Børn i en verden
af leg og læring
Fremtiden er børnenes, og Esbjerg Kommune sætter fokus på deres trivsel og
læring i en stadigt mere digital verden. Hver især skal børn og unge støttes og
udvikle sig i spændende og inspirerende rammer.
Løft til folkeskolen
Esbjerg Kommune investerer 16 mio.
kr. over fire år i ny it til folkeskolen.
Målet er at give eleverne de bedste
forudsætninger for at møde de
digitale krav til fremtidens læring og
uddannelse. I 2021 og 2022 er der
desuden samlet sat 10 mio. kr. af til
at forbedre indeklimaet på skolerne.

Hånd om udsatte børn
En allerede iværksat plan skal skabe
balance i økonomien på familieområdet, men besparelserne kan ikke
gennemføres i det forventede tempo.
Derfor får familieområdet i de næste
fire år tilført ca. 28 mio. kr. til at
sikre indsatsen over for udsatte
børn og unge.

Sydstjernen i Ribe bygget om til et
døgntilbud med 16 pladser.

Støtte til ordblinde elever
10,2 mio. kr. er fra 2019 til 2022 sat
af til en ny støttefunktion for ordblinde elever, så der i alt bruges 20,8
mio. kr. på ordblindeområdet. Der
skal skabes en sammenhængende
løsningsmodel, som bygger på den
aktuelt bedste viden på området.

Kornvangen udvides
Specialbørnehaven Kornvangen
bygges om for at forbedre faciliteterne
til terapi og behandling, og antallet
af pladser udvides fra 16 til 20. I de
næste fire år er der sat 12,2 mio. kr.
af til projekterne på Kornvangen.

Nye rammer til børn

Øvrige tiltag i 2019-2022:

To daginstitutioner, Åmosehuset og
Ådalsparken, får nye fælles rammer på
Åmosevænget. Om- og tilbygningen
koster 21 mio. kr., og den nye daginstitution får plads til 162 børn.
9,5 mio. kr. investeres i sammenlægningen af to døgninstitutioner.
Huset Relatus lukker, og i stedet bliver

• Samtalegrupper for børn
og unge, 3,2 mio. kr.
• Lukning af børnehaven i Vester
Nebel, besparelse 6,0 mio. kr.
• Nedsat tilskud til private pasningsordninger, besparelse 2,2 mio. kr.
• Nedsat tilskud til pasning af egne
børn, besparelse 0,9 mio. kr.
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Indtil 2016 har Esbjerg Kommune købt
pc’er som klassesæt, til udlån og til lokaler.
Fra 2017 er der indkøbt pc’er til udlån til
hver enkelt elev i 4.-6. klasse på alle skoler.
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