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1. Resumé 
 

Byrådet har den 15. januar 2019 godkendt et kommissorium for et projekt til udvikling af 

inklusionsindsatsen og for en styrket indsats på det specialiserede område i Dagtilbud og 

Undervisning.1 

Baggrunden for projektet har især været en stigning i antallet af elever på specialskoler og 

specialcentre og et ønske om udvikling af samarbejdet mellem skoler, dagtilbud og Børn og Familie 

med henblik på at flere børn kan blive velinkluderede i almene dag- og skoletilbud. Hertil kommer et 

ønske om større opmærksomhed omkring faglige resultater i specialiserede tilbud. 

Projektet er et fællesprojekt mellem Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning. Det har i 2019 

været ledet af en politisk styregruppe + en følgegruppe bestående af formændene for de politiske 

partier.  Børne- og Familieudvalget er desuden løbende blevet orienteret om status i projektforløbet. 

På baggrund af projektforløbet har administrationen følgende anbefalinger: 

 Det Fælles Børne- og Ungesyn udgør fortsat fundamentet for det daglige arbejde med børn og 

unge og dermed også for en kommunal inklusionsstrategi. Målet er ikke, at alle børn skal kunne 

rummes i et alment tilbud.  Der er fortsat børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Målet er 

dog, at børn med behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i 

dag skal støttes i et alment tilbud. 

 De almene tilbud i Dagtilbud og Undervisning inddeles i 3 distrikter ledet af hver sin 

distriktsleder med henblik på at sikre større lokal økonomisk robusthed og handlekraft og som 

afsæt for et tættere lokalt samarbejde mellem dagtilbud og skoler og Børn og Familie – 

herunder primært Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Distriktsløsningen er valgt både med 

henblik på at kunne decentralisere en del af økonomien på det specialiserede område til et 

antal dagtilbud og skoler, som i fællesskab kan bære budgetrisikoen, og med henblik på, at 

budgetansvaret kan placeres entydigt.  

Oprettelsen af distriktslederstillingerne sker inden for den samlede ramme til ledelse og vil 

blandt andet medføre justeringer i den administrative ledelse af Dagtilbud og Undervisning. 

Distrikts-inddelingen træder i kraft pr. 01.08 2021. Distriktslederne ansættes med virkning fra 

1. maj 2020. 

 

Distrikterne består af følgende skoledistrikter med tilhørende dagtilbud:  

Vest: Hvide Sande, Holmsland, Tim, Hee, Alkjær, Ringkøbing, Lem og Højmark. 

Øst: Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Nr. Vium-Troldhede 

Syd: Bork, Tarm, Ådum, Kirkeskolen, Faster, Rækker Mølle, Borris, Stauning og Amagerskolen 

 Pr. 1. januar 2021 decentraliseres en væsentlig del af budgettet til specialiserede tilbud på skole- 

og dagtilbudsområdet. Formålet er at tilskynde til, og give muligheder for, at der i højere grad 

ydes støtte i lokalmiljøet. Beløbet, som decentraliseres, opgøres som 100.000 kr. gange antallet 

af børn i specialcentrene og Dagskolen Opsund plus 200.000 kr. gange antallet børn i 

specialskolerne og i specialbørnehaven pr. 1. januar 2021 ifølge budgettet for 2021 med tillæg 

af inklusionspuljer. Beløbet fordeles mellem distrikterne i forhold deres andele af kommunens 

børn og unge mellem 0 og 16 år pr. 1. september 2021. Med virkning fra og med den 1. januar 

                                                             
1 Kommissoriet er vedlagt i bilaget til rapporten. 
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2021 betaler distriktet takster på 100.000 kr. og 200.000 kr. for børn, der modtager 

specialiserede tilbud. 

 For at tilføre mere ledelseskraft til det specialiserede område oprettes i 2020 en ny 

afdelingslederstilling i Dagtilbud og Undervisning. Stillingen finansieres af budgettet til de 

specialiserede tilbud. Den nye afdelingsleder får ledelsen af kommunens specialskoler og 

specialcentre og ansvaret for bl.a. at udvikle fagligheden i tilbuddene, optimere sagsgange og 

skemamateriale i forbindelse med visitation mv. Afdelingslederen ansættes med virkning fra  

1. maj 2020. 

 Ringkøbing-Skjern Kommunes særlige tværfaglige samarbejde vedrørende børn med behov for 

pædagogisk, psykologisk støtte, Børn og Ungetjenesten, omorganiseres med henblik på, at der 

kan ydes hurtigere støtte tæt på dagtilbud og skoler. Der indgås således en samarbejdsaftale 

mellem PPR og hvert distrikt. Samarbejdsaftalen specificerer de ressourcer, der er til rådighed 

til betjening i distriktet. Det enkelte distrikts andel af PPR-ressourcerne fastlægges på grundlag 

af distriktets andel af 0 – 16 årige i kommunen. 

 Kommunernes Landforenings konsulentvirksomhed (KLK) har lavet en analyse af kommunens 

sagsgange, skemamateriale mv. i forbindelse med visitation og revisitation til specialiserede 

tilbud. Sagsgange og skemamateriale ændres i overensstemmelse med anbefalingerne fra KLK. 

Det betyder bl.a., at den fortrykte ordlyd i visitationsskabelonerne i højere grad skal pege i 

retning af et positivt, ressourceorienteret børne- og ungesyn, og at der i forbindelse med 

visitationen skal afgives en ”bestilling”, det vil sige formuleres lærings- og trivselsmål, til 

specialskolen eller specialcentret. 

 Med de anbefalede tiltag er kommissoriet ikke fuldt indfriet eller kun indfriet på et overordnet 

niveau. Godkendes anbefalingerne vil der være et implementeringsarbejde i 2020.  

Der skal således udarbejdes stillingsbeskrivelser, og administrative systemer og møde-

strukturer mv. skal tilpasses. Desuden skal de enkelte PPR medarbejdere tilknyttes 

distrikterne mv. En del af dette arbejde kan med fordel afvente, at stillingerne som 

distriktsledere og afdelingsleder for det specialiserede område bliver besat.  

 De nuværende tilbud på det specialiserede område opretholdes indtil videre. Der er stadig 

behov for en vurdering af, om tilbudsviften indeholder de rigtige tilbud og med den rette 

kapacitet. Ændringerne i organiseringen, i den økonomiske styring og i understøttelsen af 

inklusionsindsatsen må dog forventes at få konsekvenser for, hvor mange børn der fremover 

visiteres til de forskellige tilbud på det specialiserede område.  

 Arbejdet med at opbygge de specialiserede tilbuds kapacitet til at løfte eleverne fagligt har et 

langsigtet perspektiv og kan med fordel sættes i gang i 2020, når området er blevet tilført mere 

ledelseskraft. 

 

2. Indledning og baggrund for projektet 
  
Formålet med denne rapport er at give en redegørelse for administrationens anbefalinger til 

ændringer i det specialiserede område for dagtilbud og skoler på baggrund af projektet ”Nye veje på 

det specialiserede område.” 

I Dagtilbud og Undervisning har man i de senere oplevet et voksende antal henvisninger til 

specialundervisning på specialcentre og specialskoler med betydelige budgetoverskridelser til følge. I 
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dag henvises således en større andel af eleverne til specialundervisning på specialskoler og 

specialcentre end i landet som helhed2. 

Hertil kommer en række andre problemstillinger: 

På specialcentrene er der en oplevelse af, at eleverne i dag er mere udfordrede end tidligere. Hvor 

generelle indlæringsvanskeligheder tidligere var den primære udfordring for de fleste elever, er der i 

dag mange elever, som også har psykiske udviklingsforstyrrelser og/eller sociale og miljømæssige 

vanskeligheder. 

Det har vist sig, at det kun i få tilfælde lykkes at sluse elever fra specialcentre tilbage i almene klasser, 

selv om denne mulighed var vigtig, da man i sin tid valgte at organisere en stor del af 

specialundervisningen i specialcentre i tilknytning til almene skoler. 

Såvel skoleledere som PPR medarbejdere oplever organiseringen af specialundervisningen som 

ufleksibel. Der efterlyses bedre muligheder for at yde støtte til elever med behov for 

specialundervisning i de almene klasser.   

Samarbejdet i Børn og Ungetjensten(BUT)3 om indsatsen for børn og unge i vanskeligheder kunne også 

være bedre. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR) oplever, at det er svært at afsætte de 

nødvendige ressourcer til den forebyggende indsats, fordi dagtilbud og skoler i stigende grad 

efterspørger pædagogisk, psykologiske vurderinger, såkaldte PPVér. Omvendt oplever lederne i 

dagtilbud og skoler den konsultative og forebyggende bistand fra BUT som ufleksibel og utilstrækkelig. 

