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Skema med høringssvar til Dagtilbudspolitikken 2018
Høringspart

Høringssvar

Sektor-MED
Dagtilbud

Processen har været rigtig god. Indholdet er godt og slutresultatet er meget
sammenligneligt med skolepolitikken. Dagtilbudspolitikken er ambitøs og
hvis politikken skal lykkedes kræver det dygtig og strategisk ledelse og
opfølgning af igangsatte tiltag for at lykkes med med de kommende års
økonomiske reduktioner på området.
Sektor-MED drøftede, at det er vigtigt at evaluere på nuværende tiltag og
foretage en prioritering i forhold til fremadrettede tiltag.

Integrationsrådet

Integrationsrådet har i møde den 10. december 2018 behandlet en
anmodning fra Børne-, Fri-tids- og Undervisningsudvalget om at afgive
høringssvar i forbindelse med høringsudkast til ny Dagtilbudspolitik i
Hjørring Kommune.
Integrationsrådet mener, at Dagtilbudspolitikken udgør en stærk ramme for
udviklingen af dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune. Integrationsrådet
finder, at politikken er kort og præ-cist formuleret– og at dagtilbudspolitikken
giver mening for alle borgere i Hjørring Kommune uanset etnisk herkomst
Integrationsrådet vurderer, at der ligger en stor opgave for
dagtilbudsinstitutionerne i forhold til at forklare politikkens indhold til familier
med anden etnisk baggrund end dansk. Integrati-onsrådet finder det derfor
yderst positivt, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vil oversætte
politikken til de mest anvendte fremmedsprog i kommunen.
Integrationsrådet vil dog gerne gøre Udvalget opmærksomme på, at det kan
være nødvendigt at gøre yderligere tiltag med henblik på at sikre, at alle
forældre med etnisk minoritetsbag-grund forstår selve indholdet af
politikken. Integrationsrådet anbefaler derfor, at personalet i
daginstitutionerne gør en ekstra indsats for at forklare politikkens indhold for
forældre med etnisk minoritetsbaggrund.
Integrationsrådet finder det positivt, at der i politikkens udformning gøres
brug af billeder til at understøtte teksten. Integrationsrådet vil dog opfordre
til, at der indsættes flere billeder med børn af anden etnisk herkomst end
dansk, idet dette vil understøtte det faktum, at dagtilbuds-politikken gælder
for alle børn og forældre med tilknytning til dagtilbuddet – uanset deres etniske herkomst.
Integrationsrådet har et ønske om at bidrage konstruktivt til Børne-, Fritidsog Undervisnings-udvalgets videre arbejde i forhold til den konkrete
udmøntning af Dagtilbudspolitikken, og In-tegrationsrådet står til rådighed
for yderligere dialog, såfremt det måtte ønskes.

Handicaprådet

Handicaprådet drøftede processen og forløbet med udarbejdelse af
politikken, og finder udformningen af politikken med sine overordnede
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rammer og ikke på forhånd fastlagte og konkrete mål, der skal indfries,
god.
Handicaprådet finder politikken god og dækkende for området.
Handicaprådet ser frem til at følge det videre arbejde.
Forældrebestyrelsen
Område Øst

Forældrebestyrelsen ved Område Øst dagtilbud har ved møde den 8.
januar gennemgået det fremsendte forslag. Bestyrelsen har valgt at
fremsende følgende kommentarer:
Forældrebestyrelsen gav udtryk for tilfredshed og genkendelighed. Målene
var blevet tydelige og let forståelige. ”Det var positivt, at man kunne se
bestyrelsens kommentarer i de formulerede mål”.
Der var ikke yderligere at tilføje.

Forældrebestyrelsen
Område Vest

Ingen indsigelser eller kommentarer fra Område Vest

Forældrebestyrelsen
Område Nord

Det er en rigtig flot opsætning, man får lyst til at læse den.
Materialet er genkendelig i forhold til sidste proces, vi synes det er nogle
gode ændringer der er foretaget.
Folderen opleves som letlæselig af alle.
Vi ser frem til at den skal deles ud til alle forældre.

Forældrebestyrelsen
Dagplejen

Forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje afgiver hermed høringssvar
vedr. de fem strategiske mål i dagtilbudspolitikken 2019.
Vi hilser den nye dagtilbudspolitik i 2019 velkommen, og vi finder de fem
strategiske mål nærværende og vedkommende, og de stemmer overens
med værdigrundlaget for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune.
De fem strategiske mål danner grundlaget for det hele barn og med dem,
sikrer vi et fælles grundlag for det pædagogiske arbejde ift. børns udvikling,
læring, trivsel og dannelse jf. Dagtilbudsloven. Med de fem strategiske mål
sættes der fokus på fælles sprog og fælles udgangspunkt for det
pædagogiske arbejde i Hjørring Kommunes institutioner og i den
kommunale dagpleje.
Det har været alles oplevelse, at processen hen imod det fælles
værdigrundlag og de fem strategiske mål, har været inddragende. Alle
interessenter i dagplejen herunder både forældre, medarbejdere og ledelse
oplever, at deres perspektiver på den fremtidige dagtilbudspædagogik i
Hjørring Kommune er bragt i spil, og at det er genkendeligt i den endelige
dagtilbudspolitik. Det opleves, at politikken og de strategiske mål, er
formuleret i et forståeligt sprog og at dagplejen i Hjørring kommune er et
sted, forældrene med glæde afleverer deres børn i et stærkt pædagogisk
miljø.
Vi glæder os alle til at komme i gang med at oversætte de fem strategiske
mål til konkrete mål i praksis for det pædagogiske arbejde i den kommunale
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dagpleje i Hjørring Kommune.

