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Høring om Udviklingsstrategi 2014.
DH- Herning takker for muligheden for at afgive høringssvar på Herning Kommunes
Udviklingsstrategi på Børn og Unge og Voksen området for 2014.
Børn og Unge
Bilag 1.
DH- Herning har fået tilsendt bilag med afkrydsningsskema og vurdering af behov for forventet
forbrug af tilbud 2014 samt overvejelser om tilbudsviften på både Børn og Unge og Voksen
området.
Vi kan af afkrydsningsskema 1 se, at kommunen forventer et faldende behov for pladser udenfor
kommunen. Vi går ud fra, at dette behov skyldes, at der laves tiltag for nye ”brugere” og ikke, at
kommunen ønsker at hjemtage velplacerede personer fra andre kommuner, da vi ud fra tidligere tal
ved, at der ikke er et faldende behov for pladser.
Fri – Tekst
Af beskrivelsen til punkt 9 ses, at der regnes med et faldende forbrug af døgnpladser til alle områder
inden for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne.
Det beskrives, at der er stigende antal, der diagnosticeres med ADHD, men der beskrives ikke, hvor
stor en del af disse, der vil have brug for et specialiseret tilbud.
DH- Herning er bekymret for, at man i kommunen har en formodning om, at mange inden for
området Børn og Unge med nedsat psykisk funktionsevne vil kunne inkluderes i den almindelige
folkeskole med støtte. Vi vil her gerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der i hvert tilfælde
sker en individuel bedømmelse af, om et barn er egnet til inklusion, eller om det vil være mest
formålstjenligt, at barnet undervises på en specialskole.
Vi er ikke imod inklusion, tværtimod. Vi mener, at alle har ret til at kunne deltage i samfundet og
dets fællesskaber. Vi ved dog også, at Folkeskolen i praksis står over for at skulle inkludere endnu
flere børn med vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan være meget forskellige spændende fra
børn med særlige fysiske/ psykiske og sociale behov, læringsvanskeligheder, børn der er meget
urolige, børn der forstyrrer undervisningen for de øvrige børn og børn med specifikke diagnoser.

Hvis disse børn skal inkluderes stiller det store krav til lærerne og Folkeskolen. Det kræver
efteruddannelse og speciallæreruddannelse, hvis det skal lykkes.
DH- Herning mener, at det er en farlig vej at gå, hvis det først og fremmest handler om et
økonomisk perspektiv for at spare på kommunens økonomi.
Det skal efter vores mening være ud fra er et pædagogisk psykologisk perspektiv, hvor der kræves
en anden læringspraksis end i dag.
Oprettelse af fleksible aflastningstilbud for børn - og unge frem for anbringelse på institution vil i
mange tilfælde være at foretrække, men det må aldrig blive økonomien, der bestemmer, hvad der er
bedst for den enkelte, men også her bør det være en grundig og faglig begrundelse, der ligger til
grund.
DH- Herning mener, at inklusion på dagtilbudsområdet i mange tilfælde er et gode, men den
nødvendige ekspertise skal følge med, hvis en sådan inklusion skal lykkes.
Voksenområdet.
På voksenområdet ser vi med glæde, at der forventes en udvidelse af botilbuddet Skovlyset med 68- pladser i 2013.
Vi mener, at det er en god idé at prøve at udsluse udviklingshæmmede til job på særlige vilkår i
private virksomheder, da det giver borgerne identitet og netværk.
En styrket indsats på hjerneskadeområdet har længe været tiltrængt, så ansættelse af en
hjerneskadekoordinator, er et stort skridt på vejen.
Det beskrives, at der i REVA sker en ændring fra 58 heltidspladser til 25 heltidspladser og 30
deltidspladser, men det er ikke beskrevet, hvilken betydning det vil få for de borgere, der ”kun” kan
opnå en deltidsplads. Gælder disse pladser f.eks. kun førtidspensionister?
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