En analyse gennemført af Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed (KLK) viser desuden, 

at der er brug for at stramme op på procedurerne og for et mere fremadrettet og ressourceorienteret 

fokus i forbindelse med visitation og revisitation af elever til specialpædagogisk bistand. 

Hertil kommer at administrationen i stigende grad er blevet opmærksom på, at der i Ringkøbing-

Skjern Kommune som i landet som helhed mangler fokus på den faglig kvalitet af den 

specialpædagogiske indsats. Det gælder både den indsats, der skal sikre, at et barn i vanskeligheder 

kan forblive i et alment dag- eller skoletilbud, og den indsats, der skal sikre børn i specialtilbud 

kundskaber og færdigheder.  

Endelig peger KLK analysen på, at det kunne være hensigtsmæssigt at se på tilbudsviften på det 

specialiserede område, idet tilbud og takststruktur i høj grad er historisk bestemt. 

3. Mål og midler 
 

De vigtigste mål for en ændret indsat på det specialpædagogiske områder er 

 at flere skal inkluderes i almene tilbud, eventuelt med tilpasset støtte (mellemformer), 

 at undgå budgetoverskridelser 

 at visitation og revisitation skal være mere ressourceorienteret og målrettet, 

 at ressourcerne i BUT skal udnyttes bedre, 

                                                             
2 I 2018 segregerede RKSK 329 elever svarende til 5,8 % af alle elever i folkeskolen. Det er mere end en række 

sammenlignelige kommuner, Region Midt (4,7 %) og på landsplan (5,1 %). 
3 BUT er navnet på samarbejdsmodellen (mellem Dagtilbud og Undervisning, PPR, Socialrådgivning) om konsultativ bistand, 
udredning og visitation på børne- og ungeområdet. 
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 at den organisatoriske læring skal styrkes, 

 at der skal ydes hurtigere og bedre støtte fra Børn og Ungetjenesten, herunder PPR, til de 

almene tilbud, 

 at de specialiserede tilbud målrettes særlige målgrupper og tilpasses med hensyn til antallet af 

pladser og ressourceindsats, og 

 at specialundervisningstilbud i højere grad fokuserer på elevernes faglige udbytte af 

undervisningen. 

For at nå målene anbefales en række tiltag: 

 Formulering af en inklusionsstrategi med fornyet opmærksomhed på Det Fælles Børn- og 

Ungesyn 

 En ny organisering af det specialiserede område under en fælles ledelse 

 Organisering af almene dagtilbud og skoler i distrikter 

 En ny ordning for Børn og Ungetjenesten – herunder organisering af arbejdet, procedure ved 

visitation og revisitation mv. 

 En ændret økonomistyring, hvor en væsentlig del af budgettet til specialpædagogisk bistand 

decentraliseres til de almene tilbud. 

 Justeringer med hensyn til sammensætningen af og kapaciteten i tilbudsviften på det 

specialiserede område. 

 Kvalitetsudvikling af tilbuddene på det specialiserede område. 

I de følgende afsnit vil de fleste af disse tiltag blive nærmere beskrevet. Rapporten indeholder dog ikke 

en beskrivelse af tiltag med henblik på kvalitetsudvikling af tilbuddene, og mulighederne for 

justeringer af tilbudsviften er kun summarisk beskrevet.  Arbejdet med disse elementer af projektet er 

vigtige, men der er brug for at fastlægge rammerne om indsatsen, inden det kan sættes i gang. 

 

4. Formulering af en inklusionsstrategi 
 

Af Børne- og familiepolitikken 2019 – 2022 fremgår det: 

”Fællesskaber i Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor ikke et tilvalg, men noget børn, unge, forældre og 

fagprofessionelle forpligter sig på, til gavn for alle. Forældrenes rolle har den største betydning. 

En styrkelse af fællesskabet sker dog ikke på bekostning af individet. Tværtimod er stærke fællesskaber en 

forudsætning for, at individerne kan trives og udfolde sig. Fællesskabet i dagtilbud, skoler og fritidsliv er 

rammen for både læring og det gode sociale børne- og ungeliv.  

Inklusion handler derfor ikke primært om, at det enkelte barn skal støttes i at være en del af et fællesskab, 

men om at fællesskaberne skal udvikles, så et hvert barn kan inddrages med grundlæggende respekt for 

deres ressourcer og personlighed. Vi ser børnenes forskellighed som en styrke. ” 

I overensstemmelse med disse politiske mål er der formuleret et Fælles Børne- og Ungesyn som det 

værdimæssige og forståelsesmæssige grundlag for det daglige arbejde med børn og unge i Ringkøbing-

Skjern Kommune. 

Det anerkendende og ressourcefyldte Fælles Børne- og Ungesyn er en systemisk, anerkendende og 

narrativ tilgang til pædagogisk praksis. Her tales om ressourcer, styrker og muligheder for børn og unge. 
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Alle børn og unge skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Målet er at sætte praksis i relation 

hertil!  

Efter administrationens vurdering skal det Fælles Børne- og Ungesyn fortsat udgøre fundamentet for 

det daglige arbejde med børn og unge og dermed også for en kommunal inklusionsstrategi.  

Det anbefales desuden, at Byrådet tilkendegiver, at målet ikke er, at alle børn skal kunne rummes i et 

alment tilbud.  Der er fortsat børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Målet er dog, at børn med 

behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i dag skal støttes i et alment 

tilbud. 

De følgende afsnit giver forskellige bud på, hvordan et sådant mål kan realiseres. 

5. Organisering 
 

Nedenfor beskrives indledningsvist, hvorledes Dagtilbud og Undervisning er organiseret i dag, og 

hvorledes organiseringen foreslås frem over.  

5.1 Dagtilbud og Undervisning i dag 
Dagtilbud og skoler er i dag organiseret i enheder og helheder. I de mindre bysamfund er dagtilbuddet 

og skolen organiseret som en helhed med en fælles leder. Områdets dagplejere refererer til 

dagtilbudslederen. Se figur 5.1. Både dagtilbud og skole har dog eget budget og som hovedregel hver 

sin bestyrelse. 

Figur 5.1 - Helhedsledelse 

 

 

I praksis er skolelederen og helhedslederen den samme person. 

I de større byer er flere dagtilbud organiseret under samme enhedsleder men stadig med eget budget 

og bestyrelse. I praksis er den ene dagtilbudsleder også enhedsleder. Enhedslederen har også ansvaret 

for områdets dagplejere. Se figur 5.2. Selvejende institutioner er dog undtaget. Alle skolerne i de større 

byer har desuden egen ledelse. 

Helhedsleder

Skoleleder Dagtilbudsleder

dagplejere
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Figur 5. 2 - Enhedsledelse 

 

 

 

 

 

Der er stor forskel på størrelsen af enheder og helheder.  

I dag er kommunens 3 specialcentre (Syd, Øst og Vest) organiseret som afdelinger under Amagerskolen, 

Spjald Skole og Ringkøbing Skole. De 2 specialskoler Skjernåskolen og Rindum Kjærgaard er 

selvstændige skoler med hver sin skolebestyrelse. Specialbørnehaven er en afdeling under 

Skjernåskolen. Dagskolen er organiseret under Ungdomsskolen.  

5.2 Fremtidig organisering af det specialiserede område og almenområdet 
I det politiske forarbejde, er det inden for almenområdet besluttet at arbejde videre med en 

organisering af skoler og dagtilbud i distrikter. Forudsætningen for styrkelsen af det specialiserede 

område bygger på en samling af de specialiserede tilbud i én samlet organisering under ledelse af en 

afdelingsleder. Der er tale om en nyoprettet stilling med reference til fagchefen. Stillingen finansieres 

af de samlede midler inden for det specialiserede område. 

Formålet med organiseringen inden for almenområdet, er at skabe de nødvendige betingelser for en 

højere grad af helhedstænkning og bedre muligheder for, at dagtilbud og skoler kan løse flere opgaver 

lokalt. Dannelse af større organisatoriske enheder er også en forudsætning for hel eller delvis 

decentralisering af budgettet på det specialiserede område, jf. afsnit 7.   

1. Det specialiserede område 

Som ovenfor beskrevet, samles alle kommunens specialpædagogiske tilbud under ledelse af en ny 

afdelingsleder, indplaceret på niveau 3. I det følgende benævnes denne Afdelingslederen for det 

specialiserede område.  

