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Oversigt over indkomne høringssvar samt administrative forslag til ændringer
Der er gennemført høring på Sundhedspolitikken ”Fra Modvilje til Mod & Vilje” i perioden d. 27. juni 2019 til d. 22. august 2019.
Der er indkommet 21 høringsberettiget svar fra følgende:
1. Assens Handicapråd
2. Assens Ældreråd
3. Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Assens
4. Det Konservative Folkeparti – Assens
5. HovedMED-udvalget
6. Bestyrelse Assensskolen
7. Bestyrelse Glamsbjergskolen
8. Bestyrelse Haarby Skole
9. MED-udvalg Haarby Skole
10. Bestyrelse Pilehaveskolen
11. MED-udvalg Pilehaveskolen
12. MED-udvalg Tallerupskolen
13. MED-udvalg og bestyrelse Tommerup Skole
14. Bestyrelse Vissenbjerg Skole
15. MED-udvalg Vissenbjerg Skole
16. Bestyrelse Dagtilbuddene Haarby/Glamsbjerg-området
17. MED-udvalg Dagtilbuddene Haarby/Glamsbjerg-området
18. Bestyrelse HUSET Gummerup
19. Bestyrelse Dagtilbuddene Tommerup-området
20. MED-udvalg Dagtilbuddene Tommerup-området
21. Fælles Bestyrelse for Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue
På de følgende sider er der for hvert høringssvar vist hovedbudskaber samt administrationens bemærkninger og ændringsforslag. Skemaet
kan ikke læses alene, da det ikke indeholder det fulde høringssvar. Høringssvar i deres fulde længde er vedlagt sagen som bilag.
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Nr. Afsender på høringssvar

Hovedbudskab i høringssvar

Administrationens bemærkninger
og ændringsforslag

1

Assens Handicapråd

Giver ikke anledning til ændring.

2

Assens Ældreråd

3

Kræftens Bekæmpelse
lokalforening i Assens

Politikkens indhold er rigtigt og vil være god for borgerne.
Bekymring i forhold til gennemførelse med råderumskatalog i sigte.
Politikken skal følges op af handlingsplaner. Anbefaler at der
afsættes nødvendige midler af i budgettet for at lykkes med
ambitionerne om fokus på forebyggelse og tidlig indsats.
Ældrerådet vil gerne inddrages i det fremtidige arbejde.
Kræftens Bekæmpelse glad for forebyggelse har fået central rolle –
især på tobak. Anbefaler flerstænget indsats på indførelse af røgfri
skoler, som nævnes som velvalgt førsteprioritet og er gerne
behjælpelig i processen. Peger på røgfri udearealer som en anden
vigtig indsats ifht børn og unge samt lokale partnerskaber om
røgfrihed med relevante aktører. Der kan hentes inspiration i
kampagner som ”Røgfri Baby” ifht De første 1000 dage samt ”Fuld
af liv” som omhandler unges alkohol kultur, forældre, undervisning
mm.
Opfordre til, at pejlemærket ”Ingen børn og unges liv skal skades af
alkohol” (side 12) bør ændres til ”Ingen børn og unges liv skal
skades af alkohol og euforiserende stoffer” og derefter tilføjes
”euforiserende stoffer” på lige fod de steder, hvor alkohol er nævnt i
selve teksten, under ”ambition” og under ”effektmål”.

4

5

Det Konservative Folkeparti
– Assens

HovedMED-udvalget

I kraft af de seks pejlemærker kommer den godt rundt om de
væsentligste temaer på sundhedsområdet og involverer mange
fagområder. Det konstateres, at organisationen allerede er i gang
med at arbejde med en række af temaerne - herunder hvordan
røgfri arbejdstid indføres i løbet af 2020. I 2020 arbejder HovedMED
med nye retningslinjer for alkohol, forebyggelse af stress på

