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Høringssvar til ny økonomimodel på specialundervisningsområdet  
Sagsid: 17.03.22-K04-1-15 
 
 
Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med meget stor interesse.  
 
Vi er ganske tilfredse med, at specialundervisningsområdet er blevet kulegravet, og gennemgåen-
de bakker vi op om de anbefalinger, som det har affødt. Det er et område, som alt for længe har 
været præget af ugennemsigtighed, bureaukrati, Laissez-faire og af mere eller mindre skjulte be-
sparelser.  
 
Inklusionsindsatsen på skolerne lider under det faktum, at der i Ballerup er nedlagt mere end 150 
lærerstillinger på folkeskoleområdet, svarende til ca. 20 %, i løbet af de seneste 5 år (KRL: 727 
fuldtidsstillinger i august 2010, 574 fuldtidsstillinger i august 2014)! Og det samlede elevtal har i 
samme periode været stort set uændret. Der er simpelthen skåret alt for dybt, og det giver bety-
delige problemer ude på skolerne, at lærerne planlægges med en undervisningsforpligtelse, som 
ikke levner den fornødne arbejdstid til alle de mange andre vigtige opgaver, som knytter sig til læ-
rerarbejdet.  
 
Og det føjer blot spot til skade, at skolelederne har ageret med så stor økonomisk forsigtighed, at 
mange skoler end ikke har fået omsat de lønmidler, som de trods alt er blevet tildelt, til lærerstil-
linger – og oven i købet samtidig beskæftiger en masse uuddannede vikarer. Det er rigtig mange 
undervisningstimer, som samlet set varetages af uuddannede, og det er også med til at presse sko-
levæsenet.   
 
Vores helt klare pointe er, at en omfordeling inden for rammen ikke afhjælper ressourceknaphe-
den, men den nye økonomimodel vil forhåbentlig bidrage til at skabe et tydeligere billede af, 
hvordan ressourcerne faktisk anvendes, og klarlægge hvilke elever, som ikke modtager et under-
visningstilbud, der lever op til lovgivningen. For der er ingen tvivl om, at de elever findes i stort 
antal. Det er dokumenteret et hav af gange, senest i sidste uge i den nyeste SFI-rapport, som viser, 
at kun 4 ud af 10 inkluderede elever modtager støtte. Sådan forholder det sig givetvis også i Balle-
rup.     
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Det er yderst kritisabelt, at specialundervisningsområdet, herunder inklusionsindsatsen, har været 
så lemfældigt håndteret i efterhånden en årrække. Vi håber, at den nye økonomimodel vil vise sig 
at være et vigtigt bidrag til, at vi får skabt klarhed over og efterfølgende oprejsning af et forsømt 
område.       
 
Vi har delt vores bemærkninger ind i fem hovedafsnit. 
 
 

1. Strategi for læring, udvikling og trivsel  
Tilbage i januar afgav vi høringssvar til den såkaldte ’Strategi for læring, udvikling og trivsel’. Siden 
da har der været radiotavshed, og vi er faktisk lidt bekymrede for, hvordan det står til med ”stra-
tegien”.  
 
Det skal ikke være usagt, at inklusionen med længder er den enkeltfaktor, som presser skolevæse-
net mest. Derfor er vi temmelig skuffede over, at der fortsat ikke er taget initiativer til - sammen 
med de relevante aktører på skoleområdet - at få omsat ”strategien” til operationelle modeller og 
handlingsplaner. Når vi nævner det her, er det selvfølgelig, fordi strategi og økonomi er to for-
bundne kar, og vi savner en tydelig beskrivelse af, hvordan kommunen agter at allokere tilstrække-
lige ressourcer til, at det reelt lader sig gøre at arbejde målrettet med alle børns læring, udvikling 
og trivsel.   
 