Afdelingslederen for det specialiserede område har fagchefen for Dagtilbud og Undervisning som sin 

nærmeste leder og sekretariatsbetjenes af administrationen i Dagtilbud og Undervisning. 

Formålet med at samle det specialiserede område under en ny leder er at sikre, at der inden for det 

specialiserede område er det nødvendige overblik og handlemuligheder på området. Det vil sige 

overblik over behovet for pladser, udfordringer i inklusionsarbejdet mv. og muligheder for hurtigt at 

omstille indsatsen, hvis det skønnes nødvendigt, således at området kan fungere koordineret og som 

en helhed. Det indebærer blandt andet, at lederne på det specialiserede område refererer direkte til 

den nye afdelingsleder, og at den pågældende får budgetansvaret for hele det specialiserede område. 

Afdelingslederen bliver også formand for visitationsudvalget, som forudsættes at blive 

omdrejningspunktet for den organisatoriske læring på det specialisede område som anbefalet af KLK. 

Arbejdsdelingen mellem Afdelingslederen for det specialiserede område og de decentrale ledere vil 

tage afsæt den arbejdsdeling, der i dag er mellem afdelingslederen i administrationen og de decentrale 

ledere.  Ligeledes forudsættes det, at der er en selvstændig bestyrelse eller et bestyrelseslignende 

forældreudvalg tilknyttet den enkelte skole.  

Enhedsleder

Dagtilbudsleder Dagtilbudsleder dagplejere
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2. Almenområdet 

Dagtilbud og Undervisnings tilbud inden for almenområdet organiseres i tre distrikter.    

Distrikterne består af følgende skoledistrikter med tilhørende dagtilbud:  

Vest: Hvide Sande, Holmsland, Tim, Hee, Alkjær, Ringkøbing, Lem og Højmark. 

Øst:  Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Nr. Vium-Troldhede 

Syd: Bork, Tarm, Ådum, Kirkeskolen, Faster, Rækker Mølle, Borris, Stauning og Amagerskolen 

Distriktet ledes af en distriktsleder, som har reference til fagchefen for Dagtilbud og Undervisning. 

Distriktslederen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for alle enheder og de tværgående 

opgaver i distriktet. Det indebærer blandt andet, at lederne på almenområdet refererer direkte til den 

nye distriktsleder. Dagtilbud og skoler inden for distriktet vil som i dag have eget budget og egen 

bestyrelse.  

Stillingen som distriktsleder er en ny stillingskategori, men kræver ikke tilførsel af ekstra midler, og 

skaber ikke et ekstra ledelseslag. Derimod rummes stillingen inden for områdets samlede 

ledelseskraft. Områdets ledelseskraft beregnes i dag således, at der udløses en fultidsleder for hver 20. 
fultidsmedarbejder. Endvidere nedlægges en afdelingslederstilling i administrationen, og disse 

ressourcer anvendes i forbindelse med oprettelsen af distriktslederstillingerne. Distriktsledernes 

arbejdsområder vil foruden betydelige didaktiske og pædagogiske fagkompetencer kræve 

ledelsesmæssige og økonomiske kompetencer og erfaring.  

I praksis vil distriktslederne udføre samme opgaver, som afdelingslederne i administrationen i dag 

udfører. Hertil kommer opgaverne i forbindelse med decentraliseringen af midlerne til løsning af 

inklusionsopgaver som beskrevet i afsnit 6. Med andre ord vil arbejdsfordelingen mellem fagchefen og 

distriktslederne ligne den arbejdsdeling, der i dag er mellem fagchefen og afdelingslederen. Og 

arbejdsdelingen mellem distriktslederen og de decentrale ledere er den samme som i dag. Der gøres 

dermed ikke indgreb i den enkelt leders ledelses ret og pligt eller ledelsesbeføjelser i forhold til 

hvorledes den praktiseres i dag. 

Oprettelsen af distrikter skaber desuden en platform for samarbejde med Børn og Ungetjenesten og 

Børn og Families øvrige praksisnære indsatser, se afsnit 6. 

Den samlede organisering af såvel almenområdet og specialområdet vises nedenfor i figur 5.3  
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Figur 5.3 Organisationsdiagram: Dagtilbud og Undervisning 

 

 

 

6. Understøttelse af inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler 
  

Børn og Ungetjenesten, BUT, er navnet på samarbejdsmodellen (mellem Dagtilbud og Undervisning, 

PPR, Socialrådgivning og Sundhedsplejen) om konsultativ bistand, udredning og visitation på børne- 

og ungeområdet.  

Målet er både at forbedre samarbejdet i Børn og Ungetjenesten og at optimere sagsgange og 

skemamateriale mv. i forbindelse med visitation og revisitation. 

Helt grundlæggende arbejdes der med en tidlig forebyggende indsats på hele 0 til 18 års området og 

denne måde at arbejde på er en bærende del af den model, der her beskrives under ”Forslag til 

fremtidig model”.   

6.1 Samarbejdet i Børn og Ungetjenesten 
Børne-og Familieudvalget har bedt administrationen lave en analyse af, hvordan målet om bedre 

understøttelse af inklusionsindsatsen, ønsket om øget tilstedeværelse decentralt og behovet for at få 

ventelisterne til PPR nedbragt til et fornuftigt niveau kunne se ud.  

Administrationen har i analysen arbejdet ud fra modeller, der understøtter et ønske både fra det 

decentrale niveau (dagtilbud og skoler) og fra det centrale niveau i Børn og familie om at komme mere 

ud der, hvor børnene er, og flytte vægten af indsatserne mere over på konsultative og rådgivende 

funktioner. Tidlig indsats og fleksible løsninger i samarbejde med de decentrale institutioner skal 

understøtte målet om, at flere børn og unge kan rummes i normalområdet. 
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Skoler og dagtilbud

Skoler og dagtilbud
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Skoler og dagtilbud
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Skoler og dagtilbud

Skoler og dagtilbud
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Det er vigtigt at understrege, at Børn og Familie er forpligtet i forhold til alle børn og unge i 

Ringkøbing-Skjern Kommune og dermed også har opgaver i private institutioner. Der er tale om en 

ganske omfattende opgave med de forholdsvis mange private daginstitutioner og skoler.  

Børn og Families indsatser til daginstitutioner og skoler ydes primært af Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR), men også Socialrådgivningen og Sundhedsplejen har en vigtig rolle i at nå målet. 

Aktuelt belaster en støt stigende efterspørgsel på pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV) 

medarbejderne i PPR. Arbejdet med at udarbejde vurderingerne binder i stigende grad medarbejderne 

til skrivebordet, og dermed bliver der mindre tid til konsultativ indsats. Det er derfor nødvendigt at 

vende denne udvikling, og her viser forskning og erfaringer fra andre kommuner, at tæt dialog om, 

hvad der bedst understøtter inklusionsindsatsen sammen med decentralisering af den (eller dele af 

den) økonomiske ramme, er to væsentlige faktorer. 

Forskningen peger på værdien af et tæt samarbejde og det at opbygge relationer mellem det centrale 

niveau og skoler og dagtilbud. Inspiration er blandt andet hentet i KL´s publikation ”Pejlemærker for 

fremtidens PPR, hvordan bidrages bedst med at understøtte inklusionsarbejdet på dagtilbud og 

skoler”, Aarhus Kommunes ”Funktionsteam – praksisnær PPR” og Organisationspsykolog Vibe Strøiers 

”Fremtidens PPR, om forskellige værtsroller for PPR”. 

Børn-og Familie har i samarbejde med Dagtilbud og Undervisning gennemført to pilotforsøg med 

fremskudt funktion for centrale medarbejdere fra Dagtilbud og Undervisning, PPR, Socialrådgivningen 

og Sundhedsplejen. Dels med fysisk tilstedeværelse i Ringkøbing ”klyngen” og dels som et virtuelt 

tilbud til daginstitutioner og skoler (herunder også privatskoler). Evalueringen af forsøgene viser, at 

tilstedeværelse decentralt og dermed en relativ hurtig og fleksibel tilgang åbner for nye muligheder 

for at understøtte inklusionsindsatsen.  Undersøgelsen viser også, at der ligger en del 

udviklingsarbejde i at finde de rigtige samarbejdsmodeller. 

Forslag til fremtidens model: 

Principperne i modellen har som udgangspunkt, at børn og unges mulighed for at blive så dygtige, de 

kan, er et fælles ansvar for daginstitutioner, skoler og Børn og Families understøttende funktioner. For 

bedre at kunne lykkes med opgaven skal arbejdet med de understøttende funktioner i vidt omfang 

flyttes ud decentralt, og måden hvorpå det fælles ansvar skal løftes aftales decentralt. 

