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Justering af struktur/ændring af ressourcetildelingsmodel

sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget d. 12. juni 2019
Høringsperiode: 13. juni – 20. august 2019 

Liste over høringssvar

Nr. Høringssvar 

1. Byhaveskolen - Bestyrelsen

2. Byhaveskolen – MED-udvalg

3. Issø-skolen – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

4. Issø-skolen – Bilag 1 til høringssvar

5. Issø-skolen – Bilag 2 til høringssvar

6. Nymarkskolen – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

7. Rantzausminde Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

8. Skårup Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg 

9. Stokkebækskolen - Skolebestyrelsen

10. Stokkebækskolen - MED-udvalg

11. Thurø Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

12. Tved Skole – Skolebestyrelsen
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13. Tved Skole - MED-udvalg

14. Tåsingeskolen – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

15. Vestre Skole - Skolebestyrelsen

16. Vestre Skole - MED-udvalg

17. Vestermarkskolen - Skolebestyrelsen

18. Vestermarkskolen - MED-udvalg

19. Ørkildskolen – Skolebestyrelsen

20. Ørkildskolen - MED-udvalg

21. BUPL

22. Svendborg Heldagsskole - Bestyrelsen

23. Svendborg Heldagsskole – MED-udvalget

24. Handicaprådet

25. PPR – TR/AMR gruppe

26. Mail fra Socialafdelingen vedr. høringssvar fra 
Landsforeningen Autisme Kreds Fyn

27. Landsforeningen Autisme Kreds Fyn

28. Øhavets Lærerkreds
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Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel 

 

Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Byhaveskolen 

 

 

 

Justering af struktur 

 

 

 

 

 

 

Ved en justering er et væsentligt opmærksomheds-

punkt de meget små enheder der vil komme med den 

ændrede struktur. Det er meget sårbare enheder der 

etableres flere steder, dette både hvad angår medar-

bejdere samt elevdiversitet.  

 

Ændring af ressourcetildelingsmodel 

 

 

 

 

 

 

Ændringen tages til efterretning.  
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Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel 

 

Høringssvar fra: MED-Udvalget ved Byhaveskolen 

 

 

 

Justering af struktur 

 

 

 

 

 

 

Ved en justering er et væsentligt opmærksomheds-

punkt de meget små enheder der vil komme med den 

ændrede struktur. Det er meget sårbare enheder der 
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Ændringen tages til efterretning.  
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Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel 
 
Høringssvar fra: Bestyrelsen og MED-udvalget på Issø-skolen 
 
 
 
Justering af struktur 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen og MED-udvalget på Issø-skolen er enige 
i forslaget om justering af struktur på specialområdet. 
 
Vi er glade for, at skoleforvaltningen foreslår Issø-
skolen som den skole, hvor den fremtidige heldags-
klasse (4.-6.kl) skal ligge. Vi sender således som bi-
lag til dette høringssvar to dokumenter, der forklarer: 

1) Hvorfor skal den kommende heldagsklasse 
ligge på Issø-skolen? 

2) Hvilket pædagogisk tilbud ønsker Issø-
skolen at udvikle? I dette tilbud er beskrevet, 
hvordan vi vil skabe gode rammer for såvel 
elever som medarbejdere i specialdelen og i 
almendelen. Kvaliteten af læringsmiljøet og ar-
bejdsmiljøet skal følges ad og være høj. 

 
Ændring af ressourcetildelingsmodel 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen og MED-udvalget på Issø-skolen er enige 
i forslaget om ændring af ressourcetildelingsmodel-
len. Kanalisering af ressourcer fra specialområdet til 
almenområdet er en forudsætning for den lokale ud-
møntning af de gode pædagogiske mål, som er be-
skrevet i den ”Overordnede ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer” på almenområdet.  

 
 
 
 



	
	
	
Bilag	1	til	høringssvar	på	”Mangfoldige	læringsmiljøer”	

	
Hvorfor	skal	den	kommende	heldagsklasse	

være	på	Issø-skolen?	
	

