(Modtaget i mail af 04.04.18)

Integrationsrådet har på deres møde den 3. april drøftet Udviklingsstrategi for Børn, Unge og
Familier og har følgende høringssvar.
Høringssvar:
Integrationsrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til Udviklingsstrategien for Børn,
Unge og Familier og har følgende kommentarer til strategien.
Revideringen af udviklingsstrategien er sket i kommunalt regi. Integrationsrådet vil opfordre til at
man fremadrettet ligeledes inddrager borgere, frivillige mv. i evalueringen og udviklingen af
strategien.
Spor 3 i udviklingsstrategien hedder ” Nytænk de specialiserede indsatser og styrk
sagsbehandlingen.
Integrationsrådet bakker op om øgede fokus på tidlig opsporing og tidligere indsatser i hjemmet i
stedet for anbringelser i plejefamilier.
Ind imellem er anbringelse uden for hjemmet desværre den sidste løsning. Når to-sprogede børn
anbringes uden for netværk mister mange deres modersmål. Derved bliver der sværere at
hjemsende børnene til familierne. Integrationsrådet opfordrer til, at man sætter fokus på denne
problematik. Her kan man eksempelvis indtænke frivillige (legegrupper eller voksenvenner på eget
sprog) og netværk. Her kan man eksempelvis genoptage projektet om frivillig ambassadører.
Integrationsrådet stiller sig gerne til rådighed for projektet.
Integrationsrådet efterlyser indsatser til hjælpe familier, der har fået anbragt børn. Hvordan hjælpes
forældrene til at skabe trygge rammer, så børnene kan komme hjem igen?
Spor 4 i udviklingsstrategien hedder ”Hav ambitioner for alle børn og unges læring”. Her er et af
målene at ”vi i fællesskab løfter børnene og de unge, så de udnytter de potentialer, de har”.
Integrationsrådet bakker op om dette mål, da rådets medlemmer har oplevet, at der ved flere
lejligheder ikke har været ambitioner for to-sprogede børn. Læringsudfordringer er ikke
imødekommet, men i stedet blevet forklaret med børnenes to-sprogede baggrund. At være tosproget er ikke et handicap – det er en ressource og må ikke bruges som undskyldning for andre
læringsproblemer.
Integrationsrådet vil derfor opfordre til, at der generelt tilbydes modersmålsundervisning til flere
grupper end de lovpligtige.
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