PPR er den primære understøttende funktion i forhold til daginstitutioner og skoler, og modellen 

beskriver, hvordan PPR´s samlede funktioner tænkes anvendt på en måde med markant mere 

decentral tilstedeværelse. De understøttende funktioner, der i øvrigt er i Børn og Familie, tænkes ind i 

modellen i det videre arbejde. 

Nedenfor beskrives de samlede ressourcer i PPR, fordelingen af ressourcerne i betjeningstid og 

administrativ tid. Herefter beskrives aftalemodellen og forventninger til hvordan modellen vil kunne 

understøtte incitamentet til decentrale lokale løsninger og bidrage til en bedre udnyttelse af de fælles 

ressourcer og dermed også til at få de lange ventetider nedbragt. 

Forslaget til fremtidens model er med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne model med tre distrikter 

med hver sin distriktsleder og med en decentraliseret økonomi på specialområdet.  

Betjeningstid og administrativ tid: 

I modellen beskrives den samlede ressource, som deles op i betjeningstid og administrativ tid. 

Betjeningstid er i modellen 80 % og administrativ tid 20 %. 
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Betjeningstid og administrativ tid 

Betjeningstid er den del af ressourcen, som distriktslederen og PPR laver en aftale om. Betjeningstid 

består af de opgaver, der som nævnt aftales, og er eksempelvis testning, pædagogisk psykologiske 

vurderinger (ppv), pædagogiske indsatsforløb, observationer, videokonferencer, BUA henvisninger, 

møder, oplæg, forældrekontakt, kørsel, journalisering, forberedelse m.v. 

Betjeningstiden er den del af ressourcen, hvor medarbejderne, når det giver mening, er decentralt til 

stede i forhold til den opgave, der er aftalt.  

Administrativ tid består af PPRs interne møder, supervision, faglig udvikling/sparring, kurser m.v. 

Administrativ tid anvendes centralt. 

 

PPR´s samlede ressourcer: 

PPR´s samlede ressourcer består af psykologer, tale/høre konsulenter og pædagogiske konsulenter. 

Samlet set er der 10,1 psykologer, 5,8 tale-høre konsulenter og 4,6 pædagogiske konsulenter. 

Som nævnt ovenfor deles ressourcen op i betjeningstid og administrativ tid. Det betyder med 

udgangspunkt i distriktsmodellen, at fordelingen vil se ud som i tabel 6.1 nedenfor. 

PPR skal også betjene de private institutioner, og dermed vil en del af ressourcen i skemaet være sat af 

til de private (fordelt efter antal 0 til 16 årige). 

Tabel 6.1: Fordeling antal 0 til 16 årige 

Distrikt Psykolog Tale-høre Pædagogisk konsulent Alle faggrupper 

  I alt Kommunal Privat I alt Kommunal Privat I alt Kommunal Privat I alt Kommunal Privat 

Syd 4,0 3,3 0,7 2,3 1,9 0,4 1,8 1,5 0,3 8,1 6,7 1,4 

Vest 3,6 3,4 0,2 2,1 2,0 0,1 1,7 1,5 0,1 7,3 6,9 0,5 

Øst 2,5 1,9 0,5 1,4 1,1 0,3 1,1 0,9 0,2 5,0 3,9 1,1 

I alt 10,1 8,6 1,5 5,8 5,0 0,8 4,6 3,9 0,6 20,5 17,5 3,0 

 

Tabellen4 viser de samlede ressourcer i PPR (100%), fordelt på de tre faggrupper psykologer, tale-

høre konsulenter og pædagogiske konsulenter. Derudover viser tabellen hvor mange ressourcer, der 

er til rådighed for den kommunale service, og hvor meget der skal til for at levere service til private 

institutioner. Af de kommunale ressourcer anvendes 80% til betjeningstid og 20% til administrativ tid 

som beskrevet ovenfor. 

Med fordeling efter distriktsmodellen vil det se ud som i tabel 6.2 nedenfor. Der er angivet antal 

fuldtidsstillinger. 

 

 

 

 

                                                             
4 Som følge af afrundinger summerer tallene ikke i alle tilfælde op. 
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Tabel 6.2 Fordeling af betjeningstid 

Heraf til betjening decentralt (80%)  

 Syd Vest Øst  
Psykolog 2,6 2,7 1,5  
Tale-høre 1,5 1,6 0,9  

Pæd. Kons. 1,2 1,2 0,7  
I alt 5,4 5,5 3,1  

     
Det betyder at der vil være et fast tilknyttet ”hold” i de enkelte distrikter. Det vil være afgørende for at 

få opbygget gode relationer og kendskab til de enkelte distrikter og de institutioner, der ligger der. 

Aftalemodellen: 

Udgangspunktet for samarbejdsaftalen er den ovennævnte fordeling af den tid, der er til rådighed for 

de 3 distrikter.  

En gang om året afholdes samarbejdsmøde med distriktet og PPR. Dette møde har til hensigt at aftale 

rammer (indhold og form) for det kommende års PPR-betjening i distriktet.  Aftalerne er således 

udgangspunktet for det kommende år, men det er vigtigt at understrege, at der er mulighed for 

prioritering hen over året. 

På mødet mellem ledelse og PPR drøftes prioriteringen og vægtningen af PPR’s arbejde i institutionen 

inden for de givne rammer. 

Samarbejdsaftalen skal give en forventningsafstemning og samtidig mulighed for at tage højde for 

individuelle behov og ønsker. Det er distriktets ledelse, der kender de behov, der måtte være, og derfor 

også vurderer, hvad der er behov for i det enkelte distrikt. Men det er en vigtig pointe, at PPR fungerer 

som professionel sparringspart for ledelsen og dermed spiller aktivt ind med den viden og det 

kendskab, PPR har til distriktet. Ambitionen er at få lavet en aftale, som understøtter børn og unge 

bedst muligt. PPR vil samtidigt kunne opsamle viden om de indsatser, der iværksættes lokalt, og på 

den måde være med til at sikre grundlaget for, at der ikke opstår uhensigtsmæssigt store forskelle i 

kvaliteten af den specialpædagogiske indsats mellem de forskellige distrikter. 

Distriktets ledelse har i aftaleperioden mulighed for at prioritere anderledes end aftalt, hvis der efter 

ledelsens vurdering er ændringer i, hvilke opgaver der ”presser mest på”. Dermed er det også ledelsen, 

der har ansvaret for, at en opgave rykkes lidt tilbage i køen, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. 

Hvordan tænkes modellen at bidrage til lokale løsninger og hvad med ventelisten? 

Vigtigt for at kunne lykkes med at vende udviklingen er at daginstitutioner og skoler gives en reel 

mulighed for at kunne være mere inkluderende. At lægge økonomien ud og lave en betaling for 

specialtilbud giver et incitament til og mulighed for at tænke i andre løsninger. At lave en model med 

aftaler om PPR´s ydelser og at øge synligheden ved at flytte medarbejderne der ud, hvor børnene er, 

giver mulighed for at prioritere og bedre muligheder for at udvikle og understøtte lokale løsninger.  

Skal der kunne udvikles nye løsninger lokalt, er det vigtigt, at PPR kan være tæt på og være en aktiv 

medspiller, men også at PPR er en garant for kvaliteten i de løsninger, der tilbydes børn og unge. Det er 

et fælles ansvar, at vi lykkes med børn og unge, og det er vigtigt, at det er med den tilgang, man går ind 

i opgaven. Kreativitet og nye veje vil stille krav til, at der er mod og vilje til at gøre ting på en måde, 

hvor barnet/den unge er i fokus og ikke nødvendigvis den måde, vi plejer at gøre tingene på. 
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KLK rapporten peger på nogle af de beskrevne elementer, men også konkrete erfaringer fra andre 

kommuner viser, at fokus på samarbejde og fokus på de fælles mål for børnene og de unge kan give 

gode resultater. 

Med de anbefalinger, der ligger i ovenstående, og den markant anden tilgang til ”understøttelse af 

inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler” er det forvaltningens vurdering, at det rent faktisk kan 

lykkes at ændre situationen med lange ventelister og også lykkes at få de understøttende funktioner 

der ud, hvor børnene og de unge er. 