Giver ikke anledning til ændring

Giver ikke anledning til ændring i
politikken.
Anbefalingerne ligger i tråd med de
indsatser, der pt. ligger som forslag til
den underliggende sundhedsstrategi
/handlingsplan, som besluttes i
forlængelse af politikkens vedtagelse.
Titlen på pejlemærket anbefales
ændret til ”Ingen børn og unges liv skal
skades af alkohol og rusmidler”. Det 4.
effektmål under pejlemærket
omhandler problematisk forbrug af
rusmidler blandt unge.
I den underliggende sundhedsstrategi
ligger der bl.a. forslag om udarbejdelse
af en Alkohol og Rusmiddelpolitik på
tværs af ungdoms- og
uddannelsesinstitutioner i Assens
Kommune.
Omfanget af effektmål modsvarer det
meget brede sundhedsbegreb og den
brede målgruppe i alderen fra
spædbørn til ældre.
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arbejdspladser samt rammer for beskæftigelse af personer med
nedsat arbejdsevne. Politikken opleves omfangsrig med mange
effektmål, som kan gøre læsbarheden svær og overskygge
budskaber om de politiske ambitioner. Formulering af et par af
effektmålene hentet fra Sundhedsaftalen giver forvirring, da
niveauet i Assens Kommune i 2017 allerede indfrier målet.

6

Bestyrelse Assensskolen

7

Bestyrelse
Glamsbjergskolen

Assensskolens bestyrelse, finder sundhedspolitikken både ambitiøs
og relevant. Fokus på forebyggelse kræver, at man har mod og vilje
til at tænke langsigtet i de indsatser, der er nødvendige - også
selvom kommunen er økonomiske trængt. Vi ser desværre, at
besparelser netop rammer de tiltag, der kan
styrke trivsel og dermed sundhed på sigt. Med de store udfordringer
på skolen mht. belastningsgrad og økonomi, er det svært at give de
optimale muligheder Hvis alle børn skal behandles ens og have lige
muligheder, er man nødt til at behandle skolerne forskelligt. Også i
højere grad end man gør i dag.
Sundhedspolitikken er et godt supplement til kommunens Vision
2030 og fokus på forebyggelse frem for behandling hilses
velkommen. I pejlemærke 2 gøres opmærksom på det
modstridende i, at en af de formodede årsager til unges mistrivsel
er, at de hele tiden skal bedømmes og præstere, samtidig med at
flere af effektmålene tager afsæt i bedømmelser. Vedrørende
pejlemærke 3 understreges, at rygning skal være i fokus, men det
bør også omhandle rusmidler som fx snus, lattergas.
Vedr. pejlemærke 4 kan overvejes øget fokus på energidrikke samt
på ændring af alkoholkulturen.
Vedr. effektmål 5 under pejlemærke 2 og effektmål 8 under
pejlemærke 5, kunne vi godt

De effektmål, som der kan give
forvirring er pejlemærke 5 - effektmål 5
og 12 samt pejlemærke 6 - effektmål 1
og 2.
Der er to ændringsmuligheder. Enten
hæves ambitionen til over niveau i
sundhedsaftalen – og effektmålet
fastlåses på 2017-niveauet eller
strammes yderligere. Alternativt
fastholdes niveauet svarende til
sundhedsaftalen – og der gives en
uddybende bemærkning om, at idet der
forventes en stigning fx omkring antallet
af type-2-diabetes patienter er det i
2023 ambitiøst at indfri
sundhedsaftalens mål.
Giver ikke anledning til ændring.

Det er som nævnt i høringssvar
vanskeligt at lave målbare effektmål
uden, at der skal foretages en
bedømmelse. Men i indsatserne for at
indfri målene skal der være stor
opmærksomhed på at afhjælpe
præstationspresset på de unge, da det
er det, der er den politiske ambition.
Rusmidler som snus og lattergas kan
medtages under pejlemærke 4 jf.
ændringsforlag række 4.

27-08-2019 – Acadresag 18/11087
tænke os en tydeliggørelse af hvilken art fravær der er tale om, da
vi registrerer mange forskellige
typer af dem. Obs på evt. fejl vedr. pejlemærke 5 - effektmål 12 –
”negativt ambitionsniveau”.

