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Hvorfor et behov for handleplaner 
og support af BDO?

• Budgetopfølgning 31.3. viste et merforbrug på skolerne på 11 mio (9 + 2 mio). Ifm. punkt 2 
blev dette tal senere kvalificeret, således merforbruget blev rettet til i alt 9 mio. kr. (9+2 mio)

• Behov for indledningsvis at kvalificere økonomitallene, jf. ovenstående

• Skolerne blev indledningsvis bedt om at tilrette forbrug og beskrive konsekvenser. Efter et 
par forsøg vurderedes denne fremgangsmåde ikke realistisk. (behov for fokus på sikring af 
kvalitet i elevperspektiv + kvalificeret belysning af muligheder og konsekvenser

• Meget svært at få skabt forståelse for og engagement til budgetansvaret*

• Processen har vist, at det opleves meget vanskeligt at få skolerne til at undersøge og afdække 
potentialer 360 grader rundt i skolens samlede budget

• Processen har bidraget til at give en større fælles forståelse af økonomisk råderum på 
skolerne og skolernes økonomiforståelse

• I lyset af BIF strategien og incitamentsmodellen skulle administrationen ultimo 2019 ikke 
have foretaget en omfattende visitering til 20.2.

*Stor forståelseskløft ift. budgetansvaret for 20.2 timer har været medvirkende til dette.



Rammen for skolernes arbejde Rammen for skolernes arbejde 
med handleplanermed handleplaner

Processen i overskrifter:
Uge 16:
Merforbrug opdages af administrationen

Frem til uge 17:
Skolerne kommer med egne bud på handleplaner

Uge 19:
Skitse til handleplan

Uge 20:
Kvalificering af BDO og centerchef

Uge 21:
Deadline 
(Østskolens handleplan er endnu ikke godkendt)

Uge 22:
Formidling til BLU

Uge 22 og frem:
BDO og center understøtter skoler i implementering af 
handleplann ”ind i” årsplanlægningen

Ramme for handleplanerne
• Økonomisk overblik

• Baggrund og årsager til den økonomiske 

udfordring 

• Politiske bindinger
• Må ikke binde forventninger til central 

visitation

• Fagligt - ”best choice”

•  Beskrivelse af korrigerende handlinger
• Plan for inddragelse af MED udvalg og 

andre organer i skolens regi.

• Plan for opfølgning på handleplanerne

• Succeskriterier til opfølgning 



Hovedpunkter i skolernes handleplanerHovedpunkter i skolernes handleplaner

• Færre muligheder for støttetimer i det forebyggende arbejde

• Færre lønudgifter og genbesætter af vakante stillinger

• Færre muligheder for udviklingsaktiviteter

• Færre muligheder for brug af indkøbs og driftsmidler

• Politiske bindinger og fokus på BIF fastholdt

• Indholdet i planerne må ikke forudsætte beslutninger om specialskolepladser

• Handleplan betyder ikke at ”aktiviteter stopper”, men at nogle ting sættes på 

”standby” ifm. opbremsningen.

• Skolerne har fået mulighed for at bremse op over 2 budgetgår (2020 og 2021)



Hovedpointer vedr. udvikling i 
specialpædagogisk støtte og specialtilbud



Udvikling i udgifter til støttetimer (§20.2)





Der er sket en overraskende stigning i antallet af sager til 
central visitation i forlængelse af budgetopfølgningen i 
april, som viste et merforbrug på skolerne.

Hvis halvdelen af disse sager resulterede i en segregering 
ville vores segregeringsgrad stige fra 8,6 til 9

Udvikling i visitationerUdvikling i visitationer

Centrale visitationer, revisitationer og skolestartere
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

57 75 48 74 53 115 24 189 44 121 188 187
132 122 168 213 165 375

Centrale visitationer (uden revisitationer og skolestartere)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

28 55 53 50 24 51 44 37 66 27
83 103 75 81 93

Det er et mål i incitament strukturen og Børn i Fællesskaber, at der sker færre indstillinger til 
central visitation, da flere skal kunne håndteres i lokal visitation.

