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Høringssvar for de tre politikker på børne- og ungeområdet: Børne- og Ungepolitik, Skolepoltik, og
Inklusionspolitik:
Bestyrelsen har løbende tilkendegivet sine holdninger og er kommet med sine input til skolepolitikken. I dette
tilfælde vil det fremgå tydeligt af side 6 i det af forvaltningen udarbejdede dokument. Overordnet ser vi gerne
at disse politikker skrives så de udtrykker mere begejstring og er mere visionære, samtidig med at de på den
anden side bliver mere konkrete på de enkelte tiltag, der sikrer at politikkerne kan efterleves i hverdagen.
Det er tidligere blevet efterlyste i et høringssvar, en grundtanke eller et værdisæt, denne idé kan med fordel
ophøjes til at gælde for børne- og ungepolitikken og derfra gå videre i de andre politikker.
Da politikkerne er grundlaget for mødet mellem vores børn og unge, men også de forskellige aktører i deres
liv, gælder det om at lave levende dokumenter og ikke blot støvsamlende sagsakter. Vi skal bruge politikker,
hvor pædagogen, institutionslederen, forælderen, eller læreren kan finde relevant støtte og forstå, hvordan vi
i Dragør ønsker at investere og engagere os i børn og unges liv.
Skolebestyrelsen på Dragør Skole, savner noget mere konkret fokus på de dygtige elever. I den fremførte
skolepolitik, ønsker man primært at løfte alle, hvilket man jo ikke kan have noget imod. Vi ønsker dog at man
også tilbyder noget ekstra for vores dygtigste elever, så de kan udvikle sig endnu mere.
Det sidste punkt som Skolebestyrelsen på Dragør Skole hæfter sig ved, er at man har sat et mål, hvor man
ønsker 98% af en årgang kan modtage et alment skoletilbud. Dette tal mener vi er alt for højt sat. Vi mener,
at det er bedre, at tage udgangspunkt i den enkelte elev, og sikre at eleven modtager det individuelle
"rigtige" tilbud, fremfor et mål, som ud fra vores opfattelses primært har et økonomisk afsæt.
Vi mener, at de foreslåede politikker gør som sådan ikke skade og dækker de mest basale behov, men vi
finder det på sin plads at have højere ambitioner og give udtryk for dem.
Alle tre politikker trænger generelt til en opstramning i form og indhold, der er for mange floskler og
gentagelser.
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