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Høringssvar på omlægning af aflastningspladser i Stjernehusene.
Stjernehusene har modtaget Forvaltningsledelsens indstilling vedr. omlægning af aflastningspladser på
Stjernehusene og Danahus.
På LMU afholdt 7/12 2016 i Stjernehusene blev indstillingen gennemgået og Stjernehusenes LMU har følgende bemærkninger til indstillingen:

LMU ønsker at give udtryk for bekymring i forhold til muligheden for at yde stor fleksibilitet i tildeling af døgn således forældre og netværk til de indskrevne børn og unge oplever aflastning som et
hjælpsomt og brugbart tilbud, som kan tilgodese såvel generelle som delvist akutte behov.

Stjernehusenes aflastning har hidtil modtaget børn på såvel § 84 som § 52 og de har haft ophold på Stjernehusene sammen. I aflastningen har man kunnet udvise stor fleksibilitet i forhold til tildeling af døgn ud fra
forældrenes ønsker i og med, at man han kunne mixe på tværs af indskrivningstyperne.
Med den fremtidige faste fordeling vil der kunne opstå det dilemma, at vi kan have venteliste på den ene
type aflastning samtidig med vi kan have ledig kapacitet på den anden aflastningstype. Dette vil have stor
betydning for driften og kan i sidste ende have negative økonomiske konsekvenser for Stjernehusenes aflastning.
Stjernehusene har igennem de sidste par år oplevet en stigning i antallet af § 52 indskrivninger, hvor børnene kommer fra plejefamilier. Disse familier har generelt behov for aflastning hver anden weekend samt i
ferier. Dette har været muligt at tilgodese i og med vi har haft mulighed for at have weekender, hvor vi udelukkende har børn i aflastning på § 52. Det vil ikke fremadrettet være muligt da §52 pladserne halveres på
alle dage.
Stjernehusenes aflastning har hidtil kunnet tilbyde akut aflastning i kortere og længere perioder. Denne mulighed begrænses markant i og med muligheden for at fleksible løsninger minimeres.

Stjernehusenes LMU finder det bekymrende, at børn/unge indskrevet på § 84 fremadrettet skal være
i aflastning, hvor der kun er ikke pædagogiske uddannet personale.
LMU finder det nødvendigt at understrege, at der i stigende grad er behov for intensivt behandlingsarbejde
i forhold til de børn og unge der er indskrevet på § 84.
I forhold til en stor del af de pt. indskrevne, er der tale om børn og unge med massive vanskeligheder og
der er tale om børn/unge som kommer fra specialskoler, hvilket vidner om massivt behov for støtte og behandling.

LMU kan fagligt være bekymrede for om det fremadrettet kan være muligt at yde børn/unge indskrevet på §
84 den fornødne støtte, når der er tale om personale som udelukkende er ikke pædagogiske uddannet.
LMU påpeger, at personalet der fremadrettet skal arbejde med børn/unge indskrevet på § 84 vil kræve tæt
ledelsesmæssig opfølgning for at sikre kvalitet i det faglige arbejde. LMU anbefaler, at personalet skal have
mulighed for at søge sparring hos fagligt uddannet personale i det daglige arbejde.

LMU ser store udfordringer i fordelingen af uddannet og ikke uddannet personale, idet der altid vil
være brug for at have uddannet personale i vagtlagene, da der altid er § 52 børn i aflastning og disse skal sikres behandling og støtte af uddannet personale. Det ser ikke ud til at være muligt med
kun fem uddannede pædagoger tilknyttet aflastningen.
LMU kan ikke se, at det vil være muligt at have uddannet personale på arbejde i alle vagtlag med den fordeling af personale, der er lagt op til i indstillingen.

LMU påpeger at der kan være bekymring for, at der ikke kan opnås succes med nedtrapning i indsats fra § 52 til §84 i Stjernehusene, da pladserne er lagt fast på forhånd og kan resultere i, at et
barn ikke kan gå fra 52 til 84 pga. pladsmangel.

Yderligere mere mener LMU at det er dybt relevant at fremhæve, at disse omstruktureringer vil medføre
væsentligt større administration og væsentligt mere bureaukrati. To helt væsentlige punkter der efter vores
mening nødvendigvis skal med.

LMU udtaler, at ledelsen i Stjernehusene bør have ekstra opmærksomhed på tæt personaleledelse i Stjernehusenes aflastning, da en så markant ændring i personalegruppen kan skabe uro og usikkerhed. Ledelsen anerkender LMUs udtalelse og vil følge aflastningens personale tæt i den kommende omstillingsproces.
LMU giver udtryk for at ændringerne på personalesammensætningen i aflastningen på sigt vil blive et positivt bidrag til et stærkere og mere sammenhængende Stjernehusene, og ligeledes skal ses som en del af
den samlede organisationsændring der iværksættes i Stjernehusene for at styrke organisationen.
Ovenstående udsagn er udtrykt af LMUmedlemmer fra Stjernehusene Limfjorden, LMUmedlemmer fra aflastningen kan ikke bakke op om dette udsagn.

Ovenstående høringssvar er udarbejdet af Stjernehusenes LMU.i
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Aflastningens eget høringssvar er vedhæftet som bilag.
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