Mangfoldighed	som	en	grundlæggende	værdi	
Issø-skolens	elevgrundlag	kendetegnes	i	forvejen	ved	en	stor	mangfoldighed.	Denne	
mangfoldighed	anser	vi	som	en	helt	grundlæggende	værdi.	Det	gør	vi,	fordi	en	skolegang	i	
mangfoldige	fællesskaber	ruster	eleverne	til	et	liv	i	et	samfund,	som	ditto	er	præget	af	stor	
diversitet.	Men	vores	bevidsthed	om	elevernes	mangfoldighed	skærper	også	vores	
opmærksomhed	på	at	designe	en	undervisning,	hvis	rammer,	organisering	og	mål	er	tilpasset,	
således	at	alle	elever	hjælpes	til	at	leve	op	til	deres	fulde	potentiale.	Dette	syn	på	mangfoldighed	
og	vores	professionelle	tilgang	til	forskellighed	vil	være	et	godt	fundament	for	en	heldagsklasse.	
	
Ideel	skole	for	øvebaner	
Vi	er	af	den	overbevisning,	at	ikke	alle	elever	profiterer	af	at	blive	fastholdt	i	et	specialtilbud.	
Derfor	er	det	vigtigt	for	os,	at	elever	fra	specialområdet	får	stillet	øvebaner	til	rådighed,	hvor	de	
gradvist	deltager	i	almenklassernes	undervisning	og	herved	øver	sig	i	at	indgå	i	et	alment	
læringsfællesskab	og	på	sigt	forlader	det	segregerede	tilbud	og	vender	tilbage	til	distriktsskolen.	
ALLE	elever	skal	jo	efter	deres	skolegang	kunne	begå	sig	i	almene	fællesskaber.		
Issø-skolen	er	ideel	til	at	skabe	disse	øvebaner,	idet	vi	er	kendetegnet	ved:	
	

1) Lave klassekvotentienter i almendelen, hvilket giver mulighed for mere 
voksenstøtte  
 

2) 2 klasser på alle klassetrin, hvilket giver gode muligheder for at finde den rette 
almenklasse for øvebaner 

	
3) Lokaler til heldagsklassen tæt på almenklasserne, hvilket befordrer 

elevfællesskaber, lærerfællesskaber og samarbejder mellem spec. og almen   
	

4) Almenlærere med specialpædagogisk ekspertise, hvilket højner kvaliteten af 
de mangfoldige læringsmiljøer 

	
5) Professionelle læringssfællesskaber på almenområdet, hvilket er en 

forudsætning når øvebanerne skal være præget af fælles klasseledelse, 
tydelighed og tryghed 

	
	
	
	



	
	
Skole	med	ideelle	samarbejdsstrukturer		
Der	er	evidens	for,	at	elever	med	socio-emotionelle	udfordringer	blandt	meget	andet	har	brug	for	
professionelle	voksne,	som	kan	gøre	skoledagen	forudsigelig	og	som	møder	dem	med	ens	
anerkendende	og	tydelige	forventninger.	En	sådan	fælles	tilgang	til	eleverne	kræver	et	særdeles	
tæt	lærersamarbejde.	På	Issø-skolen	har	vi	allerede	etableret	sådanne	samarbejdsstrukturer	
(professionelle	læringsfællesskaber),	hvilket	vil	understøtte	eleverne	og	de	nye	lærere	i	den	
kommende	heldagsklasse.	Ligeså	vil	der	allerede	være	en	samarbejdskultur,	som	understøtter	
samarbejdet	i	forhold	til	øvebanerne.	
	
Skole	med	specialpædagogisk	ekspertise	
Issø-skolen	har	indtil	juli	2019	haft	en	specialklasse.	Den	er	udfaset	nu,	men	vi	har	fastholdt	nogle	
speciallærere,	som	underviser	på	almenområdet.	Ligeledes	har	en	del	af	vores	lærerstab	på	
almenområdet	uddannelse	i	og/eller	erfaring	med	specialpædagogik.	Vi	råder	således	i	forvejen	
over	specialpædagogisk	ekspertise,	som	vil	være	til	gavn	når	der	skal	faciliteres	øvebaner	til	
eleverne	fra	heldagsklassen.	Det	er	dog	hensigten,	at	der	i	forbindelse	med	oprettelsen	af	
heldagsklassen	ansættes	nye	medarbejdere,	som	skal	stå	for	undervisningen	i	heldagsklassen	og	
som	deltager	ude	på	øvebanerne.	
	