Januar Februar Marts April Maj

Budgetopfølgning 
viser merforbrug

2 sager

+ 25 sager
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SegregeringsniveauSegregeringsniveau

Segregeringsgrad
  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Elevtal 3758 3665 3620 3608 3576 3479
Segregering 219 250 253 278 269 300

% 5,8 6,8 7,0 7,7 7,5 8,6

• Nyt segregeringsniveau er udregnet, da det er muligt at 
lave en mere præcis vurdering af de kommunale tilbud 
uden privatskoler og efterskoler. 

• Disse data er ikke anvendt tidligere, da de ikke giver 
mulighed for sammenligning på tværs af kommuner.  

• Nedenstående tal er derfor mere retvisende, når vi skal 
måle effekt.

Eks:
Med 14 flere elever stiger segregeringsniveauet til 9 
Med 27 flere elever stiger segregeringsniveauet til 9,4

Tal for 2019/2020 er optalt manuelt, hvorimod 2014-2019 er 
trukket i uddannelsesstatistik.dk. Derudover er 
Heltidsundervisningen tilføjet manuelt, da denne ikke figurerer 
som et specialtilbud i de offentlige databaser, men anvendes som 
et i praksis.



• Skolernes anvendelse af specialpædagogisk støtte i almendelen er stigende. 
Det er en forudsætning i BIF. Men samtidigt stiger udgifterne til 
specialskoletilbud (segregering) fortsat!!

• En støttetimeelev koster gnsn. 220.000 kr. for selve støtten + 50.000 kr 
(elevtakst). Der er 73* modtagere af den form for støtte i 2020. Skolen betaler 
100 procent af denne udgift. 

(*de 73 inkluderer også børn, hvor andre kommuner betaler for støtten).

• En elev specialskole eller specialklasse (internt og eksternt) koster i 
gennemsnit 253.000 kr.* om året. Dertil kommer befordringsudgiften. 
Skolen betaler en takst på 180.000 pr. elev i disse tilbud

(*Der er ca. 290 elever i specialiserede skoletilbud. Heraf 186 i kommunens egne tilbud. 104 elever går i 
eksterne tilbud, hvoraf Bråby er langt det største tilbud. Der er meget stor prisforskel mellem disse tilbud. 
Mindste udgift er Specialklasserne, dyreste er Bråby med ca. 380.000 kr + befordring.

• Ovenstående punkter viser, at der er et ”hul” i incitamentsmodellen, idet 
skolen oplever en mindreudgift ifm. specialiserede tilbud sammenlignet med 
støttetilbud i almendelen

Hovedkonklusioner ift. udviklingen i spec. pæd. 
støtte og specialskoletilbud



””HæmmereHæmmere og  og fremmerefremmere….”….”
• Mindset understøtter endnu ikke strategien

• Der opleves mange tilbageløb på beslutninger

• Opbremsningen ifm. merforbruget har skabt et 
endnu sværere udgangspunkt

• Handleplanerne reducerer også i forebyggende 
indsatser, hvilket modarbejder målet om at 
inkludere flere elever

• Forståelseskløften ift. budgetansvaret for 20.2 
skal lukkes og socialkapital genoprettes

• Skolerne har ressourcer, men der tænkes ikke i 
muligheder hele vejen rundt

• Organisationen mangler ”modenhed” / parathed 
for at samarbejde effektivt om strategien

• Der fokuseres i høj grad på ”det vi gør” 
(aktiviteter) fremfor også at fokusere på, ”hvad 
opnår vi” (effekten)

• Vi ser ind i en periode med konstituerede 
skoleledere og vilkårsforbedringer for 
skoleledelse

• BIF strategien er rigtig – vi har brug for få 
justeringer

• En reoorganisering af indsatsen i BIF er undervejs
• Børnesynet er i tanken…
• Nye ledere på plads vil kunne være decentrale 

dynamoer for forandringen
• Vi er på vej til at få bedre økonomistyring, større 

økonomiforståelse
• Vi har fundet en hel del udviklingspotentialer
• Mange kompetencer er der allerede – vi skal nu 

have koordineret dem ift. retningen
• Østskolens eksempel på handleplan viser en ny 

vej ift. at tænke løsningsfokuseret i lyset af de 
økonomiske vilkår

• Kan vi lykkes med at inkludere 30-40 elever fra 
specialområdet (ca. 10-15 %) og samtidigt få 
samme antal ud af 20.2. støtte, så har vi en stærk 
økonomisk platform – den positive spiral

• FOF vil fra 1.1. 2021 være understøttende ift. 
realisering af BIF strategien


