Høringssvar fra bodil Hjorths vej vedr. Aflastning til børn på §84 og §52
Stjernehusene Aflastningstilbuddet Bodil Hjorths vej 7, 9310 Vodskov d. 11/12 2016
Nedenstående er kommentarer til og argumenter for at bevare et fagligt velfungerende pædagogisk
aflastningstilbud.
1. Vi vil her fra Bodil Hjorths Vej gerne udtrykke bekymring for, at nedskæring af fagligt uddannet personale
omkring børn- og unge, med psykiatriske diagnoser som f.eks. ADHD, autisme og angstproblematikker
anbragt på §84 og §52:
Det er vores erfaring, at aflastning til familier, hvori der er børn med behov for særlig hjælp og støtte, er
forebyggende på en lang række områder. Dette gælder i høj grad også §84 børn og unge. Det er tydeligt
efter nedskæring af aflastningsdøgn at de børn vi får her, absolut er pædagogisk krævende. Langt de fleste
kommer fra specialskoler og der er tale om børn med psykiatriske diagnoser og angst. Vi kan frygte at dette
vil få den konsekvens for §84 børn, at der ikke bevilges aflastning, eller at vi ikke har plads, grundet den
meget skarpe opdeling af anbringelser på hhv. §52 go §84 med en halv-halv fordeling. Uden aflastning kan
belastningen i hjemmet - i yderste konsekvens - bliver så stor, at det kan blive problematisk for forældrene,
at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og det sociale- og familiemæssige netværk. Det har i så fald
store økonomiske, psykiske og sociale konsekvenser for den pågældende familie. Dette kan ydermere føre til
flere døgnanbringelser.
Vi har yderligere en bekymring for at reduktionen af fagligt uddannet personale, vil få den konsekvens at
antallet af magtanvendelser vil stige.
2. For flere år siden valgte Aalborg Kommune, at satse på aflastning som en forebyggende og tidlig indsats
for børn og unge med særlige behov. Dette førte til et tydeligt fald i døgnanbringelser, som både er meget
dyre og meget indgribende for de berørte familier. Vi stiller os derfor undrende overfor, at velkendt viden
om sammenhæng mellem forebyggelse og anbringelse ignoreres. Hermed accepteres en forventeligt
stigning i antallet af døgnanbringelser, hvis der skæres ned på den faglige professionelle aflastning.
Her tænker vi i høj grad på plejefamilier. På nuværende tidspunkt er mange af de indskrevne børn fra
plejefamilier. Disse familier har aflastning her hver anden weekend. Dette vil vi ikke kunne tilgodese med en
halvering af §52 på alle dage. Vi har de sidste år haft en stigning i indskrivning af børn fra plejefamilier §52 og
tilgodeser endvidere deres behov for ferieperioder. Dette er med til at give plejefamilierne et pust i
hverdagen, således de kan blive ved med at varetage opgaven som plejefamilie.
3. Problematikker i forhold til fordelingen 3/3 af §52 og §84 børn.
Det er en væsentlig større administrativ opgave end bare at sætte det skarpt op, som 3/3 (50% §84 og 50%
§52). Lige nu er det sådan at vi har 15 børn på §52 børn, 9 børn på §84 og 2 særligt indskrevet.
Her er det nødvendigt at kigge på det i forhold til antallet af bevilget døgn og ikke antallet af børn. Dette
betyder at vi nu har:
71% indskrevet under §52 og 29% under §84
Fordelingen 3/3 stemmer ikke overens med behovet for aflastning i Aalborg kommune og andre kommuner i
Nordjylland. Rigtig mange af børnene som er indskrevet på §52 kommer fra andre kommuner i Nordjylland
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og her vil vi være nødsaget til at sige nej til at løfte opgaven. Hvis det besluttes at der kun må være 3 børn
indskrevet under §52 pr. dag.
Endvidere vil fordelingen 50% af hver i perioder give tomme pladser på aflastningen.
De påtænkte ændringer kan vi være betænkelige for, vil give en ikke ubetydelig større mængde
bureaukrati og yderligere administrativ opgaver.
4. Konkrete kommentarer vedr. ændringer af personalets faglige sammensætning og takstreducering:


Vågen nattevagt kontra Rådighedsvagter fra vagtværelset:

Vi har gennem mange års erfaring for, at disse børn med psykiatriske diagnoser og angstproblematikker har stor grad
af behov for forudsigelighed, genkendelighed og tryghed. Det er derfor vigtigt at det er den samme kendte voksne
der siger godnat til barnet, som der siger godmorgen næste dag.
Aflastningsbørn er vant til at sove hjemme, hvor der er ro. De vågner ved det mindste, da de er et andet sted. Der er
nogle af børnene, der kun er her hver 4. weekend. Dette betyder at der skal være ro og det er vigtigt at det er kendte
voksne, som børnene har relation til og er trygge ved, hvis de vågner om natten og er angste.
Vi stiller spørgsmål ved den økonomiske gevinst ved brug af en uuddannet vågen nattevagt der lønnes med 8 timer
for 8 timers vagt. Og en uddannet i rådighedsvagt der lønnes med 6 timer for 8 timers vagt.


Vi stiller spørgsmålstegn ved at økonomien går forud for børnenes tarv. Her er der tale om børn med
psykiatriske diagnoser. Ved brug af uuddannet arbejdskraft frygter vi at tilstanden og forholdene i
hjemmet kan blive svært forværret. Endvidere kan forholdene for søskende blive yderligere forværret.



Det bliver stærkt problematisk at dække vores weekender med uddannet personale, da vi har flertal af
børn på §52 i weekenderne.

Måden hvorpå børn er fordelt på §84 og §52 vil give et svingende behov for antallet af medarbejdere. Dette vil
afstedkomme flaskehalse med ventelister og perioder med tomme pladser, hvor vi skal aflønne personale.


Vi stiller spørgsmål ved om tilsynet vil acceptere 50% uuddannet personale.
Høringsperioden:
Den yderst korte høringsperiode i forbindelse med behandling af dette forslag, har vanskeliggjort den
demokratiske proces og mulighed for inddragelse og indsigelser, som vi ser som en naturlighed.
Vi arbejder i døgnvagter med skiftende arbejdstider. Dette bevirker, at vi ikke ser hinanden ofte (vores timer
ligger naturligt overvejende, når børnene er på institutionen) og der skal meget planlægning til, før vi har
mulighed for at kunne snakke sammen om et høringssvar.
Med det for øje er få hverdage en meget kort svarfrist.
Signalværdi:
I folkemunde bliver der talt en del om signalværdi i forhold til politiske beslutninger. Vi vælger, at have tillid
til, at dette høringssvar vil blive nærlæst og danne baggrund for et kompetent og relevant valg i forhold til de
udsatte børn og deres familiers fremtid.

Alle medarbejdere på Bodil Hjorths Vej
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