Skole	med	blik	for	synergieffekter	mellem	special-	og	almenområdet	
Issø-skolens	nye	skoleleder	kommer	fra	en	almenskole,	som	også	rummede	et	specialtilbud.	Han	
medbringer	erfaring	med	at	skabe	synergi	mellem	almen-	og	specialområdet.	Issø-skolen	råder	
hermed	over	ledelsesmæssig	ekspertise	med	henblik	på	at	almenområdet	og	specialområdet	kan	
skabe	merværdi	for	hinanden	og	berige	hinandens	pædagogisk	praksis.			
	
Erfaring	med	overgange	
På	Issø-skolen	har	vi	almenklasser	fra	0.	til	9.klasse.	Vi	har	derfor	stor	erfaring	med	at	skabe	gode	
overgange	når	elever	skal	gå	fra	mellemtrin	til	udskoling	–	en	bevægelse,	der	også	repræsenterer	
et	markant	skift	i	læreprocesser,	opgavetyper	og	pædagogik.	I	forhold	til	heldagsklassen	er	denne	
erfaring	relevant,	idet	nogle	af	6.kl-eleverne	efter	endt	mellemtrin	skal	videre	i	7.klasse	i	Tåsinge	
Skoles	heldagsklasse,	Broen.		
Vores	fokus	på	overgange	betyder	også,	at	vi	har	en	naturlig	interesse	i	at	samarbejde	med	Skårup	
Skole	(indskoling)	og	Tåsinge	Skole	(udskoling)	med	henblik	på	at	skabe	en	rød	tråd	i	det	
pædagogiske	arbejde	med	eleverne	i	heldagsklasserne.	Vi	ønsker	fælles	fodslag	og	et	pædagogisk	
sammenhængende	og	genkendeligt	kommunalt	heldagsklassetilbud.	
	
I	bilag	2	til	dette	høringssvar	kommer	vi	med	vores	forslag	til	et	kommende	heldagsklassetilbud	på	
Issø-skolen.	
	
Med	venlig	hilsen	
	
Bestyrelsen og MED-udvalget på Issø-skolen, august 2019 



	
	
Bilag	2	til	høringssvar	på	”Justering	af	struktur/ændring	af	ressourcetildelingsmodel”	
	

Heldagsklassen	på	Issø-skolen	
-et	pædagogisk	undervisningstilbud	for	elever	fra	4.	til	6.klasse		

	
Indledende	bemærkninger	
Nedenstående	beskrivelse	er	på	ingen	måde	en	færdig	plan.	Hvis	det	besluttes,	at	heldagsklassen	
for	4.-6.klasse	skal	ligge	på	Issø-skolen,	vil	vi	sammen	med	skoleforvaltningen,	PPR	og	de	andre	
skoler	med	heldagsklasser	udarbejde	en	mere	detaljeret	tilbudsbeskrivelse	og	en	projektplan.	Men	
naturligvis	har	vi	allerede	nu	visioner	og	ideer	for	et	kommende	heldagsklassetilbud	på	Issø-
skolen.		
Nærværende	beskrivelse	tager	afsæt	i	Svendborg	Kommunes	erfaringer	med	specialtilbud	og	
deres	samspil	med	almendelen1.	Ligeledes	har	vi	hentet	inspiration	fra	Tåsinge	Skole	og	Skårup	
Skole	(som	pt.	har	heldagsklasser),	idet	vi	ser	Issø-skolens	heldagsklasse	som	et	tilbud,	der	
pædagogisk	skal	hænge	sammen	med	de	skoler,	hvorfra	nogle	af	vores	heldagsklasseelever	vil	
komme	(indskolingen	på	Skårup	Skole)	og	hvortil	vi	vil	sende	nogle	af	dem	efter	endt	forløb	på	
vores	mellemtrin	(udskolingen	på	Tåsinge	Skole,	Broen).		
Beskrivelsen	af	heldagsklassetilbuddet	tager	også	afsæt	i,	at	vi	lige	fra	starten	ønsker	at	gøre	
heldagsklassen	til	en	integreret	del	af	Issø-skolens	daglige	liv	og	fortsatte	udvikling.	Vi	ønsker	
nemlig	at	udvikle	synergier	mellem	almen-	og	specialpædagogik,	således	at	vi	skaber	en	fysisk,	
pædagogisk	og	samarbejdsmæssig	integration	af	almenområdet	og	heldagsklassen.	Begge	
områder	skal	skabe	merværdi	for	hinanden	og	udvikle	sig	sammen.		
Et	kommende	heldagsklassetilbud	betragter	vi	som	en	enestående	mulighed	for	at	blive	eksperter	
i	mangfoldige	læringsmiljøer	på	almenområdet,	hvor	alle	elever	oplever	tryghed	og	personlig	og	
faglig	progression.	Selvsagt	sætter	denne	tænkning	sit	præg	på	beskrivelsen	af	
heldagsklassetilbuddet.	
	