 

 

Det videre arbejde: 

Som det andre steder i rapporten udtrykkes, er vi ikke helt i mål endnu. Det, der her er beskrevet, er 

en ramme, som dog er ret præcis i forhold til ressourcen, og hvordan den tænkes anvendt. Der er dog 

fortsat elementer i en fremtidig model, som skal udvikles. Her er det vigtigt, at alle aktører er på plads 

(eksempelvis distriktsledere og ny afdelingsleder for det specialiserede område) for at kunne komme 

helt i mål. Der ligger også en stor opgave for PPR i forhold til at arbejde med ydelseskatalog med 

videre, som skal udvikles sammen med medarbejderne. Alt sammen noget der kan arbejdes med i frem 

mod skoleåret 2020/2021. 

 

6.2 Sagsgange og skemamateriale mv. i forbindelse med visitation og 

revisitation. 
Sagsgange og skemamateriale ændres i overensstemmelse med anbefalingerne fra Kommunernes 

Landforenings konsulentvirksomhed (KLK). 

Det betyder bl.a., at 

 den fortrykte ordlyd i visitationsskabelonerne i højere grad skal pege i retning af et positivt, 

ressourceorienteret børne- og ungesyn, 

 der i forbindelse med visitationen skal afgives en ”bestilling”, det vil sige formuleres 

læringsmål, til specialskolen eller specialcentret, 

 at målgruppebeskrivelserne for hvert af de specialiserede tilbud gennemgås med henblik på 

opdatering og standardisering af indhold, form og tyngde, således at visitationsudvalget kan 

foretage en endelig visitering, 

 at overleveringsmødet kvalificeres i forhold til form og indhold, 

 at der udarbejdes et årshjul for revisitation med en ny fælles skabelon til sikring af en ensartet 

praksis for alle tilbud, 

 at der sker en afklaring af deltagerkredsen og kravene til udarbejdelse af PPV og elev-

/forældreinddragelse i forbindelse med revisitationen. 
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7. Økonomistyring 
 

7.1 Formål og principper 
Formålet med at ændre økonomistyringen er at sikre budgetoverholdelse og at give bedre muligheder 

for og incitamenter til inklusion. 

I dag er budgettet for det specialiserede område centraliseret. Når et barn segregeres fra et dagtilbud 

eller en skole, mister dagtilbuddet eller skolen et økonomiske tilskud, som svarer til det 

gennemsnitlige variable beløb, der udmøntes pr. barn i tilskudsmodellen5. Bevillingerne til de 

specialiserede tilbud reguleres til gengæld med en betydeligt højere takst, hvis der sker ændringer i 

antallet af indskrevne børn i løbet af året. Finansieringen af merudgiften til ekstra pladser i de 

specialiserede tilbud skal findes centralt. 

For 2020 er der følgende variable omkostninger for specialiserede tilbud: 

Tabel 7.1 Variable omkostninger i specialiserede tilbud 

Tilbud Udgift pr. barn6 

1.000 kr. 

Skjernåskolen 271 

Skjernåskolens SFO 59 

Rindum Kjærgaard 249 

Dagskolen 149 

Specialcentre 130 

Specialbørnehaven 218 

 

Hertil kommer udgifter til ledelse, administration, rengøring, befordring mv.  

Princippet i de økonomiske incitamentsmodeller er, at man decentraliserer budgettet og 

budgetansvaret helt eller delvist til en økonomisk enhed, f.eks. et distrikt bestående af et antal almene 

dagtilbud og skoler, som herefter betaler en takst, når et barn segregeres til et specialtilbud. 

Decentraliseringen af budgettet vil give et større lokalt ledelsesrum og bedre sammenhæng mellem 

ansvar og handlemuligheder.  Ud over at reducere incitamentet til segregering er fordelen ved disse 

modeller, at der hurtigt skabes handlemuligheder lokalt i den økonomiske enhed, som i forvejen har 

det bedste kendskab til barnets behov. Man har ressourcerne og skal ikke afvente en visitationsproces. 

Lokalt vil der således være mulighed for at sætte ind med specialpædagogisk bistand - f.eks. ved støtte 

i klassen eller som særligt tilrettelagt undervisning i fag parallelt med den almindelige undervisning.  

Med decentraliseringen følger desuden et større incitament til at gennemføre tidlige forebyggende 

indsatser. Det kunne bl.a. ske gennem et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skoler i et distrikt 

omkring udsatte børn. Der følger imidlertid også en større budgetrisiko, hvis flere børn får behov for 

et specialiseret tilbud. I afsnit 7.2 beskrives et forslag til en model, der afbalancerer budgetrisikoen 

mellem distrikterne og det centrale niveau. 

                                                             
5 Beløbet udgør for skolernes vedkommende 35.000 – 40.000 kr. For dagtilbud drejer det sig om væsentligt højere beløb 
afhængig af, om der er tale om børnehavebørn eller vuggestuebørn. 
6 Udgifter til befordring er ikke medregnet 
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En række kommuner har i de senere år decentraliseret budgettet til specialundervisning bl.a. efter 

anbefalinger fra KL, Finansministeriet og Undervisningsministeriet.7 Det er også en strategi, som 

anbefales af VIVE,8 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I rapporten 

Specialundervisning på folkeskoleområdet fra 2018 vurderer VIVE, at fordelene ved en decentral 

finansieringsmodel overstiger ulemperne. ”En decentral finansieringsmodel kan således medvirke til, 

at skolerne både ud fra pædagogiske og omkostningsmæssige overvejelser arbejder med at udvikle et 

inkluderende læringsmiljø.” Modellen flytter imidlertid budgetusikkerheden fra det centrale til det 

decentrale niveau, og risikoen er, at nogle børn af økonomiske grunde ikke får den støtte, de har brug 

for.  

Vive anbefaler, at den decentrale model omfatter alle specialundervisningstilbud. Den decentrale 

model skal tilpasses den lokale kontekst – men der bør indgå socio-økonomiske hensyn i 

ressourcefordelingsmodellen9.  

7.2 Takststruktur, budgetrisiko og det ledelsesmæssige handlingsrum 
Det er administrationens vurdering, at en meget stor andel af helheder og enheder i Dagtilbud og 

Undervisning er for små til alene at bære det økonomiske ansvar, som følger med en decentralisering 

af budgettet.  

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der således flere skoler med færre end 100 elever, og i 

dagtilbuddene er der gennemsnitlig indskrevet omkring 60 børn pr. institution. 

På mindre skoler eller dagtilbud kan der være store udsving i antallet af børn med behov for særlig 

støtte. I et distrikt med flere helheder og enheder vil de tilfældige udsving på den enkelte 

skole/dagtilbud udligne hinanden. Jo større distrikterne er, desto mere sikkert kan man forudsige, 

hvor mange børn, der har behov for specialpædagogisk støtte.  

Blandt andet som følge heraf anbefaler administrationen, at dagtilbud og skoler organiseres i 

distrikter, hvor budgetrisikoen kan fordeles på nogle større enheder.  

Når budgettet på det specialiserede område skal decentraliseres, vil ressourcerne blive fordelt på 

distrikter i overensstemmelse med den forventede fordeling af børn med behov for et specialiseret 

tilbud. Hvis der fra et distrikt segregeres flere end det forventede antal, kan der opstå et finansielt 

underskud. Omvendt hvis der segregeres færre. 

Budgetrisikoen afhænger naturligvis også af graden af økonomisk decentralisering, dvs. af om 

distrikterne skal betale alle omkostninger eller kun en del heraf, når et barn skal have et specialiseret 

tilbud.  

Administrationen anbefaler en model med to takstniveauer: en lav takst på 100.000 pr. år for 

specialcentrene og Dagskolen Opsund og en høj takst på 200.000 kr. for Specialbørnehaven, 

Skjernåskolen (incl. SFO) og Rindum Kjærgaard. 

                                                             
 7 Se f.eks. KL, Finansministeriet, Undervisningsministeriet: Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre organisering og 
styring: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/06/20100602-specialundervisning-i-folkeskolen 
 
8 https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i15602/Specialundervisning-paa-folkeskoleomraadet 
9 I praksis kan budgettet fordeles på grundlag af antallet af elever hjemmehørende i distrikterne korrigeret med et socio-økonomisk 
indeks. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/06/20100602-specialundervisning-i-folkeskolen
https://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i15602/Specialundervisning-paa-folkeskoleomraadet
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De øvrige udgifter i de specialiserede tilbud dækkes i dette tilfælde af rammebevillinger til faste 

omkostninger samt af yderligere tilskud fra en central medfinansieringspulje.  

