Børn er
fremtiden
Esbjerg Kommune vil skabe en endnu bedre folkeskole og samtidig give en hånd til
sårbare børn og unge. Det sikrer de yngste borgere en god start på livet og
skaber et stærkt fundament for fremtiden.
Endnu bedre folkeskole

En hånd til familier

Esbjerg Kommune investerer 40 mio.
kr. i et løft af folkeskolen, så skoleeleverne får endnu bedre vilkår for
læring og trivsel. 6 mio. kr. af beløbet
sættes af til at styrke indsatsen over
for ordblinde elever.
Samtidig er 21 mio. kr. målrettet
forbedring af de fysiske rammer i
folkeskolen med ud- og ombygning
på Sønderrisskolen Aura og forbedring
af faciliteterne på Hjerting Skole Aura,
Præstegårdsskolen Urban og Skads
Skole Signatur.

For at Familierådgivningen fortsat kan
sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen,
sættes 30,6 mio. kr. af.
Samtidig gør 13,2 mio. kr. det muligt
for Familiens Hus at fortsætte som
et tilbud om støtte til familielivet for
unge mødre og fædre.

Ny daginstitution
For 36,8 mio. kr. bygger Esbjerg Kommune en ny daginstitution i Norddalsparken i Sædding-Gjesing-området
som erstatning for den nuværende.
Børn og voksne får ét nyt og moderne
hus som base for hverdagen.

Styrket dagpleje
Dagplejen bliver styrket med 8 mio.
kr., og der er især fokus på indsatsen
over for børn med særlige behov og
sårbarheden i antallet af dagplejere og
pladser i kommunens landdistrikter.

Kultur styrker Urbanskolen
Som et led i indsatsen for at bryde
den negative sociale arv i Østerbyen
bidrager Esbjerg Kommune med 7,2
mio. kr. til et samarbejde med Lauritzen Fonden om at udvikle en
kulturel profil for Urbanskolen.
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Øvrige tiltag
• Børn anbragt uden for Esbjerg
Kommune, 19 mio. kr.
• Ergo- og fysioterapi til folkeskoleelever, 4 mio. kr.
• 12 vuggestuepladser, Farveladen i
Gørding, 1,7 mio. kr.
• Kultur-legeområde ved Præstegårdsskolen Urban, 400.000 kr.
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