 

2. Ny økonomimodel 
Vi hilser den foreslåede model velkommen, fordi den er et fremskridt i forhold til status quo:  
 

 Økonomien på skoleområdet er nu for væsentlige dele flyttet fra C-BUR til C-SI, således at 
den ligger i det center, som har hovedansvaret for opgaverne. Samme øvelse skulle kom-
munen overveje at foretage sig på dagtilbudsområdet, da det er vores erfaring, at alt for 
mange børn i vanskeligheder først opdages og håndteres, når de er startet i skole. Vi tror 
på, at en tidligere indsats er den rigtige vej at gå, og her spiller økonomi og ansvar ligeledes 
sammen.   
 

 Den nuværende model bygger på den stærkt ulykkelige konstruktion, at skolerne selv skal 
finde midlerne, når de konstaterer, at et barn har brug for et andet skoletilbud. Det har vist 
sig at betyde, at skolelederen for ofte vælger at lade den psykologiske og pædagogiske 
vurdering træde i bagrunden for den økonomiske. Vi kan ikke leve med, at børn, som burde 
tilbydes et anderledes skoletilbud, fastholdes i almenundervisningen - ofte uden støttefor-
anstaltninger - fordi skolens pengekasse er tom. Den nye model skulle gerne fordre en an-
derledes pædagogisk kvalificeret tilgang til elevernes undervisningsbehov og som minimum 
synliggøre, at der er et gab imellem behov og midler.    
 

 Vi ser frem til, at skolerne forhåbentlig får bedre muligheder for at gennemføre en tidligere 
indsats med stor opmærksomhed på forebyggelse. Vi anbefaler, at der specielt i indskolin-
gen prioriteres langt flere timer til to-lærerordninger, holddannelse og forebyggende spe-
cialundervisning.   
 

 Det er øjensynligt lykkedes at finde de 15 millioner, som var opdraget i udvalgets kommis-
sorium. Vi kan umuligt gennemskue, hvor de midler er fundet henne? Vi vil imidlertid ikke 
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holde os tilbage fra at foreslå, at midlerne fastholdes på skoleområdet og eksempelvis an-
vendes til at implementere en ensartet og ubureaukratisk analyse-, handlings- og visitati-
onsmodel, som fremadrettet vil kunne bidrage til en mere systematisk indsats inden for 
særligt inklusions- og specialundervisningsområdet.  

 
 

3. Fordeling efter socioøkonomisk indeks 
Vi er store fortalere for en økonomisk omfordeling efter et socioøkonomisk indeks. Det er ud over 
enhver tvivl, at der er forskel på, hvad det er for en opgave, man står med, i de forskellige skoledi-
strikter.  
 
I andre kommuner har man valgt andre metoder; eksempelvis omfordeling af eleverne for at ska-
be større ensartethed og balance i skolevæsenet. Det kan medføre andre problemstillinger, men 
det er en overvejelse værd.   
 
Under alle omstændigheder må vi ikke være blinde for, at der efterhånden er meget langt imellem 
de klasser, hvor det ikke kræver en særlig indsats at levere en tilfredsstillende undervisning. Vores 
bekymring er derfor, at en omfordeling inden for rammen vil kunne få for store konsekvenser for 
nogle distrikter, måske mest markant for Måløvhøj. Men også her er det aldeles betydningsfuldt, 
at skolen har ressourcer til to-lærertimer, ressourcepersoner, vejledere etc.    
 
Vores anbefaling er, at skolevæsenet tilføres yderligere ressourcer, og at disse tildeles efter det 
socioøkonomiske indeks, således at særligt de mest trængte skoler oplever et tiltrængt løft. Der-
udover anbefaler vi, at tilpasningen til den nye økonomimodel sker over flere år, så det levner sko-
lerne mulighed for at justere på opgaver og prioriteringer samt gøre opmærksom på, hvis model-
len viser sig at få utilsigtede og for alvorlige negative konsekvenser. 
 
 

4. En énstrenget visitationsmodel  
Et énstrenget system vil forhåbentlig medføre en gennemsigtighed og ensartethed i sagsbehand-
lingen, som er helt nødvendig. I den forbindelse spekulerer vi på, om modellen vil medføre en fla-
skehalsproblematik, når centerchefen, efter vores oplysninger, skal sidde for bordenden, men det 
går vi ud fra, at kommunen har overvejet grundigt. Det er i hvert fald positivt, at opgaven tages så 
alvorligt, at det konkluderes, at centerchefen skal have det direkte ansvar.  
 