Denne model giver en betydelig forøgelse af det ledelsesmæssige handlerum og en rimelig 

afbalanceret fordeling af budgetrisikoen mellem distrikterne og det centrale niveau. Med to 

takstniveauer reduceres risikoen desuden for et øget pres for at visitere til de mest omkostningstunge 

tilbud. Inden en ordning sættes i gang, skal der tages stilling til forskellige praktiske spørgsmål 

vedrørende tidspunkter for afregning af takster – herunder om de specialiserede tilbud skal have et 

varsel, inden der sker reduktion i takstbetalingen, når distrikter hjemtager børn til et alment dag- eller 

skoletilbud. 

7.3 Hvilke beløb kan decentraliseres? 
Først og fremmest kan der decentraliseres et beløb, der svarer til den betaling, som distrikterne skal 

yde for de børn, der modtager et specialiseret tilbud på skæringstidspunktet for overgangen til den 

nye økonomimodel. 

Vælges modellen med to takstniveauer, kan der altså decentraliseres et beløb svarende 100.000 kr. * 

antallet af børn i specialcentrene og på Dagskolen Opsund + 200.000 kr. * antallet af børn i 

Specialbørnehaven, Skjernåskolen og Rindum Kjærgaard. Antallet af børn kan opgøres pr. 5. 

september 2020.  

Administrationen anbefaler, at inklusionspuljerne på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet også 

decentraliseres.  

Hvis den nye økonomimodel medfører, at færre børn segregeres til specialiserede tilbud, må man også 

forvente en nedgang i udgifterne til befordring. Udgifterne til befordring afhænger imidlertid af 

antallet og længden af taxi-ruter. Der er med andre ord ikke en umiddelbar og tæt sammenhæng 

mellem de samlede udgifter og antallet af børn, som befordres.  Som følge heraf anbefaler 

administrationen, at sparede beløb til befordring først overføres til klyngerne/distrikterne, når de er 

realiserede. 

I de senere år har udgifterne på det specialiserede område været højere end budgettet som følge af en 

stigning i antallet af børn i specialiserede tilbud. Hvis der fortsat vil være budgetoverskridelse med det 

antal børn, der er indskrevet i specialiserede tilbud på skæringstidspunktet, vil det være nødvendigt at 

reducere i det beløb, der kan overføres. 

Tabel 7.2 Økonomiske konsekvenser ved decentralisering 

Distrikt Tildeling Betaling Rest 

Syd 22.487.000 20.400.000 2.087.000 

Øst 13.821.000 13.300.000 521.000 

Vest 20.335.000 16.600.000 3.735.000 

I alt 56.643.000 50.300.000 6.343.000 
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Tabel 7.2 viser, hvorledes det decentraliserede beløb fordeles mellem distrikterne, når der tages 

udgangspunkt i befolkningstal og elevfordeling fra september 2019, modellen med 2 takstniveauer og 

inklusionspuljer på i alt 6.343.000 kr. Ved uændret brug af specialiserede tilbud vil hvert distrikt have 

årlige udgifter til takstbetaling svarende til beløbene i kolonnen Betaling. Af kolonnen Rest fremgår de 

beløb, som distrikterne kan anvende til inklusionsformål i distrikterne. 

Distrikt Øst opnår et væsentligt lavere restbeløb end Distrikt Syd og Vest. Det skyldes ikke kun, at 

Distrikt Øst er det mindste, jf. tabel 7.1 – men også at forholdsvis flere børn fra dette distrikt i dag har 

et specialiseret tilbud.10 

Det skal naturligvis understreges, at det samlede forbrug af specialiserede pladser og fordelingen af 

disse på distrikter kan ændre sig.  

 

7.4 Afgrænsning, korrektion for socio-økonomiske forskelle og 

overgangsordninger  
1. Afgrænsning 

Det er vigtigt, at der er klarhed over, hvordan budgettet skal decentraliseres på distrikter – og over 

hvilket distrikt, der har betalingsforpligtelsen for et givet barn. 

Administrationen anbefaler, at budgettet til almene skole- og dagtilbud fordeles som hidtil. For 

skolernes vedkommende er det således elevtallet pr. 5. september året forud for budgetåret, der 

danner grundlag for fordelingen. For dagtilbuddene sker tildelingen af budgetmidler på grundlag af 

det gennemsnitligt antal indskrevne børn i budgetåret. 

Omvendt anbefales det, at de decentraliserede midler på det specialiserede område fordeles på 

distrikter på grundlag af antal 0 – 16 årige bosat i området pr. 1. september i året forud for budgetåret. 

Et distrikt har tilsvarende betalingsforpligtelsen i forhold til brug af specialiserede tilbud for alle børn 

bosat i distriktet. Betalingsforpligtelsen gælder således også grænsekrydsere, dvs. børn, der forud for 

visitation til et specialiseret tilbud har benyttet private dag- eller skoletilbud eller et kommunalt tilbud 

i et andet distrikt11. Forud for visitation til et specialiseret tilbud skal PPR dog altid undersøge, om der 

kan gives den nødvendige støtte til barnet i et alment tilbud. Hvis støtten gives i et kommunalt dag- 

eller skoletilbud uden for distriktet, betaler bopælsdistriktet en takst herfor fastsat af 

visitationsudvalget – dog maksimalt en takst svarende til taksten for en plads i et specialcenter. 

Svagheden ved denne model er indlysende. Der er frit skolevalg, og distrikter kan komme til at betale 

for specialiserede tilbud til børn, de aldrig selv har mødt. En alternativ model, hvor tildeling og 

betalingsforpligtelse sker på grundlag af indskrevne børn i almene tilbud, er imidlertid også forbundet 

med problemer. For det første er der børn, som visiteres til specialiserede tilbud uden først at have 

været indskrevet i et alment tilbud i kommunen. Hvem skal betale for dem? For det andet er det 

vigtigt, at der i distriktet er et incitament til langsigtede, forebyggende foranstaltninger for alle børn i 

området. For det tredje er der i den alternative model indbygget et incitament for distriktet til at få 

forældre til udgiftskrævende børn til at vælge tilbud i andre distrikter.  

                                                             
10 Det gælder også, når det tages højde for forskelle i børnenes socio-økonomiske baggrund. 
11 I det videre arbejde vil der blive taget stilling til, om der kan være enkelte børn, som skal undtages fra 
betalingsforpligtelsen. 
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2. Korrektion for socio-økonomiske forskelle 

Viden og Strategi12 har ved hjælp af en statistisk model beregnet skoledistrikternes indekserede 

specialundervisningsbehov, hvor 100 svarer til gennemsnittet i Ringkøbing-Skjern Kommune. I tabel 

7.3 er det socio-økonomiske indeks opgjort for de 3 distrikter.13 Distrikt Syd har således et 

specialundervisningsbehov, der er 0,9 % højere end for kommunen som gennemsnit. 

De beregnede indeks kan bruges til at beregne korrigerede befolkningsandele. Fordeles de 

decentraliserede midler på det specialiserede område ved hjælp af de korrigerede befolkningsandele, 

er der således taget højde for forskelle i distrikternes specialundervisningsbehov. Opgjort på 

distriktsniveau viser det sig imidlertid, at forskellene i specialundervisningsbehovet mellem 

distrikterne er meget små14. Så små at administrationen for enkeltheds skyld anbefaler, at der ikke 

korrigeres for socio-økonomiske forskelle. 

Tabel 7.3 Befolkningsandel pr. 26. 09.19 og socio-økonomisk indeks 

    korrigeret 

Distrikt 0 - 16 år         Socio-øk. Indeks Andel andel 

Syd 4.557 100,9 39,7 40,0 

Øst 2.801 99,7 24,4 24,3 

Vest 4.122 99,3 35,9 35,7 

I alt 11.480  100,0 100,0 

     

3. Overgangsordninger 

Der er forskel på, hvor stor en andel af børnene der segregeres til specialiserede tilbud i kommunens 

forskellige skoledistrikter – også når der er korrigeret for de statistiske forskelle i 

specialundervisningsbehovet. I nogle skoledistrikter segregeres en meget større andel af børnene end 

i andre. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at nogle skoler er mindre rummelige end andre – men 

kan f.eks. skyldes forhold, som ikke indfanges af den statistiske model og derfor ikke påvirker de socio-

økonomiske indeks. Når skoledistrikter sammenlægges til 3 distrikter er forskellene knap så udtalte. 

Decentraliseringen kan imidlertid betyde, at nogle distrikter i udgangspositionen skal af med mere i 

takstbetaling, end de får overført som decentraliserede midler. Hvis det er tilfældet, vil distriktet først 

have midler til forebyggende tiltag i takt med, at det lykkes at nedbringe antallet af børn i 

specialiserede tilbud. 

