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Samlede kommentarer fra høring af Forebyggelses- og Indsatspolitikken
Høringsparter:
Part
Fælles-elevrådet

Kommentarer
Fælleselevrådet har følgende generelle overvejelser:
- Fælleselevrådet mener det giver rigtig god mening med et fokus på
fællesskab, sundhed, forældresamarbejde, medborgerskab, læring og
trivsel.
- Desuden mener Fælleselevrådet, at det er godt en stor del af teksten er
formuleret med ganske normale ord og derfor forholdsvis let at forstå.
I forbindelse med Fællesrådets specifikke overvejelser ift. fællesskab,
sundhed, forældresamarbejde, medborgerskab, læring og trivsel nævnes
dog eksempler på svære ord fra folderen, der godt kunne bruge en lille
uddybning.
- Citat: ”Hjørring Kommunes holdning er, at alle mennesker har evner og
styrker, som løbende bliver udviklet i samspil med de omgivelser og
fællesskaber, de indgår i”. Fælleselevrådet mener der her tegnes et
glansbillede, - da udfordringen netop handler om at få skabt forandringer,
så den enkelte borger.. hvor alle netop ikke altid har styrker.. oplever at
blive spillet bedre af fællesskaber.
- Citat: ”Hjørring Kommunes ser alle borgere som mennesker,..”.
Fælleselevrådet mener derfor billedet burde vise flere forskellige borgere
end glade børn på vej ud i livet. Gerne borgere der både er glade og ofte
kæmper med problemer..
Fælleselevrådet har følgende specifikke overvejelser:
Fællesskab:
- Det er et godt mål, fordi alle har brug for at være en del af et fællesskab.
- Desuden er det godt, at folderen bruger ordet ønsker og at der er fokus
på fælleskab alle steder og ikke kun i skolen og familien.
På billedet ses mest fællesskaber mellem børn. Det ville have været bedre
med et billede af en familie med både børn, unge og voksne.
- Godt med fokus på nærmiljøerne, - da kommunen ikke kan have ”styr
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på” fælleskabet i de mindre byer.
- Fælleselevrådet vil gerne have uddybet, hvilken helt særlig roller de
frivillige organisationer spiller ift. fællesskaber.
Sundhed:
- Fælleselevrådet kunne godt ønske, at sundhed fylder mere end 15 linjer.
- Citat: ”I Hjørring Kommune ønsker..” Fælleselevrådet er i tvivl om, hvem
Hjørring Kommune er..
- Citat: ”I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme social lighed i sundhed.”
Fælleselevrådet mener sætningen vil blive en del lettere at læse uden
social lighed (.. sætningen uden social lighed fastholder fokus på at
fremme sundhed for alle borgere).
- Folderen handler bl.a. om mangfoldige fællesskaber. Derfor undre det
Fælleselevrådet, at der er tre ”hvide” børn på billedet - og det undre også
at billedet ikke viser, det er sundt for både børn, unge, voksne og ældre
med bevægelse. (.. ”alle” kan løbe..)
- Fælleselevrådet vil gerne have uddybet begrebet risikofaktorer – gerne
med hverdagssprog.
Forældresamarbejde:
- Fælleselevrådet mener teksten har lidt for mange paralleller til folderen
om skolepolitik.
- Desuden mener Fælleselevrådet teksten kan være svær at forstå for en
del af målgruppen. Eksempelvis Citat: ”Mestringsevnen hos børn, unge
og familier med behov for særlig støtte skal understøttes og fremmes, så
deres forudsætninger for at tænke og agere støttende og
problemløsende bliver styrket”.
- Fælleselevrådet vil gerne have uddybet begrebet mestringsevne – gerne
med hverdagssprog.
Medborgerskab:
- Citat: ”I Hjørring Kommune ønsker..” Fælleselevrådet er i tvivl om, hvem
Hjørring Kommune er..
- Det er svært at tolke meningen med billedet – og sammenhængen
mellem billedet og teksten. (.. hvorfor bruges der eksempelvis et tegn fra
YouTube..?)
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- Citat: ”Alle har noget at bidrage med, også de børn, unge og familier, der
har behov for særlig støtte.” Fælleselevrådet er i tvivl om, hvilke
forventninger folderen har til at børn med problemer skal kunne hjælpe
andre.
- Fælleselevrådet mener ikke det giver mening at betegne mennesker som
en aktiv ressource. (.. ressourcer passer bedre til økonomi end
mennesker..)
- Fælleselevrådet kunne godt ønske lidt kortere sætninger, - der ikke
springer mellem nutid og fremtid.
Læring og trivsel:
- Billedet passer godt til teksten, - da det er tydeligt fokus er på læring og
trivsel.
- Citat: ”I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe optimale..”
Fælleselevrådet mener teksten skal være mere ambitiøs og ikke nøjes
med det det optimale, hvis det optimale ikke er godt.
- Fælleselevrådet vil gerne have uddybet begrebet livsduelighed – gerne
med hverdagssprog.
- Citat: ”Læring og trivsel er gensidigt afhængige af hinanden”.
Fælleselevrådet mener ikke teksten viser, at læring og trivsel er gensidigt
afhængige af hinanden, da læring i det følgende erstattes med begrebet
udvikling. (”, at børn, unge og familier udvikler sig og trives”.)
Hjørrring
Ungeforum