Energidrik anbefales ikke indskrevet i
politikken – men kan indtænkes i
sundhedsstrategiens indsats omkring
en ny fælles Kostpolitik.
Effektmål omkring fravær ændres så
det opgøres svarende til mål i Vision
2030 – ”Alle børns skolefravær falder”.
Forskellige nuancer af dette kan der
arbejdes med underliggende.

8

9

Bestyrelse Haarby Skole

MED-udvalg Haarby Skole

Ser positivt på udarbejdelsen - alle pejlemærker relevante – men
mere interesseret i udformning af handlingsplan og udmøntning.
Opbakning til pejlemærke 3 om tobak – forbud gør det ikke alene –
fokus på hvorfor siger nogle unge mennesker nej og andre ja til
tobak. Vedr. effektmål 5 under pejlemærke 2 og effektmål 8 under
pejlemærke 5 ønskes mere nuanceret billede af fravær – så der
skelnes ml. bekymrende fravær og energigivende fravær som fx
sportskonkurrencer, elevrådsarbejde, samtale med psykolog, rejser
mm.- idet sidstnævnte kan have positiv effekt på trivsel og læring.

Ser positivt på udarbejdelsen - men er forbeholdende over for,
hvordan handlingsplan implementeres og proces frem mod
indfrielse af effektmål. Ændring af borgernes sundhed og trivsel
kræver ændring af præstationskulturen jf. pejlemærke
5.Opmærksom på hvilke signaler, der sendes til børn og unge, når
samfund og kommunes effektmål vurderer dem på fravær,
karakterer, nationale test, BMI, ryger/ikke ryger osv. Mere øje for
læringsprocessen, hvor man lærer af erfaringer og fejl og mulighed
for den enkeltes mulighed for deltagelse i fælleskaber. Frihed,
empati, tillid, dialog og videndeling er vigtige nøglebegreber.
Økonomi, arbejdstidsaftaler, fysiske rammer og psykisk arbejdsmiljø
er afgørende for trivsel og sundhed. Nogle effektmål kan formuleres
mere positivt ifht det man gerne vil have mere af i stedet. Samme
bemærkning omkring fravær som række 8.

Effektmål 12 / pejlemærke 5 – se
mulige ændringsforslag række 5.
Vedr. pejlemærke 3 er der i strategien
forslag om implementering af MOTskoler, som bl.a. handler om at styrke
de unges MOD til at sig nej til tobak
mm.
Effektmål omkring fravær ændres så
det opgøres svarende til mål i Vision
2030 – ”Alle børns skolefravær falder”.
Forskellige nuancer af dette kan der
arbejdes med underliggende.
Indsatserne, der skal sikre indfrielse af
effektmålene besluttes i den
underliggende sundhedsstrategi og
handlingsplan. Der er i de foreslåede
indsatser opmærksomhed på at
afhjælpe præstationspresset på de
unge og på at flere deltager i
fælleskaber og fritidsinteresser.
Effektmål omkring fravær ændres så
det opgøres svarende til mål i Vision
2030 – ”Alle børns skolefravær falder”.
Forskellige nuancer af dette kan der
arbejdes med underliggende.
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10 Bestyrelse Pilehaveskolen

