Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
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+ = udgifter, - = indtægter
Emne
Profitcenter & F3-niveau

Råderum X

Ønske

BFrå-011
Børne- og Familieudvalget
CPP
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2023

-250

-500

-500

-500

Tale-hørekonsulent CPP
03.22.04

Beskrivelse:
Det samlede budget for CPP er i 2019 14,085 mio. kr.
En besparelse på 500.000 kr. årligt vil svare til afskedigelse af en tale-hørekonsulent.
Der er ansat fem tale-hørekonsulenter, der leverer ydelser til både dagtilbud og skoler, herunder også
specialskoler og specialbørnehaver. Tale-hørekonsulenterne varetager en række opgaver på forskellige
områder. Disse følger nedenfor.
Tale-hørekonsulenterne varetager opgaver for alle dagtilbud og skoler i forhold til børn med tale- og
sprogvanskeligheder og børn med hørenedsættelser. Dette indebærer blandt andet:
 Rådgivning/vejledning til forældre og pædagogisk personale
 Undervisning af og kursusvirksomhed for pædagoger og lærere
 Gruppetilbud for børn med sproglige vanskeligheder
 Udredning af børn i sproglige vanskeligheder
 Oplæg i klasser og lærerteams i forhold til hørepædagogiske råd
 Opgaver i forhold til høreteknik
Tale-hørekonsulenterne varetager opgaver som andre kommuner tilkøber på Taleinstituttet og
Hjerneskadecentret, Aalborg. Disse er f.eks.:
 Stamme-tilbud (som indeholder Stammecafe to gange årligt; et informationsforum til pårørende,
pædagoger og lærere samt et stammegruppetilbud for børnene)
 Sproggruppetilbud for børn med udtale-vanskeligheder eller børn med særlige sproglige
vanskeligheder
Tale-hørekonsulenterne varetager herudover en række forebyggende indsatser:
 Fire gange årligt afholdes sprognetværk for dagtilbuddenes pædagoger, hvor formålet er at
opkvalificere pædagogernes viden om hvordan børn sprogstimuleres optimalt. Dette opleves af
pædagogerne som god sparring, hvorfor der også er meget stor tilslutning til
sprognetværksarrangementerne
 Oplæg i Familieiværksættere, et kursustilbud for alle kommunens førstegangsforældre. Formålet med
oplægget er at klæde forældrene på til at sprogstimulere deres børn optimalt.
 Vejledning i regi af projekt ”Fremskudt forældresamarbejde” med tilknyttet forskningsprojekt ”Vi lærer
sprog i dagpleje og vuggestue”. Formålet er at klæde udsatte forældre på til at varetage optimal
sprogstimulering af deres børn.
 Optimeret konsultativ bistand til dagplejepædagogerne for at understøtte tidlig indsats og forebygge
senere vanskeligheder omkring sproglig udvikling.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Vesthimmerlands
Budget 2019
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig
Kilde: eco.vive.dk

Kommune
2.404

Smnl.

Region

Hele

gruppen

Nordjyll.

landet

1.696

1.897

1.769

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Evidensbaseret viden peger på, at børn med ringe ordforråd klarer sig dårligere senere i livet. Udfordringerne
er efter en vis alder uoprettelige. Således kan besparelsen på tale-hørekonsulenternes opgaveportefølje skabe
en negativ påvirkning af målet om at flere unge erklæres uddannelsesparate.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Med besparelsen vil der komme et større pres på sproglæseklasserne, da børnenes vanskeligheder ikke
afhjælpes tilstrækkeligt og i tide.
De børn som i årene op til skolestart for nuværende udvikler sig sprogligt via råd og vejledning til
forældrene/netværket, vil med besparelsen få mindre hjælp. Det kan derfor forventes, at der vil være flere børn
med sproglige vanskeligheder ved skolestart; Flere børn som har brug for mere hjælp enten i almenskolen
eller et tilbud i sproglæseklasse.
Med besparelsen forventes et øget pres i forhold til at tilkøbe en ikke-kommunal ydelse på nogle af de
ovenfornævnte opgaver, som varetages af tale-hørekonsulenterne. (jf. Bekendtgørelsen vedr. forældres ret til
specialpædagogisk bistand til førskolebørn).
Konsekvenser for service til borgerne:
Med besparelsen vil forebyggende indsatser ikke være en mulighed i samme udstrækning og udvalgte ydelser
vil ikke kunne leveres. Eksempelvis vil der være mindre tid til råd og vejledning til forældre og institutioner
hvorfor børn i sprogvanskeligheder ikke får tilstrækkelig med hjælp tidligt nok. Herunder forventes det at der vil
forekomme længere ventetid end hidtil.
Grundet en øget andel arbejdstid til kørsel (se nedenfor) vil der være mærkbart mindre tid til råd og vejledning
til hver enkelt institution, hvert barn og hver forælder.
Personalemæssige konsekvenser:
Reduktion af 1 stilling
Den enkelte tale-hørekonsulent får flere dagtilbud og skoler at betjene og grundet de store geografiske
afstande i kommunen, vil der for hver af de tilbageværende 4 talehøre- konsulenter skulle bruges mere
arbejdstid til kørsel mellem dagtilbuddene og skolerne.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED - CPP
o Bestyrelser i Skoler og Dagtilbud
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke aktuelt

