4. oktober 2019

Høringssvar fra MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset vedr. budget 2020.
Høringssvaret omhandler:
Forslag A
Forslag 8
Samt et punkt om den manglende videreførelse af Motorisk Team
MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset har læst materialet til budget 2020 og har
følgende bemærkninger:
Forslag A, under servicereduktioner – kørsel til specialtilbud:
Budgetterne til befordring til Sigrid Undset Skolen og Special SFO Tulla har hidtil ligget
decentralt. Kørslen af vores elevgruppe er hjelmet jf. Folkeskolelovens § 26 stk. 2. Vi
vurderer, at alle vores elever har krav på denne kørsel. Der arbejdes pædagogisk med at
få flest mulige elever til at blive selvtransporterende ud fra et livsduelighedsperspektiv.
Det er dog kun et fåtal, der mestrer dette.
Vi anser ikke befordring af elever til og fra skole og SFO som en kerneopgave og er derfor
ikke afvisende overfor forslaget om centralisering af kørsel til specialtilbud. Vi har dog
følgende opmærksomhedspunkter:




Der er fortsat behov for en tæt dialog mellem medarbejderen, der varetager
kørslen og hjemmet, da det er nødvendigt at forberede og vejlede eleverne om den
daglige kørsel mhp. Af undgå utryghed og konflikter.
Vi har samkørsel mellem Sigrid Undset Skolen og specialinstitutionen Lærkereden
samt CSU Kalundborg, hvilket betyder effektiv ressourceudnyttelse af vores
kørselsbudgetter. Hvis Sigrid Undset Skolens kørsel centraliseres, vil det være
relevant at vurdere, hvorvidt Lærkeredens og CSU’s kørsel også bør centraliseres.

Forslag 8, under effektiviseringsforslag indenfor servicerammen: Lærernes tid
sammen med børnene:
MED-udvalget mener ikke, at lærernes gennemsnitlige arbejdstid kan forøges med det
forslåede antal timer, da det allerede med den nuværende gennemsnitlige arbejdstid er
vanskeligt at finde tid til den fornødne forberedelse og efterbehandling af undervisningen.
Forslag 29, under effektiviseringsforlag indenfor servicerammen: Specialskolerne
– justering i administrationsopgaven:
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Hvis der skal ske en centralisering af kørsel til specialtilbud, er MED-udvalget enig i, at der
vil kunne ske en mindre besparelse på administration på Sigrid Undset Skolen. Det skal
dog oplyses, at Specialcenter Sigrid Undset har samlet alle administrative opgaver i et
sekretariat og derved allerede har fået en effektiv udnyttelse af den administrative
ressource.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset vedr.
motorisk team.
Det er med stor forundring at måtte konstatere, at den motoriske indsats for børn i
Kalundborg Kommune er fravalgt.
At behovet for en motorisk indsats i Kalundborg Kommune er stort er ikke til at overse. At
der ikke skulle gå andet end få dage fra projektstart, førend Motorisk team var i ”marken”
på de første opgaver og henvendelserne ”væltede ind” i postkassen, taler for sig selv.
Hvordan
Motorisk team består af en fysioterapeut og en ergoterapeut, hvilket giver teamet en bred
faglighed og bevirker, at det er muligt at brede sig ud over en bred vifte af opgaver. Herved
sikres et helhedsorienteret børnesyn samt at barnets motoriske og sensoriske udvikling
sikres.
Den motorisk indsats fordeler sig på 3 niveauer: Individ, gruppe og kulturelt.
Særligt når der arbejdes på gruppeniveau (det kan være en klasse eller en stue i en
vuggestue dagplejers legestuer eller børnehave) opnår flere børn effekt af indsatsen. Vi
undgår ekskludering samt styrker børnefællesskaberne.
En af mange indsatser er indsatsen vedr. barnet i 5-9 års alderen med formålet at øge
selvhjulpen, grovmotorik, finmotorik og kropsregulering og sociale færdighed.
Effekten heraf kan nu ses i sundhedsplejens årlige motoriske screening i 0. klasse, som viser
et fald i motoriske usikre børn på 4 %. En udvikling som vi fortsat vil kunne påvirke i en
positiv retning.
Motorisk team er aktiv aktør i samarbejdsmodellen og har opbygget gode relationer og
arbejdsprocesser med dagtilbud og skoler. Dette sikrer en hurtig igangsættelse af
arbejdsprocesser, der styrker barnets udvikling og bidrager til et helhedsorienteret syn på
barnet. Vi mener, at udelukkelse af terapeutfagligheden i samarbejdsmodellen vil have
konsekvenser for barnets sundhed og trivsel.

Tilgang
Motorisk team vægter nærvær og tilstedeværelse i barnets nærmiljø højt. Indsatsen er
understøttende, praksisnær og forevisende til børn, fagpersonale og forældre.
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Det vil sige: at sidde på gulvet, lege på legepladsen/skolegården og/eller deltage aktivt i
undervisningen.
Der er fokus på den tidlige indsats og jo før der sættes fokus på barnet motoriske
færdigheder, des hurtigere kan motorisk team bidrage til, at barnet kommer i alderssvarende
udvikling og trivsel. Der er fremadrettet behov for at sætte fokus på den tidlige indsats ift.
opsporingen af børn med motoriske problematikker. Afgørende er det også, at der er kort
proces fra henvendelse til, at teamet ser barnet i dets vante omgivelser, taler med
fagpersonalet omkring barnet samt implementerer en indsats.
Effekten
Selvom det ikke har været muligt for motorisk team at påvise en effekt af den motoriske
indsats via tal og statistik, er det ikke svært at se effekten i praksis. Eksempelvis ses dette,
når børnene i 0. klasse efter et motorisk forløb er i stand til at sidde på en stol, holde på en
blyant og deltage i legen i frikvarteret. Eller når det 10 mdr. gamle barn i dagplejen efter 3
besøg af en terapeut fra motorisk team, har rykket sig fra at sidde passivt på gulvet uden
handlekompetencer, til at komme kravlende omkring.
Vi ser denne effekt dagligt i form af øget selvstændighed, motorisk udvikling og børn i øget
trivsel. Ligeledes via de mange positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere og
forældre.
Vi ser et stort potentiale for at fortsætte den gode udvikling, der blev ”søsat” med motorisk
team og anbefaler stærkt, at projektet permanentgøres.

På vegne af MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset

Med venlig hilsen
Eva Kousholt
Næstformand

Vagn Engell
Centerleder
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