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Socialpædagogerne

Vi er i Socialpædagogeme glade for,
at Aarhus Kommune omfavner
idéen om at investere i tidlige ind-
satser i forhold til udsatte børn og
unge. Der er ingen tvivl om, at et
fokus på tidlig indsats er vejen
frem. Hvis det gøres rigtigt, kan
det være med til at forbedre tilvæ
relsen for udsatte børn og unge og
samtidig spare kommunekassen
for kroner og ører.

Derfor gentager vi gerne opfor
dringen fra Mads Bilstrup fra
Dansk Sociakådgiverforening, der
iJP Aarhus 8/12 beder Aarhus
Kommune om at søge midler i So
cialministeriets pulje til fremme af
tidlige indsatser.

Oskar Christensen
Vestergade 85, Ryomgård

Overskriften henviser til JP Aarhus
10/12, hvor det oplyses, at fore
ningen Lufthavn til Aarhus har

Hvordan gør de sociale investe
ringer så den største gavn? Det gør
de, hvis de bruges tættest muligt
på borgerne. Aarlius Kommune
bør derfor investere i de indsatser,
der foregåi tæt på famifierne og
tæt på de udsatte børn og unge.

Vi kan ikke nøjes med at inve
stere i, at sagsbehandderne på
kommunen får lidt færre sager på
deres skrivebord. De sidste fem år
er der i forvejen sket en kraftig
stigning i antallet af socialrådgive
re ansat i forvaltningen i Aarhus
Kommune, så det er oplagt, at ti-
den nu er kommet til at investere i
de mere borgernære områder.

Ingen bliver lykkeligere af, at vi
udelukkende styrker myndigheds
delen og sagsbehandlingen. De
udsatte børn og unge har brug for
de kvalificerede og tidlige indsat-
ser, som vores medlemmer, social-
pædagogerne, er eksperter i. Det er
i høj grad disse indsatser, som Aar
hus Kommune skal investere yder-

samlet 10.000 underskrifter for en
flytning af lufthavnen.

Hvis man havde bedt om 50 kr.,
for hver underskrift, havde man
de 500.000 kr., som man vil have i
bevilling fra Aarhus Kommune —

altså som skal betales af borgene i

ligere i, når de sætter gang i arbej
det med at skabe den bedst mulige
tidlige indsats for udsatte børn og
unge.

Og så er det vigtigt, at vi ikke la
der rollen som hhv. sagsbehandler
og socialpædagog smelte sammen.
Det er helt centralt, at vores med
lemmer gør det, de er uddannet
til, nemlig det nære arbejde med
børnene og de unge. Sociahådgi
vere er uddannet til at finde rundt
i lovgivningen, at forvalte reglerne
og til at sagsbehandle.

Afsluttende i forhold til Mads
Bilstrups forslag til, at at socialråd
givere skal kvalificere socialpæda
gogers underretninger, vil vi blot
sige dette: Socialpædagoger er ud
dannet til at lave kompetente og
kvalificerede underretninger. Det
så er op til socialrådgiverne i for
valtningen at handle korrekt på
disse og sørge for, at kommunen
handler på børn der mistrives og
udsættes for omsorgssvigt.

De sociale investeringer gør mest gavn, hvis de bruges så tæt på famitierne og de udsatte børn og unge som muligt, påpeger
læserbrevsskribenterne. Arkivfoto: Nikolaj SvennevigiPo[foto
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Sociale investeringer skal t%j

hjælpe børn og unge
Ingen bliver tykkeligere af, at vï udelukkende styrker myndighedsdeten
og sagsbehandlingen. De udsatte børn og unge har brug for de
kvalificerede og tidtige indsatser.

Andre menneskers penge
Aarlius, også dem der ligeglade el
ler modstandere af en flytning.

Jeg tror dog, at mindre end halv
delen vil betale for at stå på denne
liste. Så på den igen med et nyt
forsøg, og så få de reelle tilhænge
re frem.


