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HØRINGSSVAR:
Prioriteringsforslag Nr. ISU08, Reduktion af ydelser i Børneterapien
Høringssvar:
Der foreslås at børneterapien begrænser sin vejledning til institutioner og skoler om både
individuel og gruppebaseret ergo-og fysioterapi til et absolut minimum. Som konsekvens
nævnes det, at man forudser, at det er børn med trivselsudfordringer samt fysiske og/eller
psykiske problemstillinger der især vil blive berørt.
Det falder ikke i tråd med, at der faktisk ses et voksende behov for terapi/træning af børn både
i vuggestue/børnehave – og skolealderen.
Inden for de sidste år er der i kommunen oprettet flere specialgrupper både i institutionerne og
i skolerne, fordi man ikke ønsker at sende disse børn til specialinstitutioner uden for
kommunen. Børn der sendes til specialskoler uden for kommunen får ofte fast ud over
specialtilbuddet en times ergo og en times fysioterapi betalt af Høje-Taastrup kommune.
At børn visiteres til specialtilbud i kommunen giver et ekstra behov for træning og vejledning
omkring børnene, og et behov for undervisning af fagpersonalet, der er omkring børnene, så
de kan styrke det enkelte barn.
Der ses også flere og flere børn med vanskeligheder i institutioner og i skoler.
Sundhedsplejerskerne finder 5,1 % med motoriske vanskeligheder ved deres
indskolingsundersøgelser.
Andelen af børn der får diagnosticeret ADHD og autisme er vokset markant gennem de
seneste år. Antallet af børn der ikke har en diagnose, men stadig har
koncentrationsvanskeligheder, uro og indlæringsproblemer samt problemer med sociale
relationer er ligeledes vokset.
Dette kræver en ekstra indsats fra børneterapien både i form af vejledning/samarbejde til
pædagoger, lærere, psykologer og andre, samt undersøgelser og terapi forløb. Nogen gange
kan dette foregå via tlf. samtaler, men for det meste kræver det en grundig faglig vurdering af
barnet inden man kan give vejledning til andre. Dette selvfølgelig fordi ens faglige viden og
vurdering som uddannet ergo-og fysioterapeut er forskellig fra en pædagogs og lærers viden.
Generelt ses der på landsplan flere og flere børn med udfordringer både socialt og fysisk.
I Høje Taastrup Kommune er der mange børn fra socialt belastede familier
Børnetallet er stigende i Høje Taastrup Kommune, da der er fuld fart på boligbyggeriet.
Besparelser i Høje Taastrup Børneterapi vil forringe en del børns muligheder for et godt
børneliv (og voksenliv), hvor de kan udfolde sig med deres jævnaldrende kammerater både
socialt og fagligt.
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De foreslåede besparelser falder ikke i tråd med Høje Taastrup Kommunes ambitioner om
tidlig indsats og et godt børneliv.
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