Forebyggelses- og indsatspolitikken i Hjørring Kommune
HUF mener ikke der er grund til større ændringer i politikken, dog mener
vi at overskriften på side 4 “Mål for Børne- og Familieområdet” bør
ændres til “Mål for Børne-, Unge- og Familieområdet” da målene dækker
alle 3 områder.
Ydermere mener vi, at der mangler mål for bæredygtighed. Blandt andet
under sundhed og læring, bør der være mål for læring om bæredygtighed:
Bæredygtighed er et emne som optager især unge, og med Hjørring
Kommunes bæredygtige retning, mener vi at det er vigtigt at medtage dette
i Forebyggelses- og Indsatspolitikken i Hjørring Kommune.
Vi så gerne, at billederne i Forebyggelses- og Indsatspolitikken favner
bredere. På nuværende tidspunkt er der ikke billeder af unge.
Hjørring Ungeforum er ellers meget positive over for
Forebyggelses- og Indsatspolitikken i Hjørring Kommune, og vi har
derfor ikke yderligere bemærkninger hertil.
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Integrationsrådet

Integrationsrådet har behandlet en anmodning fra Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget om at afgive høringssvar i forbindelse med
høringsudkast til ny Forebyggelses- og Indsatspoli- tik i Hjørring Kommune.
Integrationsrådet vil gerne rose udvalget for en meget velskrevet og
omfattende politik, som vil udgøre en stærk ramme for indsatsen.
Forebyggelses- og Indsatspolitikken er skrevet i et meget inkluderende
sprog, der sætter fokus på, at de strategiske mål skal indfries sammen
med børn, unge, familier og frivillige, hvilket Integrationsrådet finder yderst
positivt.
Integrationsrådet anbefaler, at der i afsnittet vedr. det strategiske mål
”Fællesskab” (side 7) også sættes fokus på den danske foreningskultur.
Deltagelse i foreningslivet kan styrke fælles- skabsfornemmelsen – og
derigennem integrationen. Ved deltagelse i foreningslivet kan nye borgere
med anden etnisk baggrund end dansk lære om det danske samfund og
den danske kultur – samtidig med, at de danner relationer og fællesskaber
– og derved bliver inkluderet i det danske samfund. Integrationsrådet
foreslår derfor, at den sidste sætning på side 7 udvides til: ”Her spiller de
frivillige organisationer og foreninger en vigtig rolle”.
Integrationsrådet har særligt hæftet sig ved det strategiske mål
”Medborgerskab”. Integrati- onsrådet finder dette strategiske mål yderst
relevant. Integrationsrådet mener, at det er vig- tigt, at alle børn, unge og
familier – uanset etnisk herkomst – føler sig inkluderet i det lokale
sammen, idet dette skaber medejerskab – og medvirker til, at alle borgere
motiveres til at tage aktiv del i samfundslivet, herunder foreningslivet,
hvilket vil styrke integrationen.
Integrationsrådet vil endvidere gerne bemærke, at rådet finder, at de
anvendte billeder i poli- tikken udstråler stor positivitet og mangfoldighed,
hvilket rådet finder særdeles positivt.
Afslutningsvis vil Integrationsrådet opfordre udvalget til at overveje, om
Forebyggelses- og Indsatspolitikken kan oversættes til de mest talte
fremmedsprog i kommunen, og således in- kludere de borgere, som
endnu ikke mestrer det danske sprog.

Handicaprådet

Handicaprådet har været repræsenteret med 2 medlemmer i
arbejdsprocessen. Repræsentanterne gav orientering om de gode erfaringer
og indsigt i arbejdsområdet, som inddragelsen i arbejdsprocessen har givet.
I afsnittet ”Fællesskab” bør formuleringen: ”Her spiller de frivillige
organisationer en vigtig rolle” foldes ud således, det fremgår og
tydeliggøres, at det er kommunen som har ansvaret og ikke de frivillige
organisationer.
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I afsnittet ”Læring og Trivsel” bør personerne på fotoet være diffentieret i
forhold til etnicitet.
Handicaprådet finder politikken god og har ikke yderligere kommentarer.
Sektor-MED BFO

En god og inddragende proces. Der er tilfredshed med resultatet, som har
en god sammenhæng til øvrige strategier.