Omvendt vil der være ”vindere”, der opnår et overskud, fordi disse distrikter skal betale for færre børn 

end svarende til deres korrigerede andel af de decentraliserede midler. 

Som følge heraf kan man vælge at etablere en overgangsordning, således at den fulde effekt af den nye 

økonomimodel indfases over f.eks. et par år. 

Administrationens beregninger, jf. tabel 7.2 viser, at ingen af distrikterne med den anbefalede 

takstmodel får et underskud. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er behov for en 

overgangsordning. 

                                                             
12 Socioøkonomisk budgettildelingsmodel på specialundervisningsområdet, Analyse, Viden & Strategi, oktober 2018 
13Det socio-økonomiske indeks er oprindeligt beregnet for hvert skoledistrikt. Distrikternes socio-økonomiske indeks er 
herefter beregnet som et vægtet gennemsnit af skoledistrikternes indeks. 
14 Vælges modellen med takster på 100.000 kr. og 200.000 kr. pr. år flyttes mindre end 170.000 kr. fra Øst og Vest til Syd. 
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7.5 Økonomistyring i distrikter 
Decentraliseringen indebærer, at distriktet frit kan anvende de ressourcer, som det bliver tildelt til 

opfyldelse af mål fastsat gennem lovgivning og DialogBaseret Aftalestyring. Det følger naturligt, at der 

skal være adgang til at overføre bevillinger mellem budgetår og mellem specialpædagogiske indsatser 

i almenområdet, takstbetaling for segregerede børn og den almindelig drift.  

Midlerne til lokale indsatser og til takstbetaling er selvfølgelig en knap ressource, og der kan opstå 

uenighed om fordelingen heraf internt mellem enhederne i distriktet. I distriktsmodellen har 

distriktslederen de nødvendige beføjelser og ansvaret for fordelingen af midlerne og for overholdelse 

af budgettet.  

Det følger imidlertid også af lovgivningen15, at den enkelte aftaleenhed inden for distriktet, dvs. 

dagtilbud eller skole, fortsat skal have sit eget selvstændige budget. Distriktslederen vil på den anden 

side både have ret og pligt til at indstille til Børne- og Familieudvalget, at der overføres midler mellem 

enhederne inden for de bindinger, der i øvrigt følger af lovgivningen og kommunalt fastsatte regler. 

Det kunne f.eks. være aktuelt, hvis der i særlig grad er behov for lokal støtte til børn i en af distriktets 

aftaleenheder. Distriktslederens beføjelser på dette område forudsættes naturligvis anvendt med 

omtanke. Økonomisk handlerum og ansvarlighed på aftaleniveau er stadigt et bærende princip i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. I dag ligger kompetencen til at indstille budgetomplaceringer hos 

fagchefen, men den har ikke været anvendt i praksis. 

 
8. Det videre arbejde 
 

Med de anbefalede tiltag, som er beskrevet i de foregående afsnit, er kommissoriet ikke fuldt indfriet 

eller kun indfriet på et overordnet niveau. Det har været nødvendigt at udsætte arbejdet med dele af 

kommissoriet - dels fordi der har været brug for mere tid til at undersøge løsningsmodeller - dels for 

at afvente virkningen af de politiske beslutninger vedrørende organisering og økonomistyring. 

I dette afsnit beskrives de vigtigste spørgsmål, som der skal arbejdes med i 2020 og kommende år. 

1. Organisering og ledelse i Dagtilbud og Undervisning 

 

I Dagtilbud og Undervisning er der behov for at tilpasse administrative systemer og mødestrukturer 

mv. til en ny virkelighed, hvor dagtilbud og skoler er organiseret i distrikter, og hvor de specialiserede 

tilbud refererer til en ny afdelingsleder. Der skal således opbygges nye mødefora både for hele 

området, for det specialiserede område og internt i distrikterne. En del af dette arbejde vil med fordel 

kunne udsættes, til de nye ledere er begyndt i deres stillinger. Det forventes at ske pr. 1. maj 2020. 

2. Samarbejdet i Børn og Ungetjenesten 

I afsnit 6 er det overordnet beskrevet, hvorledes medarbejderressourcerne i PPR tænkes fordelt 

mellem distrikterne og øvrige ansvarsområder. I de første måneder af 2020 skal det bl.a. afklares, 

                                                             
15 Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven tildeler således forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen kompetence i 
forhold til dagtilbuddet og skolens budget.  
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hvilke medarbejdere der skal tilknyttes hvilke distrikter og øvrige ansvarsområder, hvor og hvornår 

de kan træffes osv. 

3. Økonomistyring 

Inden den nye økonomistyringsmodel som anbefalet kan træde i kraft pr. 1. januar 2021, er der bl.a. 

behov for opbygning af et system til afregning af distrikternes forbrug af pladser på det specialiserede 

område. Beregningen af distrikternes andele af de decentraliserede midler vil ske i forbindelse med 

budgetlægningen for 2021. 

4. Justering af sagsgange og skemamateriale ved visitation og revisitation 

KLK rapportens anbefalinger er forholdsvis konkrete. Implementering af nye sagsgange er imidlertid 

en tidskrævende proces, da arbejdet involvere medarbejdere og ledere fra forskellige afdelinger og 

skal udbredes til hele organisationen. Den nye afdelingsleder for det specialiserede område vil blive et 

naturligt omdrejningspunkt for arbejdet, ikke mindst fordi vedkommende forudsættes at skulle 

varetage posten som formand for visitationsudvalget. Igangsætningen af arbejdet anbefales derfor 

udsat, indtil den nye afdelingsleder er tiltrådt. 

5. Arbejdet med tilbudsviften og udvikling af fagligheden i de specialiserede tilbud 

Rapporten fra KLK sammenligner udgifterne til de specialiserede tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune 

med lignende tilbud i andre kommuner men indeholder ikke klare anbefalinger om ændringer på 

området. Det står dog klart, at strukturen og takstniveauet for de forskellige tilbud i høj grad er 

historisk bestemt. Som følge heraf kan der være god grund til at undersøge området nærmere. 

Administrationen anbefaler imidlertid, at de nuværende tilbud på det specialiserede område 

opretholdes indtil videre. Der fortsat være behov for tilbud rettet mod forskellige målgrupper.  

Ændringerne i organiseringen, i den økonomiske styring og i understøttelsen af inklusionsindsatsen 

må dog forventes at få konsekvenser for, hvor mange børn der fremover visiteres til de forskellige 

tilbud på det specialiserede område. Præcis hvad det vil betyde, er dog vanskeligt at forudsige på 

nuværende tidspunkt.  

Administrationen vurderer desuden, at det bør undersøges, om tilbudsviften med fordel vil kan 

udvides på visse områder. På dagtilbudsområdet kunne der eventuel opnås gevinster ved igen at 

oprette specialafdelinger i tilknytning til eksisterende dagtilbud primært målrettet børn med udad-

reagerende adfærd.  I dag kan der søges midler fra inklusionspuljen. Specialbørnehaven ved 

Skjernåskolen er imidlertid eneste tilbud, hvor der er et særligt beskyttet miljø med personale, som 

har særlige kompetencer i forhold til denne gruppe af børn.  

Det bør desuden undersøges, om der kan oprettes særligt beskyttede tilbud til autister i tilknytning til 

almene skoler. 

Med tilførsel af mere ledelseskraft til området må det forventes, at der i 2020 vil kunne tilvejebringes 

et mere sikkert videns-grundlag for de beslutninger, der skal træffes. 

Tilførsel af mere ledelseskraft er også central i forhold til udviklingen af den faglige kvalitet af 

specialtilbuddene med henblik på, at alle børn bliver så dygtige, de kan.  

Hvis man ønsker at sætte større fokus på faglige resultater på det specialiserede område, kan man 

blandt andet igangsætte et arbejde med at indsamle og bearbejde faglige kvalitetsoplysninger, som i 
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særlig grad måler progressionen i børnenes læring. Ny viden om progression mv. skal herefter 

omsættes til ændringer i den daglige undervisningspraksis. Der er således tale om et forløb med et 

langt tidsperspektiv. 
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Byrådet 

 

 

 

 

 

 

9.0 Bilag 
 

Byrådet 

Kommissorium for udvikling af inklusionsindsatsen og for en styrket 

indsats på det specialiserede område under Børne- og Familieudvalget 

Baggrund: 

Baggrunden for projektet er 

• En stigningen i antallet af elever på det specialiserede område inden for Dagtilbud og 

Undervisning, som udfordrer økonomien. 