Eleverne	i	heldagsklassen	
Heldagsklassen	på	Issø-skolen	er	målrettet	elever	i	4.-6.klasse	med	socio-emotionelle	udfordringer	
af	betydelig	grad.	Disse	vanskeligheder	viser	sig	i	samspillet	med	andre	elever	og	voksne	og	ofte	i	
kravsituationer.	Vanskelighederne	manifesterer	sig	ved	udfordrende	sociale	og	adfærds-	og	
følelsesmæssige	reaktioner.	Nogle	elever	reagerer	også	voldsomt	indadvendt.				
Ofte	vil	eleverne	udvise	en	markant	forsinkelse	i	deres	følelsesmæssige	udvikling	og	have	svært	
ved	at	sætte	sig	i	andres	sted	og	tage	andres	perspektiv.		
Eleverne	i	heldagsklassen	vil	som	regel	være	normaltbegavede.	Dog	vil	de	typisk	være	udfordret	
på	koncentration	og	opmærksomhed,	som	kan	have	haft	negativ	effekt	på	deres	faglige	
progression.	
Eleverne	vil	have	brug	for	omfattende	voksenstøtte	og	behov	for	træning	med	henblik	på	at	kunne	
forstå	og	regulere	egne	følelser	og	adfærd.	Denne	mentaliseringsevne	vil	være	en	forudsætning	
for	at	kunne	indgå	konstruktivt	i	et	socialt	og	læringsmæssigt	samspil	med	klassekammerater	og	
de	professionelle.		
	
																																																								
1	Notat:	Resultat	af	analyse	af	strukturen	på	specialundervisningsområdet	



	
	
Formålet	med	heldagsklassen	
Det	vil	som	udgangspunkt	være	heldagsklassens	formål,	at	eleverne	får	positive	erfaringer	og	
kompetencer	i	en	social	og	læringsmæssig	kontekst.	Gennem	træning	i	at	mentalisere	skal	de	
profitere	mere	af	den	faglige	undervisning	og	herved	blive	i	stand	til	at	gennemføre	
folkeskoleforløbet	med	sociale,	personlige	og	faglige	succesoplevelser.		
Det	er	også	et	formål,	at	så	mange	elever	som	muligt	hjælpes	tilbage	til	en	almenklasse.	Det	
kræver	ikke	”blot”,	at	eleverne	selv	er	klare	til	at	tage	dette	store	skridt.	Det	kræver	også,	at	
lærerne	i	den	modtagende	almenklasse	er	klædt	på	til	at	facilitere	de	nødvendige	mangfoldige	
læringsmiljøer.	Det	er	således	også	heldagsklassens	formål,	at	modtagende	lærere	på	almenskoler	
får	viden	om,	hvordan	de	kan	tilpasse	deres	undervisningspraksis	til	elever	med	socio-emotionelle	
udfordringer.					
	
Overordnede	pædagogiske	mål	med	heldagsklassen	
+	Alle	elever	i	heldagsklassen	(og	i	almendelen)	er	trygge		
+	Alle	elever	har	tillid	til	de	voksne	i	heldagsklassen	
+	Alle	elever	kender	deres	styrker	og	ressourcer	
+Alle	elever	oplever	faglig	progression	
+	Alle	elever	har	mod	og	selvtillid	til	at	lære	nyt	
+	Alle	elever	oplever,	at	deres	forældre	er	aktive	medspillere	i	deres	skolegang	
+	Alle	elever	oplever,	at	de	er	en	del	af	hele	Issø-skolen	
+	Alle	elever	har	mod	og	lyst	til	at	fortsætte	deres	skolegang	efter	mellemtrinnet	
+	Så	mange	elever	som	muligt	støttes	i	at	vende	tilbage	til	et	alment	undervisningsmiljø	
	
