
TORSDAG 15. SEPTEMBER 201’

DEBAT 1%

ituationen i Randers råber på politisk handling
f Gert Landergren Due
edsformand,
Dclaipædagogetne Østjyiard
åren Frichs Vej 42c, Åbyhøj

rbejdet med de mest udsatte børn,
nge og familier i Randers Kommu
.e sejler rundt, fordi der er en helt
)rfejlet politisk styring på området.
)et har katastrofale konsekvenser
)rde sårbare børn, unge ogfamili
r, der har allermest brug for en sær
.g målrettet socialpædagogisk ind
ats — og for personalet på området.

Lige for sommertèrien besluttede
yrådspolitilcerne at lukke institu

tionen Egehøjvej 34, der var et ud
redrlingstilbud til de mest belastede
børn, inden de skulle anbringes me
re permanent jet andet tilbud. Der
var ingen faglige begrundelser for
at lukke stedet. Tværtimod. Det var
ren økonomitænkning. Og nu vi
ser det sig, at der er et stort behov for
at have etsted, hvor disse børn kan
blive udredt på en faglig kvalificeret
måde. Den mulighed eksisterer ikke
længere — og det er uhoidbart.

Samtidig har Familiehusetpå In
fanterivej været udsat for så massive
besparelser, at medarbejderne er på
sammenbruddets rand. Institutio
nen er et dag- og dognbehandlings
tilbud til udsatte familier, bom og

unge i Randers Kommune Den har
i øjeblikket en indskrivningspro
cent på 230 og en belastningsgrad,
der er dobbelt så høj som normerin
gen. På almindeligt dansk betyder
det, at det er alt for mange familier
tilknyttet stedet, og de, der er der,
har massive sociale og personlige
problemet. Men på trods afden sto
re belastningsgrad er der ikke tilført
institutionen flere ressourcer— og
det er lcatastrofalt.

Problemet er, at bemandingen nu
er så lav, at det er fuldstændig umu
ligt for det faste personale at lave
pædagogisk arbejde med familier
ne. Vagtplanerne hænger ikke sam
men. Det betyder, at det bliver ren

opbevaring, og at personalet brugei
det meste afderes tid på brandsiuk
ning. Konfliktniveauet er ekstremt
højt, fordi børn og forældre ikke fâr
den opmærksomhed ogomsorg,d
har behov for og krav på. Det øger
presset endnu mere på personalet.
Det bliver en negativ spiral, som ba
re fortsætter og fortsætter — det er
problematisk.

Det er en helt uhoidbar situation
som råber på en anden politisk sty
ring. Jeg vil derfor på det kraftigste
opfordre politikerne i Randers til al
erkende problemet, sætte sig sam
men og finde enlangsigtetlosning
på problemerne. Alt andet vil være
katastrofalt.


