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AMU-Børne- og Familieafdelingen
Udviklingsstrategien samler politikker, strategier og handleplaner - nationale såvel som lokale - og sikrer en
rød tråd i indsatserne for børn, unge og familier med særlige behov. Det er godt og nødvendigt, at
udviklingsstrategien udarbejdes på tværs af Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Dertil kommer, at det er positivt, at udviklingsstrategien tager afsæt i KLs udspil - således sikres et konneks
til det arbejde og den bevågenhed området har på nationalt plan. Det er ligeledes hensigtsmæssigt, at
udviklingsstrategien har et langsigtet fokus således, at der kan skabes "arbejdsro" og mulighed for
udvikling.
Det er positivt, at udviklingsstrategien går på tværs af alle områder og instanser og fordrer, at alle arbejder
sammen om opgaverne. Alle har en rolle i at sikre, at et barn eller en ung med særlige behov, får en god og
brugbar indsats. Således tænkes normalområderne - dagtilbud og skoler - ind i alle indsatser.
Det er positivt, at udviklingsstrategien tager afsæt i de forandringer, der allerede er sket ifht børn og unge
med særlige behov i Aalborg Kommune. Således er der ikke tale om, at der skal ændres radikalt på de
måder, der allerede arbejdes på, men mere tale om, at vi skal videre i den retning - sammen.
Det er nødvendigt, at udviklingsstrategien forankres og implementeres lokalt. Derfor skal
udviklingsstrategien tænkes ind i både udviklingsplanen på 0-5 års området, i På Tværs mappen ifht fælles
sprog og retning, i fremadrettede indstillinger til politisk niveau på området mv. Udviklingsstrategien skal
være et brugbart redskab i medarbejdernes hverdag.
AMU-BFA ønsker ikke at pege på nye spor for 2017, da AMU-BFA vurderer, at det er vigtigt at sikre tid til at
arbejde tilstrækkeligt med de spor, der følges i 2016. AMU-BFA finder det vigtigt at sikre en tydelig retning
og betragter ”spor” som udtryk for den langsigtede og overordnede retning, der forventeligt vil strække sig
ind i 2017 og kommende år.
AMU-BFA opfordrer til en mere tydelig skelnen mellem ”pointer”, ”spor” og ”indsatser” og ønsker at der
sikres mulighed for løbende at bidrage med idéer til sidstnævnte – altså konkrete indsatser.
AMU-BFA opfordrer til et lokalt fokus på indsatser, der understøtter de udvalgte pointer og spor, samt en
opfordring til, at man benytter rejseholdet til idéudveksling og opsamling.

AMU-Socialafdelingen
AMU’SA ser positivt på den proces, der er foreslået ift. den nye udviklingsstrategi for udsatte børn, unge og
familier og ser frem til at deltage i arbejdet. Det er vigtigt, at der også fra lokal LMU’er inddrages
medarbejdere i processen.
De 4 spor og de konkrete aktiviteter, der er i gang er set fra AMU’s side relevante.
Det bør løbende vurderes, om tiltagene må tilføres ressourcer ift. at nå i mål.

FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Drøftet med bemærkning om, at processen foregår i AMU’erne, og referater fra AMU’ernes drøftelser vil
indgå i den videre proces.

AMU Skoleforvaltningen
Referat fra drøftelse af punktet på AMU i Skoleforvaltningen Afdelings-MED for skoler har med interesse
drøftet Udviklingsstrategien for børn, unge og familier med særlige behov. Afdelings-MED for skoler har
noteret sig og finder det meget positivt, at arbejdet i 2016 forsætter af de allerede udlagte spor og
indsatser på området, og der gennem en inddragende proces, udvælges indsatser for årene 2017-2020.
Vi har store forventninger til processen, som repræsentanter fra Afdelings-MED meget gerne tager del i, da
denne synes at kunne optimere og videreudvikle de igangværende initiativer i Aalborg Kommune til glæde
for børn, unge og familier med særlige behov

FMU Skoleforvaltningen
FMU har drøftet høringsmaterialet vedrørende Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige
behov.
FMU vurderer, at det er positivt, at der med strategien bliver skabt en fælles retning for arbejdet på
området. Det er ligeledes positivt, at der bliver tilrettelagt en involverende proces for den kommende
arbejde.
Strategien skal finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer. Der bør være fokus på, at
gennemførslen af udviklingsstrategien sker under hensyntagen til de nuværende økonomiske rammer på
området.

Handicaprådet
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive et høringssvar på ”Udviklingsstrategien for børn, unge og
familier med særlige behov”.
Vi er blevet bedt om i høringssvaret at besvare 4 spørgsmål:
Hvad synes I om den valgte proces for arbejdet med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier i 2016?
Hvordan sikrer vi en god proces i forhold til at vælge spor for 2017?
Der er valgt en række spor for 2016. Sporene er valgt, fordi det i forvejen er politisk valgte indsatser. Er der
særlige forhold for de valgte spor for 2016?
Er der yderligere spor, som I vurderer, er afgørende, at vi sætter fokus på allerede i 2016?

Ad. 1 og Ad 2.
I dokumentet fra den 25. januar 2016 står der, at der for 2016 ”nedsættes en række arbejdsgrupper, der
skal medvirke til omsætningen” og ”Repræsentanter fra ForvaltningsMED og AfdelingsMED udpeges til at
indgå i de arbejdsgrupper, der skal medvirke til omsætning af sporene”. Handicaprådet anbefaler, at
repræsentanter for relevante handicaporganisationer og bruger-/pårørendegrupper inviteres med, hvor
det giver mening.

Handicaprådet er meget positiv stemt overfor: ”Fra 2017 til 2020 vil der være en løbende inddragende
proces ifht udvælgelsen af nye spor for 2017 og fremover” (side 3 ud af 8). Indeværende høring er et
eksempel på en sådan inddragelse. Handicaprådet anbefaler, at man fortsat inddrager Handicaprådet,
men også relevante handicaporganisationer og bruger-/pårørendegrupper. Hvad angår budgetprocessen
er de ønskede inddragende grupper nævnt: ”ledergrupper, trivselsfora, de udvidede lederteams, politisk
niveau ifht budgetproces mv.” (side 3 ud af 8).
Ad. 3 og Ad. 4
Handicaprådet anbefaler, at man tydeliggør, at ”udsatte børn, unge og familier” også er børn, unge og
familier med handicap. Ellers er der en overvægt af spor for udsatte børn, unge og familier i forhold til
spor, som målretter sig børn, unge og familier med handicap. Dette skal der naturligvis rettes op på, hvis
det er tilfældet, og vi foreslår, at det gøres i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen.
Under ”Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen” nævnes et forskningsprojekt med
AAU. Her skal børn og unge med handicap også være omfattet af målgruppen ”udsatte børn og unge”.
I 2016 og fremover kunne man også gøre arbejdet med kvaliteten af specialskoletilbud til et spor.
Høringssvaret er givet af Handicapråd (med undtagelse af de fraværende: Anna-Kirsten Olesen, Steffen
Winther og Henrik N. Jensen).