Psykologiske/pædagogiske	tilgange	
+	Styrkebaseret	tilgang	–	vi	leder	altid	efter	elevens	styrker	og	spirende	potentialer	
+	Systemisk	tænkning	–	et	barn	ejer	ikke	sine	udfordringer.	Barnet	befinder	sig	i	en	social	kontekst,	
og	det	er	i	denne	store	kontekst	at	vi	leder	efter	opretholdende	faktorer	og	efter	forhold,	som	kan	
understøtte	elevens	positive	udvikling.	Eleven	er	aldrig	problemet.	Hun	viser	os	problemet	
+	Anerkendelse	–	vi	anerkender,	at	uhensigtsmæssig	adfærd	er	en	måde	at	skærme	sig	på.	Vi	
finder	ud	af,	hvad	eleven	skærmer	sig	for	og	hvad	vi	kan	gøre	for	at	dette	forsvarsbehov	ikke	
opstår	fremover	
+	Tydelighed	–	vi	er	tydelige	og	eksplicitte	om	krav	og	forventninger	(disse	vil	ofte	være	
individuelle)	
+	Værdsættende	tilgang	–	vi	roser	positiv	adfærd,	sprog	og	handling	
+	Relationer	–	vi	fokuserer	på	at	skabe	bæredygtige	relationer	mellem	eleverne	og	de	voksne	
+	Low	arousal	–	vi	arbejder	med	at	nedbringe	stressniveauet	og	gør	eleven	bevidst	om	sin	arousal	
profil	og	sine	stressforebyggende	handlingsalternativer	
+	Spejling	–	vi	sætter	ord	på	elevens	følelser	og	handlinger	og	hjælper	eleven	til	selvmonitorering	
+	Positivt	konfliktsyn	–	konflikter	er	naturlige,	især	i	en	heldagsklasse.	Vi	ser	konflikter	som	et	
middel	til	læring.	Derfor	søger	vi	årsagsforklaringer	sammen	med	eleven	
	
De	fleste	af	disse	pædagogiske	tilgange	gør	sig	allerede	gældende	i	vores	arbejde	i	almenklasserne.	
Heldagsklassen	vil	således	komme	ind	i	en	skolekontekst,	som	i	forvejen	er	præget	af	et	relevant	
barnesyn	og	tilsvarende	metoder.			
	
	



	
	
Undervisning	og	didaktik	i	heldagsklassen	
+	Fuld	fagrække	–	der	undervises	som	udgangspunkt	i	alle	fag	(jf.	UVM)	
+	Obligatoriske	tests	og	andre	målinger	-	gennemføres	i	videst	muligt	omfang	
+	2-voksen	ordning	–	der	vil	altid	være	2	voksne	tilstede	
+	Fælles	læringsledelse	–	alle	voksne	i	heldagsklassen	møder	eleverne	med	samme	forventninger,	
og	undervisningsmetoderne	går	igen	uanset	hvilken	voksen	eleverne	møder	
+	Transparens	og	tryghed	–	dagsorden	følger	et	fast	mønster	og	den	gennemgås	hver	dag	med	
eleverne.	Overraskelser	undgås	i	videst	muligt	omfang	
+	Differentiering	–	arbejdsformer,	opgavetyper,	sværhedsgrader	og	tidshorisont	for	opgaveløsning	
differentieres,	så	disse	er	tilpasset	den	enkelte	elev	
+	Feedback	og	feedforward	–	der	evalueres	løbende	sammen	med	eleven,	og	elevplanen	er	et	
individuelt	og	dynamisk	dokument	som	genbesøges	kontinuerligt	
+	Faglig	læsning	–	heldagsklassen	skal	forberede	eleverne	til	at	komme	i	udskolingen,	hvor	opgaver	
er	teksttunge.	Der	fokuseres	derfor	på	at	udstyre	eleverne	med	faglige	læsestrategier	
+	Øvebaner	–	så	mange	elever	som	muligt	skal	så	ofte	som	muligt	deltage	i	undervisningen	i	en	
almenklasse.	I	disse	tilfælde	vil	der	være	to	voksne	tilstede	i	almenklassen	
+	Pauser	–	heldagsklassen	følger	mellemtrinnets	ringetider,	om	end	heldagsklassen	kan	opholde	
sig	i	deres	klasselokale.	Elever,	som	med	fordel	kan	indgå	i	skolens	øvrige	udendørs	
pauseaktiviteter,	ledsages	af	en	voksen	fra	heldagsklassen	
+	Skolearrangementer	–	det	tilstræbes,	at	heldagsklassen	deltager	i	samtlige	fællesarrangementer,	
temadage,	samlinger	etc.	
+	Klasseudflugter	–	når	klasser	fra	almenområdet	tager	på	ekskursion,	vil	heldagsklassen	kunne	
deltage	
	
