
Bilag 2 
Følgende sammenligning tager udgangspunkt budgettildelingen i Model 2.  
BEMÆRK. Tallene herunder kan ikke sammenlignes med tallene i Tabel 2 i sagsfremstillingen, da tallene 
herunder udelukkende ser på undervisningsdelen, og så er der lagt 5 % oveni i overhead for at have et 
sammenligningsgrundlag. Tallene i Tabel 2 i sagsfremstillingen inkluderer også pasningsdelen og indeholder 
ikke 5 % i overhead.  
Sammenligningsgrundlag 
Man kan på tværs af kommuner sammensætte sin pallette af anvendte specialtilbud på mange forskellige 
måder, og man kan anvende specialtilbud (segregere elever) i større eller mindre grad. I en kommune kan 
man f.eks. vælge kun at have den mindst støttekrævende målgruppe på egne specialtilbud og anvende 
eksterne tilbud til mere støttekrævende børn, hvilket vil afspejle sig i at egne specialtilbud er relativt billige. 
Andre kommuner kan f.eks. drive et eller flere højt specialiserede tilbud, og egne tilbud vil forekomme 
relativt dyre. Målgrupper og tilbud vil derfor sjældent være direkte sammenlignelige på tværs af 
kommuner. I det følgende vil der sammenlignes på nogle grove kategorier på tværs af kommunernes 
specialundervisningstilbud.  
Beløb pr. elev 
Det vurderes, at beløb pr. elev er det bedste sammenligningsgrundlag, når der skal sammenlignes med 
andre tilbud. En budgettildeling kan ske på baggrund af forskellige klassestørrelser, forskelligt antal 
personale pr. klasse, forskellige personalekategorier og øvrige støtteordninger. Man risikerer således 
hurtigt at sammenligne æbler og pærer, da forskellige tilbud kan variere på mindst de ovenstående 
kategorier. Derfor vurderes beløb pr. elev at være det mindst problematiske sammenligningsgrundlag. 
Beløb pr. elev i den udarbejdede tildelingsmodel ses af nedenstående skema. Beløbet er inkl. udgifter til 
bygningsdrift og udgifter til overhead (5 % til central administration) for at have et sammenligningsgrundlag 
med andre kommuners takster, som må forventes også at inkludere disse udgifter.  
 Udgift pr. elev i tildelingsmodel 
Centerklasserne 242.997 kr. 
Skolen ved Skoven  229.186 kr. 
Øen 183.298 kr.  
Gennemsnit 207.103 kr. 
 
Centerklasserne 
Målgruppen er elever med betydelig funktionsnedsættelse, der viser sig ved en forsinket kognitiv udvikling, 
herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap samt sociale og kommunikative 
vanskeligheder. I relation hertil kan eleverne have milde adfærdsforstyrrelser herunder 
opmærksomhedsvanskeligheder. 
Specialskolen Ådalskolen i Ringsted Kommune vurderes at være det bedst sammenlignelige tilbud til 
Centerklassens målgruppe, og skolen anvendes allerede som et direkte alternativ til Centerklassen. 



Ådalskolen opererer med 3 kategorier alt efter elevernes støttebehov. Den relevante 
sammenligningskategori er her gruppen af elever med mindst støttebehov. Beløbet pr. elev på Ådalskolen 
for denne kategori er 292.728 kr. pr. elev pr. år., og således 28 % højere en Centerklassernes pris pr. elev. 
Skolen ved Skoven 
Målgruppen er børn med psykosociale vanskeligheder, hvilket dækker over et bredt spektrum af 
tilknytningsforstyrrelser og følelsesmæssige vanskeligheder.  
Der er ikke et direkte sammenligneligt tilbud. Elever på Skolen ved Skoven, som udvikler et større 
støttebehov end Skolen ved Skoven kan tilbyde, vil i mange tilfælde kunne passe ind på Heldagsskolen 
Bråby, som er et dagbehandlingstilbud, som både inkluderer en undervisningsdel efter Folkeskoleloven og 
en behandlingsdel efter Serviceloven. Prisen pr. elev på Heldagsskolen Bråby er 374.880 kr. pr. elev pr. år 
samlet set for undervisningsdel og behandlingsdel, men er som nævnt ikke et direkte sammenligneligt 
tilbud. 
Øen 
Målgruppen er elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD. De fleste elever har 
kognitive potentialer inden for almenområdet. Eleverne har en varierende grad af vanskeligheder og 
forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil og forestillingsevne. 
Eleverne på Øen har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø. 
Der er ikke et direkte sammenligneligt tilbud til Øen. Faxe Kommune anvender flere eksterne tilbud for 
elever med autismespektrumforstyrrelser og ADHD, men det er generelt til elever, som har et højere 
støttebehov end Øen kan tilbyde, og som derfor har en betydelig højere pris pr. elev. 
Andre kommuner 
Ser man på prisen pr. elev for egne specialskoler i andre kommuner, som har offentliggjort deres data (Figur 
1), er der, som det fremgår nedenfor stor variation. Variationen kan ikke entydigt tolkes som et udtryk for 
et varierende serviceniveau, men måske snarere at nogle kommuner driver nogle højt specialiserede tilbud, 
som presser den gennemsnitlige pris op. Faxe Kommune ligger lavest, og det kan således både tolkes som 
at Faxe Kommunes specialtilbud er til en mindre støttekrævende målgruppe, eller tolkes som et reelt lavere 
serviceniveau. 
Figur 1 



 
Flere kommuner har offentliggjort, hvad deres elever i specialtilbud i gennemsnit koster på tværs af 
palletten af specialtilbud (Figur 2). Dette sammenligningstal tager højde for at man kan sammensætte sin 
pallette af specialtilbud på mange måder, og at man kan vælge at drive forskellige typer af tilbud internt. 
Det vurderes derfor at være et bedre sammenligningstal, når man skal sammenligne på tværs af 
kommuner.  
Figur 2 

 
Som man kan se, er der knap så stor variation mellem kommunerne, når dette mål anvendes. Faxe 
Kommune har næstlaveste pris pr. elev på tværs af alle specialtilbud. 
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Faxe Kommunes segregeringsgrad.  
Aktuelt går 7,7 % af Faxe Kommunes børn i et specialtilbud – dvs. Faxe Kommune segregerer 7,7 % af sine 
elever. Landsgennemsnittet for skoleår 18/19 er ifølge Undervisningsministeriet 5,3 %. Hvis Faxe Kommune 
segregerede i samme grad som landsgennemsnittet ville 85 af de aktuelt segregerede elever være 
inkluderet i almenundervisningen. Faxe Kommunes socioøkonomi er højere end landsgennemsnittet, så der 
er ikke noget, der skulle tale for, at Faxe Kommune skulle segregere flere elever end landsgennemsnittet. 
Den høje segregeringsgrad betyder, at man kan have en forventning om, at den gennemsnitlige 
segregerede elev i Faxe Kommune har et lavere støttebehov end segregerede elever i andre kommuner, og 
at dette vil afspejle sig i et en lavere pris pr. elev.  
 


