D. 14 maj 2012

Høringssvar vedrørende Dragør Kommunes Inklusionsstrategi
Hermed høringssvar fra bestyrelsen i Vierdigets Børnehave.
Vi synes overordnet set at tankerne bag inklusion er gode, men der er en række punkter vi er meget
bekymrede over.
Vi er uforstående over for den formulering der er brugt i skrivelsen: 14. Meddelelse – Orientering
om Dragør Kommunes Inklusionsstrategi J. nr. 17.03.00.I00 af 12. april 2012, hvori det fremgår at
”det skitserede inklusionsprojekt ikke primært har til formål at spare penge”. Formuleringen undrer
og bekymrer os, da vi på baggrund af denne formulering kommer i tvivl om, om der er skjulte
hensigter med inklusionsstrategien, så det ikke som tidligere anført bliver en udgiftsneutral ordning.
Overordnet set mener vi at Dragør Kommunes Inklusionsstrategi er alt for generel, og vi føler, vi
mangler svar på meget vigtige og helt konkrete spørgsmål.
-

Hvis der ikke tilføres flere ressourcer til de institutioner, der fremover skal inkludere børn,
der tidligere er sendt til specialinstitutioner, mener vi ikke, at de pågældende institutioner
kan magte opgaven. Vi efterlyser derfor en garanti for at de penge, der skulle med det
enkelte barn ud af kommunen til en specialinstitution, følger med barnet til den almindelige
institution, hvor pengene kan omsættes til ekstra hænder, eller hvad der nu måtte være brug
for.

-

Vi er bekymrede for at kommunen ikke længere anerkender at der kan være børn, der ikke
kan inkluderes og at det efter en faglig vurdering vil blive endnu sværere end det er i dag at
få et barn i specialinstitution. Dette mener vi vil få store konsekvenser for det pågældende
barn men også for resten af børnegruppen. Vi efterlyser her svar på, hvor grænsen er for at
få børn i specialinstitution. Hvor ligger niveauet i forhold til, hvornår et barn ikke er egnet til
en almindelig institution?

-

Vi er bekymrede for at der nedlægges specialiserede stillinger inden for området, som
pædagoger med ekstra kurser i stedet for skal varetage.

Samlet set kan vi ikke godkende Dragør Kommunes Inklusionsstrategi, så længe vi ikke har fået
konkrete svar bl.a. hvad angår økonomien, hvordan og hvor mange penge der vil komme de
almindelige institutioner til gode.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vierdigets Børnehave