11

MED-udvalg
Pilehaveskolen

I skolebestyrelsen på Pilehaveskolen bakkes fuldt op om den nye
sundhedspolitik, men sundhed kommer ikke af sig selv, der skal
gøres en indsats. Håber at der er MOD & VILJE til at afsætte de
nødvendige ressourcer. Indfrielse kræver indsats på tværs af
forvaltninger, fagudvalg og institutioner og på tværs af kommunens
mange frivillige ildsjæle. Som forældre til handicappede og
anderledes børn, mødes ofte barriere og manglende muligheder
både på fritids- og det erhvervsmæssige område. Sundhed handler
om at indgå i sociale fællesskaber, og det kan være svært for vores
børn i Assens kommune, hvor tilbuddene er få. På fritidsområdet
strander det nogle gange på manglende økonomi, og på det
erhvervsmæssige område handler det måske mere om manglende
viden.
Forældreforeningen nævner, at de længe gerne har villet etablere
en junior/ ungdomsklub for børn mellem 10 og 18 år, der kan gøre
brug af skolens faciliteter efter skoletid – men der mangler økonomi.
Pilehaveskolen har gjort tiltag i forhold til, at skolens børn skulle
engageres i den lokale fodboldklub, men efter en halv sæson,
strandede det. En årsag var, at det kræver noget af foreningerne, at
skulle rumme og fastholde børn med særlige behov. De indgår ikke
altid lige let i sociale fællesskaber, men har samme behov som
andre for at indgå i fællesskaber. Pilehaveskolen arbejder konstant
med at finde flere arbejdspladser, der har lyst til at give elever en
chance for at prøve sig selv af arbejdsmæssigt, og det er et
område, som kan udvides. Et nyt tiltag inden for dette område
kunne være, at kommunen hjalp til med at organisere en jobmesse
for de virksomheder, der er klar til at have særlige målgrupper i
praktik eller arbejde.
Politikken er meget ambitiøs, og MED udvalget vil arbejde på, at vi
sammen kan realisere både ambitionerne og de beskrevne
effektmål. MED udvalget.
Vedr. pejlemærke 2 - De fleste elever på skolen fortsætter på en
treårig ungdomsuddannelse STU. Efter endt uddannelse er det
vigtigt, at de unge får et aktivt arbejdsliv på en arbejdsplads, der
kan rumme de unges særlige udfordringer. Det er vigtigt at have
fritidstilbud og samlingssteder i kommunen, der tager særlig hånd

Giver ikke anledning til ændring i
politikken.
Der kan arbejdes med de konkrete
forslag til indsatser i undhedsstrategien.

Giver ikke anledning til ændring i
politikken.
Der kan arbejdes med de konkrete
forslag til indsatser i
sundhedsstrategien.
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om denne gruppe unge, så de får en meningsfuld fritid i
fællesskaber, hvor de oplever sig inkluderet i et fællesskab. På
skolen har vi kontakt til enkelte arbejdspladser, der kan rumme at
modtage vores elevgruppe i praktik, men feltet kunne udvides
endnu mere. Man håber realisere det i samarbejde med relevante
samarbejdspartnere i Assens kommune. Elevgruppen har svært
ved at være del af et hold i de etablerede idrætsgrene, i
motionscentre o.l..Pilehaveskolen har et ønske om – i samarbejde
med de etablerede foreninger og andre, der arbejder inden for
fritidsområdet – at etablere hold for skolens målgruppe.

12

MED-udvalg Tallerupskolen

13

MED-udvalg og Bestyrelse
Tommerup Skole

Vedr. pejlemærke 5 - Børn og unge på Pilehaveskolen kan have
særligt svært ved at leve op til den præstationskultur, der præger
samfundet. Det er vigtigt, at inklusion tænkes i et børne- og unge
perspektiv og vurderer, om det altid er til fordel for Pilehaveskolens
målgruppe, at skulle spejle sig i andre børn og unge, der ikke har
samme udfordringer.
Eleverne får først en oplevelse af at være inkluderet i et fællesskab,
når de indgår i det sociale fællesskab, der er på skolen. Det er
særligt vigtigt, at Pilehaveskolen arbejder med børn og unges
robusthed, så de kan håndtere at møde et omgivende samfund, der
ikke altid udviser den nødvendige rummelighed.
MED-udvalget finder det positivt at sundhedspolitikken har højt
fokus på forebyggelse. Vi tager Sundhedspolitikken til efterretning.
Velkomment med så positive mål og ambitioner og
energifyldt at blive mødt med en samlet intention om fysisk og
mental sundhed for borgerne. De høje ambitioner rimer godt på de
opsatte effektmål. Det er svært at være uenige i høringsudkastet og
Tegneseriefigurerne er et fint illustrativt indslag. Vi hilser også
velkommen til de ressourcer, både menneskelige, økonomiske og
organisatoriske, der skal bære de positive mål og ambitioner
igennem. Sundhedspolitikken understøttes godt allerede gennem
de forebyggende indsatser i f.eks. dagtilbud og skoler – fx arbejdes
med mobilfri skoletid for at styrke den mentale sundhed. Det er
positivt, at sundhed defineres som både fysisk og mental sundhed.
Det udtrykker et samlet helhedssyn på mennesket og anerkender,
at tingene hænger sammen.

