
  Venstres politik på børneområdet 

Ud fra annoncering i medierne kan jeg se, at FOA har inviteret SF og S til vælgermøde omkring Viborg 
Kommunes politik på børneområdet. Jeg vil derfor med dette læserbrev give alle borgere inkl. FOA`s 
medlemmer mulighed for at få kendskab til Venstres politik på området. 
 
Børn og unge, der vokser op i Viborg Kommune, skal have en opvækst, der er præget af gode oplevelser. 
Området skal være kendetegnet ved trivsel, tryghed, leg og engagement.  

På skoleområdet ønsker Venstre: 

• at Viborg Kommune skal have/blive ved med have Danmarks bedste folkeskole, hvor eleverne får 
solide faglige kundskaber og gode udfoldelsesmuligheder, som kan være med til at ruste dem til 
fremtiden og gøre dem livsduelige, når de forlader skolen 

• et styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger, så eleverne får den optimale skolestart og 
undervisning  

• at anbefale oprettelse af venskabsklasser, som kan medvirke til at skabe tryghed for de yngre 
elever og følelse af ansvar for de ældre elever – til forebyggelse af mobning og styrkelse af trivsel 
på skolen 

• at fremme en politik for både kost og bevægelse 

• sætte øget fokus på specialundervisningen med hensyn til både de elever, der har behov for ekstra 
støtte og til de elever, der har behov for ekstra udfordringer 

• at IT i undervisningen gøres bedre. Hertil ønsker vi bærbare PC`er til alle elever fra 3. Klasse og 
ajourført IT- udstyr på alle skoler 

På dagtilbudsområdet ønsker Venstre at: 

• fremme tiltag, der kan skabe fleksibilitet i pasningsordningerne. Både hvad angår antallet af 
pasningstimer men også med hensyn til pasningstidspunkter, således at pasningsmulighederne i 
højere grad bliver tilpasset det behov forældrene har for pasning 

• det skal være muligt at give tilskud til forældre, der passer egne børn - ud fra nogle fastlagte 
kriterier - som et supplement til de øvrige pasningsordninger, der gives tilskud til 

På familieområdet ønsker Venstre at:  

• fremme tiltag, der anerkender familien 

• få afklaret familiens problemstilling og behov for hjælp gennem en kompetent sagsbehandling 

• støtte familier, som skønnes at kunne håndtere ansvaret for børnene 

• løse så mange familieproblemer som muligt ved familierådslagning 

• ruste plejefamilierne til at klare det store ansvar, det er at tage et barn i familiepleje 

• reducere antallet af anbringelser af børn ved en målrettet indsats 

• der satses på opholdssteder og bofællesskaber i Viborg Kommune til at imødekomme de forskellige 
behov for anbringelser. Det kan koste her og nu i anlægsudgifter, men på sigt tror vi på, at 
driftsudgifterne kan blive betydeligt reduceret, og at kvaliteten i anbringelsen bliver højere 



 

Familieafdelingen er fra januar i år flyttet fra socialudvalget til børne- og ungdomsudvalget, og det må 
konstateres, at der stadig er en stor udfordring på anbringelsesområdet. Men det kan lade sig gøre at 
nedsætte antallet af anbringelser. Det beviste den tidligere Fjends Kommune ved en målrettet indsats 
igennem nogle år, hvor antallet af anbringelser faldt fra 20 til 6 ifølge forvaltningens opgørelse. I de år blev 
der sat fokus på de forebyggende foranstaltninger.  Derfor går Venstre ind for en styrket forebyggende 
indsats på familieområdet. 
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