Indsatsområde: Børn og Unge
Udviklingsmuligheder
Ærø har fortsat gode pasningstilbud i institutionerne i de større bysamfund.
Dagplejetilbuddet og private pasningstilbud er med til at holde liv i
landsbyerne. Dagplejen udbygges med en pasningsordning for syge børn i
hjemmet, så forældre kan passe deres arbejde, selv om de har et sygt barn.
Der oprettes fast morgen- og aftenpasning i mindst en institution.
Ærø Kommune har fortsat ikke lukkedage i pasningstilbuddene og giver
fortsat pasningsgaranti fra dag 1. Styringen af kapaciteten, herunder
personaleforbruget, i tilbuddene udvikles, så kapaciteten hurtigt kan tilpasses
skiftende pasningsbehov.
Ved behov tilknyttes fremmedsproget arbejdskraft til børnehaverne for at lette
integrationen af fremmedsprogede børn.
Der tilbydes en madordning, så alle børn i børnehaverne får varm mad f.eks.
tre gange ugentligt – og børnene i fritidsordningerne får et let måltid, når de
kommer fra skole. I folkeskolen og i fritidshjemmene tilbydes også en
madordning med delvis forældrebetaling.
Børnefamilier gives mulighed for at flytte til Ærø på prøve i forbindelse med
fast ansættelse på en af øens virksomheder. Der stilles bolig til rådighed for
tilflyttere på lejebasis i det første års tid, så de ikke skal ud og investere i bolig
før de har oplevet ø-livet i praksis. Der oprettes et link på kommunens
hjemmeside, hvor mulige tilflyttere kan søge råd og vejledning. Der sørges for
aktiv velkomst blandt andet med deltagelse af øens foreningsliv og
præsentation af øens muligheder.
”Ærø på prøve” understøttes for udlændinge:
• af en kontaktpersonordning, som arbejdsgiveren og kommunen etablerer i
fælles skab.
• af integrationskursus for personale ved børnehaver og skoler.
• af sprog- og kulturundervisning for udlændingene, der så vidt muligt afvikles
på Ærø.
Mange tilflyttere har ingen bedsteforældre på øen, og mange bedsteforældre
har ingen børnebørn på øen. Derfor vil begrebet "Ærøbedsteforældre"
være til glæde og gavn for børn, forældre og "Ærø-bedsteforældre". Når
en børnefamilie flytter til øen, bydes de velkommen til øen, og tilbydes ret
hurtigt Ærøbedsteforældre. Det vil samtidig betyde at
nye familier integreres i lokalsamfundet på en rigtig god og nærværende
måde. For at få introduceret børn, forældre og ”Ærøbedsteforældre”

for hinanden arrangeres med mellemrum en ”Generationerne mødes dag”,
så man kan få dannet et personligt netværk som baggrund for
pasningsordningen.

Der etableres et ungdomshus i Marstal for at styrke ungdomsmiljøet. Det er
vigtigt at det bliver et sted, hvor der er tilsyn, ikke opsyn.
Der udvikles bedre offentlige legepladser til mindre børn og legepladserne
sættes på kortet i den grønne vejviser, så forældrene kan finde dem.
Ved fortsat styrkelse af de frivillige organisationer, foreningslivet og de
kommunale tilbud sikres de unges mulighed for at skabe et netværk og en
meningsfuld fritid. Bredden af tilbuddene dækker ikke blot alder, men også
interesse. Ærø Kommune skal udvikle tiltag der primært henvender sig til de
børn og unge som ikke deltager i allerede etablerede fritidstilbud således at de
unges energi og nysgerrighed ikke udfolder sig negativt.
Der oprettes en heldagsskole for børn med særlige behov. Der skal være
tilbud til børn af alkoholbelastede forældre.
Der etableres en SSP hjemmeside. (Samarbejde mellem Skole,
Socialforvaltning og Politi).