Giver ikke anledning til ændring.
Giver ikke anledning til ændring i
politikken.
Der kan arbejdes med de konkrete
forslag til indsatser i
sundhedsstrategien.
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14

Bestyrelse Vissenbjerg
Skole

15

MED-udvalg Vissenbjerg
Skole

Fokus på uddannelse og job (pejlemærke 2) kan man se gode
muligheder i at folde ud i samarbejde med lokale virksomheder og
foreninger. Der opleves en tendens til polarisering inden for
sundhed bredt set. Hvordan understøtter vi den enkeltes lyst og
motivation til sundhed uden at give forbud? Hvordan får vi
fællesskab, medansvar og inklusion til at være bærende – Konkret:
hvornår tilbyder jeg f.eks. min nabo at være med i mine
fællesskaber?
Grundlæggende positivt, at man sætter fokus på gode mål, ideer og
tanker mhbp øget sundhed i kommunen. Undres over der ensidigt
fokuseres på overvægt i stedet for spiseforstyrrelser, og opfordre til
at medtænke undervægt og anoreksi. Opfordre til, at
implementerende indsatser sker via et fælles kommunalt projekt
samt efterspørger inspiration til finansiering, hvilket er meget
væsentligt for de udøvende indsatser.

Finder politikken flot og ambitiøs og ser en klar sammenhæng til
Vision 2030. Det bemærkes, at effektmål til pejlemærke 1 ikke er så
konkrete som i pejlemærke 2. Der savnes inspiration til hvordan
man skal indfri målene. Vedr. pejlemærke 3 foreslås at udskifte
”alkohol” med ”rusmidler” og holdningen er, at der slet ikke bør
være alkohol de steder børn færdes. Spm. til, om anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen er gamle tal. Vedr. pejlemærke 4 og 5 spørges
til indsatser i forhold til at indfri målene. Finder at undervægt bør
medtages som mål i pejlemærke 5 sammen med mål om overvægt.
Pejlemærke 6 kan ses som et mål for, om vi gør en forskel i forhold
til de øvrige pejlemærker. Der udtrykkes bekymring for, om målene
kan indfries og at det kan være nødvendigt politisk at sætte delmål,
prioritere og fokusere på færre områder.

Sundhedsaftalen, som Assens
Kommune, er forpligtet af indeholder
effektmål om overvægt, som er overført
direkte til Sundhedspolitikken. Der er
ikke forpligtende mål i denne aftale
omkring undervægt. Årsagen er, at
andelen af overvægtige er stor set i
forhold til andelen af undervægtige, og
det er derfor valgt at prioritere
overvægt. I umiddelbar forlængelse af
politikkens godkendelse vil der blive
vedtaget en fælles sundhedsstrategi /
handlingsplan på tværs af alle politiske
fagudvalgs resortområder, der
beskriver indsatser, finasiering og
tidsplan.
Se bemærkninger oven for række 14.
De i politikken nævnte anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen omkring
Alkoholindtag er de gældende:
Lavrisikogrænse: 7/14 genstande
ugentligt for henholdsvis kvinder og
mænd. Højrisikogrænse: 14/21
genstande ugentligt for henholdsvis
kvinder og mænd. Storforbrug af
alkohol defineres som: Forbrug over
højrisikogrænsen.
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Omkring 0-6 års området ser der fornuftigt ud. Der mangler dog
16 Bestyrelse Dagtilbuddene
Haarby/Glamsbjergområdet tydelighed omkring - Hvordan føres det ud i livet? Hvordan skal der