Vi har tillige tilladt os at forholde os til selve visitationsproceduren, og her konstaterer vi, at de 
mange og lange drøftelser, som vi har haft i forskellige sammenhænge gennem rigtig mange år, 
tilsyneladende ikke har smittet af på proceduren. Den synes fortsat urimeligt omstændelig. Og vi 
er nærmest chokerede over, at proceduren tilsyneladende fortsat tager sit afsæt i ’Det pædagogi-
ske notat’, som vi ellers havde forstået, at også kommunen omsider var nået frem til, ikke virker.  
 
Som et led i den nye strategi for læring, udvikling og trivsel må vi kunne forvente, at selve visitati-
onsproceduren revurderes. Skoleområdet har brug for en helt anden procedureenkelthed, og vi 
forventer, at de pædagogiske ledere i den forbindelse bliver krumtapper, der blandt andet vil skul-
le aflaste lærerne for den ofte store koordinerings- og dokumentationsopgave, som er forbundet 
med de elever, som ikke umiddelbart profiterer at et almenskoletilbud.  
 



  

  

4 
 

Grundlæggende skal proceduren bygge på en tillid til, at lærerne har gjort, hvad der står i deres 
magt, når de indstiller en elev til en særlig indsats eller et andet tilbud.     
 
 

5. Takstfinansierede institutioner  
Vi læser materialet sådan, at der holdes helt vandtætte skodder imellem den kommunale økonomi 
og de takstfinansierede institutioners økonomi. Så langt, så godt.  
 
Den Kommunale Specialskole OI, heri indeholdt det tidligere BOK, er i den sammenhæng en van-
skelig størrelse. Vi mener, at det er afgørende, at kommunen får fastsat en ny takst på et niveau, 
så Ballerup Kommune selv vil visitere til tilbuddet, men som også gør det muligt at holde fast i den 
høje kvalitet, som gør tilbuddet attraktivt for andre kommuner. Vi vil stærkt fraråde, at der arbej-
des med en model, hvor OI skal udbyde to forskellige tilbud. Det er en kunstig model, der aldrig 
kommer til at fungere i praksis.  
 
 

Opsamling  
Som det tydeligt fremgår af det samlede høringssvar, har vi længe været særdeles bekymrede for 
den udvikling, som har tegnet sig de seneste 5-7 år.  
 
Folkeskolen havde nok bevæget sig for langt i retning af at visitere børn til specialtilbud væk fra 
almenskolen, men er nu svinget helt ud til den anden side. Det har hverken været klogt eller or-
dentligt. En pragmatisk middelvej, der tager udgangspunkt i, at inklusion er en holdning og ikke et 
måltal, ville have været langt mere fornuftig. Vi anbefaler på det kraftigste, at kommunen frem-
over vælger at benytte middelvejen, men det kræver imidlertid en politisk erkendelse af, at der i 
inklusionens navn er blevet trukket for mange ressourcer ud af folkeskolen.  
 
Der er grænser for, hvad selv den mest velforberedte, pligtopfyldende og engagerede lærer kan 
overkomme og rumme i en undervisningssituation. Vi kan umuligt leve op til ambitionen om at 
understøtte alle børns læring, udvikling og trivsel med det antal lærere, som er i skolevæsenet i 
øjeblikket. Og alle elever har krav på det rigtige skoletilbud.  
 
Vi er svært tilfredse med, at skolevæsenet opruster på ledelsesfronten, og vi ser frem til at få le-
delse tættere på hverdagen i klasselokalerne. Med fare for, at det klinger polemisk, må vi dog i 
samme åndedrag bemærke, at det forekommer lettere paradoksalt, at der er behov for væsentlig 
mere ledelseskraft til at lede betydeligt færre lærere.  
 
 
Med håb om politisk om- og eftertanke!  
 
Ballerup Lærerforening 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  
 