Øvebaner	
Vi	ønsker	at	ruste	så	mange	heldagsklasseelever	som	muligt	til	en	forsat	skolegang	på	en	
almenskole.	Eleverne	skal	have	stillet	”øvebaner”	til	rådighed,	hvor	de	i	stigende	omfang	deltager	i	
undervisningen	i	en	almenklasse.	På	øvebanen	kan	eleverne	øve	sig	i	at	indgå	i	et	større	socialt	og	
læringsmæssigt	fællesskab.	”En	tur	på	øvebanen”	er	således	en	anerkendelse	af	elevens	gode	
arbejde	i	heldagsklassen.		
Som	udgangspunkt	vil	eleverne	blive	fulgt	af	en	voksen,	som	de	kender	fra	heldagsklassen.	I	
almenklassen	vil	der	således	være	to	voksne	tilstede.	Øvebanerne	vil	som	udgangspunkt	være	på	
Issø-skolen,	men	der	kan	også	være	tilfælde,	hvor	en	øvebane	med	fordel	ligger	på	distriktsskolen	
eller	en	anden	skole,	som	eleven	eventuelt	udsluses	til.		
Øvebanerne	skal	være	trygge	for	alle,	og	den	skal	give	heldagsklasseeleven	positive	sociale	og	
faglige	oplevelser.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	øvebanens	udformning	(mangfoldige	læringsmiljøer)	er	
et	resultat	af	et	tæt	samarbejde	mellem	læreren	i	almenklassen	og	den	voksne	fra	
heldagsklassen2.	
	
	
	
	
	

																																																								
2	Mere	herom	under	punktet	”Lærersamarbejde”	



	
	
Forældresamarbejde	
Forældrenes	kendskab	til	deres	barn	anser	vi	som	en	stor	ressource.	Ligeledes	ved	vi,	at	elevens	
optimale	udbytte	af	skolegangen	vil	være	betinget	af,	at	forældre	og	skole	har	fælles	fodslag.	
Derfor	vægter	vi	forældresamarbejdet	højt.		
Samarbejdet	vil	være	kendetegnet	af	ligeværdighed,	tillid	og	anerkendelse,	og	det	vil	bero	på	en	
tydelig	og	klar	forventningsafstemning	mellem	hjem	og	skole.		
Dialogen	mellem	hjem	og	skole	vil	variere	i	hyppighed	og	rammesætning,	men	ens	for	alle	
samarbejder	vil	være,	at	der	tages	udgangspunkt	i	hvad	eleverne	er	gode	til	og	hvordan	det	gode	
kan	fremelskes	yderligere.	
	
Fysisk	placering	
Heldagsklassen	vil	ligge	i	Stenstrup-afdelingen.	Her	vil	den	blive	placeret	i	umiddelbar	nærhed	af	
de	andre	klasser	på	mellemtrinnet	(4.-6.kl).	Heldagsklassen	vil	som	udgangspunkt	have	én	fælles	
base,	men	der	vil	også	indrettes	et	lokale,	hvor	mindre	grupper	modtager	undervisning.	
Heldagsklassens	fysiske	nærhed	til	almenklasserne	befordrer	skolefællesskabet	og	samarbejdet	
mellem	almendelen	og	specialområdet.	Ligeså	vil	øvebanerne	være	tæt	på.	
	