• En forventning om, at udarbejdelse af en inklusionsstrategi – herunder et styrket samarbejde 

mellem dagtilbud, skoler og administrative afdelinger - vil kunne sikre, at flere børn vil kunne 

forblive velinkluderede i almene dag- og skoletilbud.  

• Indenfor specialområdet arbejdes der i dag dygtigt og målrettet på at skabe hele mennesker, 

der kan begå sig i samfundet. Hertil er der et ønske om, at der suppleres med et endnu større 

fokus på de faglige resultater. 

Som følge af det stigende antal børn i specialiserede tilbud, har der været voksende udgifter på 

området. Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har i 2018 gennemført projektet: ”Nye veje på 

det specialiserede område.” Projektet har primært givet nogle bud på, hvordan en ændret 

økonomistyring og organisering af dagtilbud og skoler i klynger, vil kunne sikre budgetoverholdelse og 

bedre ressourceudnyttelse. 

Fra Børne- og Familieudvalgets side har der været et ønske om, at man undersøger potentialet i et 

større fokus på det forebyggende arbejde gennem et bedre samarbejde og udvikling af den faglige og 

pædagogiske kvalitet, inden der træffes beslutninger angående organisering og økonomistyring. 

Formål:  

Der er 3 overordnede mål med det videre projektforløb: 

1. at forbedre Ringkøbing-Skjern Kommunes almene dag- og skoletilbuds betingelser for at skabe 

inkluderende læringsmiljøer gennem et tættere samarbejde, kompetenceudvikling og et 

fortsat fokus på en anerkendende og ressourceorienteret tilgang.  Specifikt er der et mål om, at 
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ydelserne fra Børn og Ungetjenesten i højere grad understøtter inklusionsindsatsen i 

dagtilbuddene og på skolerne. Som følge heraf udarbejdes en politisk godkendt 

inklusionsstrategi som ramme for arbejdet. 

2. at undersøge om der er behov for ændringer i kommunens tilbudsvifte på det specialiserede 

område, dvs. i antallet af pladser til forskellige målgrupper, det pædagogiske fokus, de 

geografiske placeringer, de økonomiske tildelinger mv. 

3. at fremskaffe et forbedret grundlag for vurderingen af konsekvenserne ved en ændret 

økonomistyring og organisering af de almene dagtilbud og skoler. 

 

Organisering af arbejdet: 

 

Styregruppen består af formand og næstformand for Børne- og Familieudvalget plus de 

udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage, fagchefen for Børn og Familie og fagchefen for Dagtilbud og 

Undervisning 

Styregruppen leder og organiserer arbejdet med projektet inden for kommissoriets rammer – 

herunder fastlægger mere detaljerede tidsplaner for projektets faser. 

I den politiske følgegruppe indgår formand og næstformand for Børne- og Familieudvalget, 

gruppeformændene for de politiske partier. Fagcheferne for Børn og Familie og Dagtilbud og 

Undervisning deltager i møderne. Følgegruppen indkaldes af styregruppen forud for behandling af 

forslag vedrørende projektet i Byrådet, og når det i øvrigt skønnes relevant. 

Fagcheferne for Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning nedsætter hver sin arbejdsgruppe med 

repræsentanter for ledere, fagprofessionelle og konsulenter m.fl. 

Styregruppen,            

Formand Trine Ørskov

Arbejdsgruppen vedr. 
samarbejde, 

kompetenceudvikling mv.

Formand Claus Friis Lange

Arbejdsgruppen vedr. de 
specialiserede dag- og 

skoletilbud 

Formand Flemming Nielsen

Arbejdsgruppen vedr. 
økonomistyring mm.

Formand ?

Den politiske følgegruppe

Formand Trine Ørskov
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Der kan efter behov nedsættes undergrupper til arbejdsgrupperne. 

Arbejdsgruppen vedrørende økonomistyring mv. nedsættes ligeledes med repræsentanter for ledere, 

fagprofessionelle og konsulenter. Arbejdsgruppen går først i gang med arbejdet efter beslutning i 

styregruppen. 

Projektmål og tidsplan: 

Projektarbejdet gennemføres i en løbende dialog med Børne- og Familieudvalget/Byrådet og med 

inddragelse af interessenter på området. 

A: Sporet vedrørende udvikling af de almene dag- og skoletilbuds betingelser for at skabe inkluderende 

læringsmiljøer 

Arbejdsgruppens primære opgaver er 

 At undersøge modeller for et tættere samarbejde på baggrund af erfaringer fra forskning og 
andre kommuner.  Dette er i særdeleshed modeller for, hvordan PPR og socialrådgivningen 
kan komme endnu tættere på dagtilbuddene og skolerne. Det kunne være fysisk tættere på, 
tættere på med virtuelle løsninger eller lignende. Nye modeller kan eventuelt afprøves i 
pilotprojekter i projektperioden. 

 At beskrive de forskellige aktørers roller og handlemuligheder i arbejdet med et barn, hvor der 
opleves inklusionsvanskeligheder. En forventningsafstemning mellem de forskellige aktører 
skal understøtte det gode samarbejde, og medføre en mere effektiv arbejdsgang, hvor der 
handles. De påtænkte aktører er: 

o Psykologer 
o Pædagogiske konsulenter 
o Tale/hørekonsulenter  
o Sundhedsplejersker 
o Socialrådgivere 
o Familiekonsulenter 
o Lærere 
o Pædagoger 
o Inklusionskonsulenter 

 At beskrive best pratice i arbejdet med et barn, hvor der opleves inklusionsvanskeligheder. 
Dette skal medfører, at alle fagprofessionelle i både afdelingerne, på skolerne og i 
dagtilbuddene ved, hvem der gør hvad på hvilket tidspunkt.  

 

Disse tiltag skal ses som et element i en større helhedsorienteret indsats på det specialiserede område. 

De kan derved ikke stå alene, hvis den ønskede effekt skal opnås. Derfor er samstemmighed med de 

øvrige to spor af afgørende vigtighed.  

Styregruppen forventes at kunne fremlægge et forslag til inklusionsstrategi til politisk godkendelse i 
april 2019. Efter politisk godkendelse vil inklusionsstrategien være rammen for det videre arbejde.  

 

B: Sporet vedrørende undersøgelsen af behovet for ændringer i tilbudsviften på det specialiserede område  

Undersøgelsen af tilbudsviften på det specialiserede område vil omfatte følgende elementer: 
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 En benchmark-undersøgelse, hvor de specialiserede tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune 

sammenlignes med tilsvarende tilbud i andre kommuner med hensyn til kapacitet, 

visitationspraksis og takster.  

 Udarbejdelse af en strategi for styrkelse af de specialiserede tilbuds faglige resultater med 

henblik på at øge elevernes livsmuligheder. 

 Udarbejdelse af forslag til eventuel ny organisering og nye samarbejdsmodeller mellem de 

specialiserede og de almene tilbud med henblik på videndeling og tilbageslusning til 

almenområdet. 

Medio 2019 skal Børne- og Familieudvalget og Byrådet have en foreløbig orientering om resultatet af 

undersøgelsen og et forslag til det videre forløb. På grundlag heraf udarbejdes i efteråret 2019 

eventuelt forslag til konkrete ændringer i strukturen og organiseringen af de specialiserede tilbud. 

C: Sporet vedrørende økonomistyring mm. 

Styregruppen træffer nærmere beslutning om tidsplanen for dette spor i 2019. Såfremt der ønskes 

større ændringer i organisering og styringsmodeller skal arbejdet sættes i gang så tidligt, at 

beslutningerne kan implementeres inden starten på et nyt budgetår.  

Information og interessentpleje: 

Projektet gennemføres i en åben og involverende proces med størst mulig inddragelse af interessenter 

og sagkyndige ledere og medarbejdere. 

Der informeres løbende om projektet på udvalgsmøder, i Handicaprådet, på møder i FagMed Børn og 

Familie, FagMed Dagtilbud og Undervisning, ledermøder, møder med Dialogforum for Dagtilbud og 

Folkeskolernes Samråd.  

Projektets økonomi og ressourcer:  

Til gennemførsel af projektet trækkes i første række på ledere og medarbejdere i Børn og Familie og 

Dagtilbud og Undervisning. Viden og Strategi bistår med hjælp til analyser mv.  

Udgifter til eventuel ekstern konsulentbistand finansieres af de berørte afdelinger. 

 
Relation til strategier og politikker: 

Børne- og familiepolitikken indeholder mål om faglighed og inklusion. 

 
 

Godkendt på Byrådets møde den 15. januar 2019 
 

 