17

MED-Udvalg
Dagtilbuddene
Haarby/Glamsbjergområdet

18

Bestyrelse Huset
Gummerup

19

MED-Udvalg
Dagtilbuddene
Tommerupområdet

arbejde med det? Ser frem til nogle retningslinjer.
Titlen: Fra ”Modvilje til Mod & Vilje” er negativ ladet. Det kan virke
demotiverende.
Store flotte mål, som det er svært at være uenige i. Gode
ambitioner og effektmål inden for områderne. Bliver diffust – og man
kan ikke se, hvordan man skal arbejde i forhold til at indfri målene.
Titlen: Fra ”Modvilje til Mod & Vilje” tager udgangspunkt i noget
negativt. Politikken er for alle – også dem, som har mod og vilje i
forvejen – og dem er der mange af i kommunen.
Bakker op om fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt de seks
pejlemærker. Oplægget er godt og positivt og får fuld opbakning.
Det spændende bliver at se, hvordan man konkret når de ønskede
effektmål.
Der er glæde over, at sundhedspolitikken har et bredt perspektiv og
er helhedsorienteret. Enige i, at det er den forebyggende indsats,
der er vejen frem, og at uligheden hos kommunens borgere skal
reduceres. Gør opmærksom på at konstante reduktioner og
besparelser har en negativ indflydelse på dette. Institutionerne har
bestemt MOD og VILJE til at understøtte politikken, men hvis ikke
vilkårene er acceptable frygtes, at det bliver til MODVILJE. For at
personalet skal kunne understøtte politikken, skal de også have
vilkår for trivsel og god mental sundhed, og det er svært, når
budgetterne er stramme, og der skal løbes stærkere, end godt er!
Dagtilbuddene i Tommerup området har til stadighed fokus på at
give børn sunde livsstilsvaner. Med massivt forældretilvalg er der
fuld kost, som overvejende er økologisk og tilrettelægges ud fra
sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til børn mellem 0-6 år.
Måltidet betragtes som et pædagogisk læringsrum om sund mad.
Går i dialog med forældre om børns kræsenhed, og samarbejder
om at udvide nysgerrighed og velvilje til alsidig kost. I dagplejen står
dagplejeren for maden, som lever op til sundhedsstyrelsens
anbefalinger, og her er der også fokus på det gode måltid. Alle 3
steder arbejder man ud fra at minimere sukker mest muligt, og kun
til særlige lejligheder. Alle 3 steder stort fokus på udeliv og natur, og
at alle børn er ude mindst 1 gang dagligt. Fokus på at børn
bevæger sig og er aktive, både ude og inde. Fysisk aktivitet er en

Indsatserne, der skal sikre indfrielse af
effektmålene besluttes i den
underliggende sundhedsstrategi og
handlingsplan.
Indsatserne, der skal sikre indfrielse af
effektmålene besluttes i den
underliggende sundhedsstrategi og
handlingsplan.

Indsatserne, der skal sikre indfrielse af
effektmålene besluttes i den
underliggende sundhedsstrategi og
handlingsplan.
Giver ikke anledning til ændring i
politikken.
Der kan hentes inspiration fra de
beskrevne indsatsatser i arbejdet med
sundhedsstrategi/handlingsplan.
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væsentlig del af ”det gode liv” og gode sundhedsvaner. Det sker ud
fra den legende tilgang, og personalet er understøttende.