Lærersamarbejde	
Undervisningsopgaven	i	heldagsklassen	vil	blive	varetaget	af	nye	medarbejdere	med	
specialpædagogisk	ekspertise.		
Kontinuerlig	afstemning	blandt	de	voksne	i	et	specialtilbud	er	en	nødvendighed.	Derfor	er	de	fleste	
specialtilbud	organiseret	på	en	måde,	hvor	de	professionelles	samarbejde	sker	i	PLF´er	
(professionelle	læringsfællesskaber).	”Et	professionelt	læringsfællesskab	er	en	pædagogisk	
gruppe,	der	deler	og	kritisk	reflekterer	over	deres	praksis	med	henblik	på	at	fremme	både	elevers	
og	læreres	læring	og	dermed	støtte	skoleudviklingen”3.	Derfor	vil	samarbejdet	i	heldagsklassen	
blive	organiseret	som	et	PLF.		
Issø-skolens	personale	på	almendelen	er	allerede	organiseret	i	PLF´er.	Der	er	således	på	forhånd	
skabt	strukturer	og	et	mindset,	som	understøtter	heldagsklassens	samarbejde.	Ligeså	vil	
samarbejdet	mellem	almenlærer	og	speciallærer	omkring	øvebaner	foregå	som	et	PLF.	
Det	er	hensigten,	at	heldagsklassens	lærere	deltager	på	almendelens	afdelingsmøder	(mellemtrin).	
Ligeledes	vil	vi	tilstræbe,	at	nogle	medarbejdere	på	sigt	underviser	i	både	almendelen	og	i	
heldagsklassen.	
Lærerne	i	heldagsklassen	vil	naturligvis	benytte	skolens	fælles	personalerum.	
	
Overgange	
Et	skoleskift	er	en	markant	ændring	i	barnets	liv.	Skiftet	skal	være	så	gnidningsløst	som	muligt.	Det	
bliver	det	kun,	når	barnet	genkender	strukturer	og	metoder	og	oplever,	at	den	nye	skoler	kender	
dets	behov.	Vores	heldagsklasse	skal	derfor	indgå	i	et	systematiseret	samarbejde	med	forældre	og	
den	afgivende	hhv.	modtagende	skole.	Afgivende	og	modtagende	skole	kan	både	være	
almenskoler	og	specialtilbud.	
Ofte	vil	vi	i	Issø-skolens	heldagsklasse	optage	elever	fra	Skårup	Skole,	ligesom	vi	ofte	vil	afgive	
elever	til	Tåsinge	Skole	(Broen).	Da	barnets	behov	for	genkendelighed	især	er	udpræget	hos	
heldagsklassens	målgruppe,	vil	man	med	fordel	kunne	samarbejde	om	en	fælles	rød	tråd	hele	
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vejen	op	igennem	heldagsklassen.	Vi	ønsker	derfor	et	formaliseret	samarbejde	mellem	Skårup	
Skole,	Tåsinge	Skole	og	Issø-skolen.	
	
Synergier	mellem	heldagsklassen	og	almenområdet	
Arbejdet	med	at	skabe	synergier	mellem	heldagsklassen	og	almenområdet	vil	allerede	i	
projekteringen	af	heldagsklassen	have	et	strategisk	og	systematisk	ledelsesfokus.	
Potentialerne	for	synergier	er	især	udtalte	i	forhold	til	at	skabe	mangfoldige	læringsmiljøer	i	
almendelen.		
Issø-skolen	segregerer	10-12	elever	til	specialtilbud.	Vi	ligger	således	inden	for	det	spænd	(1-3%),	
som	forskeren	Nordahl	betragter	som	værende	forventeligt.	Det	er	godt,	og	det	viser,	at	vi	på	Issø-
skolen	i	forvejen	er	tilbageholdende	med	at	indstille	elever	til	specialskoler	og	at	vi	arbejder	
seriøst	med	indretning	af	mangfoldige	læringsmiljøer.		
Dog	har	nogle	af	disse	10-12	segregerede	elever	udfordringer,	som	vi	fremover	skal	kunne	
håndtere	i	almenregi.	Ydermere	udfordres	vi	i	almenklasserne	af	elever,	hvis	skoleadfærd	er	svær	
at	regulere.	Det	understreger	Issø-skolens	behov	for	at	blive	endnu	bedre	til	at	skabe	mangfoldige	
læringsmiljøer.			
På	Issø-skolen	udvikler	vi	vores	kompetencer	for	inklusion	på	flere	måder.	Vi	har	skabt	en	
samarbejdsstruktur	(PLF),	hvor	der	er	tid	til	inspiration	og	tid	til	at	udvikle	mangfoldige	
læringsveje.	Vi	er	i	gang	med	at	videreudvikle	vores	samarbejde	med	PPR,	som	skal	understøtte	
PLF´erne.	Og	vi	benytter	os	flittigt	af	Kompetencenetværket.	Oprettelsen	af	heldagsklassen	og	
ansættelsen	af	nye	lærere/pædagoger	vil	være	en	yderligere	berigelse	i	vores	bestræbelser	på	at	
videreudvikle	inkluderende	praksis.	Disse	lærere	og	pædagoger	vil	være	eksperter	i	at	facilitere	
læreprocesser	til	netop	de	elever,	som	kan	udfordre	i	almenklasserne.				
Videndeling	på	tværs	af	organisationen	kommer	således	til	at	spille	en	endnu	større	rolle	i	
fremtiden	og	vil	have	et	kontinuerligt	ledelsesmæssigt	fokus.	
	
