
  Midtskolen

12.05.20

Høringssvar vedr. budgettildelingsmodel for Specialskolerne fra Midtskolens 
skolebestyrelse

Vi ser særdeles positivt på, at der kommer en gennemskuelig tildelingsmodel på Specialskoleområdet. Det 
vil øge gennemsigtigheden og gøre det væsentligt nemmere at håndtere budget og regnskab fremadrettet.

Samtidigt undrer vi os over, at man ved samme lejlighed reducerer specialskolernes budget i begge 
modeller og dermed forringer kvaliteten af tilbuddene.

Vi har i skolebestyrelsen lagt meget vægt på også at være bestyrelse for specialskolerne.  Det betyder, at vi 
har besøgt de enkelte matrikler med jævne mellemrum og ved de lejligheder været i dialog med såvel 
ledelse som personale og forældre om tilbuddenes udfordringer, kvalitet og udviklingsmuligheder.  Vi skal 
ikke lægge skjul på, at vi er stolte af vores tilbud. De formår, selvom ressourcerne ligger i bund 
sammenlignet med lignende tilbud, hvilket også fremgår af høringsmaterialet, at levere en fantastisk ydelse 
i hverdagen til gavn for de børn, der er en del af de fællesskaber, som de forvalter. Af særlige resultater vil 
vi blot nævne et par eksempler:

 Fra skolen ved Skoven udskrives 50% af eleverne til mindre indgribende tilbud i løbet af eller ved 
afslutningen af deres tid der

 Eleverne fra Øen aflægger fuld afgangsprøve ved afslutningen af skolen
 Eleverne på øen inkluderes i stigende grad i almen undervisningen og pt. står to udskolingselever 

på spring til kommende år at blive fuldt inkluderet og dermed udskrevet fra  Øen
 Personalet i specialskolerne har udviklet social læring, således at der foreligger en kommunal 

læseplan på området og de har udviklet undervisningsmaterialer, som anvendes i hele kommunen 
og dermed medvirker til den inkluderende indsats på almen området

 Der er etableret netværk for forældre i alle tre enheder, hvor man kan erhverve viden, dele viden 
og få sparring i forhold til de udfordringer hverdagen kan byde på, når man har et barn med særlige 
udfordringer.

Vi er bekymrede for om den kvalitet og det gode arbejde kan fastholdes med den besparelse, der her er 
tale om. 

For at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag, vil vi hermed gerne invitere udvalget på besøg på de tre 
matrikler til en rundvisning og en snak om, hvordan hverdagen tegner sig de forskellige steder.

Såfremt, vi skal pege på en model med de forringelser, der er indbygget i begge modeller, peger vi 
naturligvis på model 2 som den grundlæggende model, da den vil give de bedste muligheder for at drive 
specialskolerne, sammenlignet med model 1. Dog er der problematikker som gør sig gældende og er de 
samme i begge modeller, som vi ønsker at henlede opmærksomheden på.
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I modellen er der indarbejdet en fejlagtig antagelse om, at eleverne på Specialskolerne har behov for 
mindre voksenstøtte i pasningsdelen. Det er ikke tilfældet. Tværtimod har børnene ofte mere brug for 
støtte sidst på dagen, hvor de er trætte og programmet er mindre struktureret. Den meget lave normering i 
pasningsdelen som modellen angiver, vil medføre, at der skal tages pædagogtimer fra undervisningsdelen 
og overføres til pasningsdelen. Dette forringer muligheden for differentieret undervisning og 
gennemførelse af socialfag.

I model 2 er angivet 1 lærer + 1 pæd pr. gruppe på SVS i undervisningsdelen. Dette vil medføre en væsentlig 
ringere personaledækning i undervisningstiden, og der vil være flere tidspunkter på dagen, hvor en 
medarbejder vil være alene i gruppen. Normeringen i dag på SVS er 4 voksne pr. gruppe. 

Den angivne normering i model 2 for Centerklasserne (CK) er heller ikke tilstrækkelig, dette er pt. særlig 
udtalt for gruppen med indskolingselever og mellemtrinsgruppen, hvor en stor del af eleverne har brug for 
en-til-en støtte igennem hele dagen. Der vil også her komme til at være en væsentlig ringere 
personaledækning i undervisningstiden. Normeringen i dag i CK er ca. 4 voksne pr. gruppe.

På Øen vil model 2 medføre en mindre reduktion i normeringen i undervisningsdelen. Normeringen i dag er 
2,5 voksne pr. gruppe. Normeringen bør være den samme i pasningsdelen som i undervisningsdelen 
fremadrettet.

For at sikre gennemsigtigheden i modellen, er vi af den opfattelse, at der bør indføres et tal for hvornår der 
udløses en ekstra klasse. Hvor mange ekstra nye elever skal der tilgå den enkelte Specialskole i løbet af et 
skoleår i forhold til det budgetteret før der udløses ekstra ressourcer?  

Findes der en øvre grænse for, hvor mange elever der kan være indskrevet på den enkelte Specialskole?

Det undrer os, at der til beregningerne er brugt elevtal fra 1/1-20, og at de skal tilpasses tallene fra 1/8-20, 
når det er 4/9 der normalt er den dato, der beregnes elevtal ud fra. Hvad skyldes denne forskel? 

Den løbende centrale visitation henover året kan medføre til-og afgang af elever flere gange årligt. Hvordan 
tages der forbehold for disse udsving i modellen og tildeling af ressourcer?

Afslutningsvist vil vi gerne gøre opmærksomme på, at antal grupper i forhold til aldersgrupper ikke er 
retvisende i nogen af modellerne.  Det har i særlig grad betydning på Øen, hvor der er langt flere 
udskolingselever end modellen tilsiger. Udskolingselever skal undervises flere timer. Vi finder i det hele 
taget, at høringsmaterialet fremstår noget rodet. 

På bestyrelsens vegne

Niels Hansen. Formand