20

Bestyrelse Dagtilbuddene
Tommerupområdet

Vigtigt med både fokus på fysiologiske og psykologiske aspekter i
barnets selvopfattelse i den nye sundhedspolitisk. Der ligger en
vigtig pædagogisk opgave i at understøtte barnets personlige
udvikling. Herunder at styrke barnets trivsel, udvikling, læring og
dannelse, og samarbejde med forældrene om dette.
Den mentale trivsel er fundamentet for det hele. For at det er
robuste børn, som vokser op, og selv kan være med til at tage gode
og sunde valg og beslutninger, skal der være en grundlæggende
følelse af, at de er gode nok, som de mennesker de er. Og for at
man som pædagog/medhjælper/dagplejer kan styrke børnenes
selvværd og tro på sig selv, kræver det bl.a. at man selv har et
mentalt overskud og er klædt fagligt på. I forhold til alle seks
pejlemærker kræver det en faglig viden hos det pædagogiske
personale – og det kræver en politisk vilje til at opdatere og
opkvalificere personalets kompetencer. Vi har i den pædagogiske
hverdag fokus på at skabe gode læringsmiljøer som muliggør, at
alle børn er en del af et større fællesskab og føler et
tilknytningsforhold til både børn og voksne, der omgiver dem. Vi har
stort fokus på, at ingen børn bliver mobbet, og vi arbejder
kontinuerligt med at styrke børns sproglige kompetencer, så de
bliver i stand til at indgå i relationer og løse konflikter.
Arbejdet og de intentioner, der ligger bag den nye politik
anerkendes. Børnene er kommunens fremtid, og de skal sikres et
godt grundlag for trivsel og udvikling, som ikke blot kommer dem
selv til gode, men hele fællesskabet. Man skal turde investere i
forebyggende indsatser på trods af en svær økonomisk situation.
Det er for dyrt, både menneskeligt og samfundsøkonomisk, at lade
være. Stor bekymring på den udvikling, der viser, at et stigende
antal unge viser tegn på stress, nervøsitet og angst. Det er tendens,
som også ses hos nogle børn i vores dagtilbud. For at forebygge
mental mistrivsel blandt børn er det af allerstørste vigtighed, at
personalet har tid og overskud til at se og understøtte det enkelte
barn, samt opspore tidlige tegn på mistrivsel. Der skal være tid til en
helhedsorienteret og forebyggende indsats. Tryghed og en god
selvfølelse skaber et solidt fundament, der kan hjælpe børnene til at

Indsatserne, der skal sikre indfrielse af
effektmålene besluttes i den
underliggende sundhedsstrategi og
handlingsplan.
I forslag til en sundhedsstrategi indgår
en ny Kostpolitik for hele børneområdet
som en konkret indsats.
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stå fast i et præstationsorienteret samfund. En forudsætning for
dette er, at 0-6 års-området i Assens Kommune har de nødvendige
ressourcer og ikke beskæres yderligere.
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Fælles Bestyrelse for
Verninge skole, Børnehave
og Vuggestue

I Tommerups dagtilbud har vi en ambitiøs kostpolitik, som vi er
stolte af. Sund og nærende kost er en grundlæggende
forudsætning for børns trivsel og læringsparathed, og man ønsker
en sammenhængende kostpolitik for hele børneområdet –både
dagtilbud og skole. Ikke mindst for at bremse og vende den
negative udvikling i antallet af overvægtige børn. Vi håber, at
politikerne i Assens Kommune har mod og vilje til at prioritere
mental og fysisk sundhed for vores børn og personale.
Synes sundhedspolitikken er meget ambitiøs, og at det vil være en
kæmpe succes, hvis effektmålene kunne opnås – men der savnes
konkrete forslag til, hvordan disse kan realiseres. De besparelser,
der er blevet gennemført i den seneste tid, har bl.a. medført en øget
ventetid i familiehuset og hos børnepsykologen. Hvordan vil man
sikre, at familierne med behov, får den støtte, de har brug for?
Besparelser på misbrugscentre har ligeledes betydet nedskæringer.
Igen kan man undre sig over, hvordan dette hænger sammen med
den nye sundhedspolitik. Undring over, at tandplejen, som er en
vigtig del af sundheden, ikke er nævnt. En velfungerende tandpleje
kan mindske sygdomsforløb, mobning og må formodes at have en
positiv indvirkning på at komme i arbejde.
Ambitionen om røgfri skoletid i 2020 er fint, men hvorfor ikke gøre
det for hele kommunen allerede nu?
Enige i, at foreningslivet kan skabe gode relationer og positive
fællesskaber, men hvordan vil man sikre, at alle får adgang til disse
fællesskaber?
Der er nogle ord i politikken, som er svære at forstå fx
”kondemnable boliger”.

Indsatserne, der skal sikre indfrielse af
effektmålene besluttes i den
underliggende sundhedsstrategi og
handlingsplan.
”Kondemnable” ændres til ”ubrugelige
pga. slid, ælde el.lign. og derfor
nedrivningsmodne” .
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