Ledelse	på	tværs	af	organisationen	
To	af	lederne	på	Issø-skolen	går	på	pension	i	løbet	af	2019-20.	Der	vil	i	den	forbindelse	ske	en	
omstrukturering	i	ledelsen.	Der	vil	blive	taget	højde	for,	at	lederen	af	heldagsklassen	også	har	
ledelsesansvar	på	almendelens	mellemtrin.	Mellem	disse	afdelinger	skal	der	være	et	intensivt	
samarbejde	om	øvebaner,	mangfoldige	læringsmiljøer	og	undervisningsopgaver	på	tværs,	hvilket	
kræver	en	synlig	og	nærværende	ledelse.	
	
Kommunal	videndeling	
Issø-skolen	gør	meget	brug	af	Kompetencenetværket	og	drager	megen	nytte	af	denne	videndeling.	
Hvis	vi	får	heldagsklassen,	ønsker	vi	at	gå	dialog	om,	hvordan	Issø-skolen	på	sigt	kan	bringe	sin	
ekspertise	i	spil	og	vejlede/videndele	med	andre	skoler	om	mangfoldige	læringsmiljøer.	Vi	ønsker	
at	give	merværdi	til	hele	skolevæsenet	i	Svendborg.		
	
Visitation	fra	almenskole	til	heldagsklassen	
Distriktsskolen	rådfører	sig	med	PPR	og	forældre	og	indstiller	på	denne	baggrund	til	
heldagsklassen.	Afgørelsen	om	skoleplacering	træffes	af	afgivende	skoleleder	og	leder	af	PPR	
(under	ansvar	for	kommunens	skolechef).	
	
	



	
	
	
	
Udslusning	fra	heldagsklassen	til	almenskole	
Helhedsklassen	på	Issø-skolen	skal	som	udgangspunkt	ikke	være	et	permanent	tilbud,	jf.	
heldagsklassens	formål.	Vi	vil	derfor	være	optaget	af,	at	vi	gradvist	forsøger	at	tilbageføre	så	
mange	elever	som	muligt	til	almenområdet.	Vi	vil	derfor	være	opsøgende	og	pro-aktive	over	for	
afgivende	skoler.	Disse	skoler	skal	holdes	ajour	med	elevernes	udvikling	og	gøres	til	aktive	
medspillere	i	eventuelle	udslusningsplaner.	
	
Arbejdsmiljø	i	heldagsklassen	og	i	almendelen	
Med	heldagsklassen	følger	en	garantibevilling.	Denne	bevilling	skal	bl.a.	anvendes	til	at	ansætte	
medarbejdere	med	viden	og	erfaring	i	forhold	til	arbejdet	med	målgruppen.	Personalet	i	
heldagsklassen	skal	undervise	målgruppen,	følge	elever	ud	på	øvebanerne,	samarbejde	med	
afgivende	skoler	om	optagelse/udslusning	og	indgå	i	udviklingen	af	mangfoldige	læringsmiljøer	på	
almenområdet.	I	forbindelse	med	samarbejdet	mellem	lærere/pædagoger	i	heldagsklassen	og	på	
almenområdet	vil	ledelsen	være	opmærksom	på,	at	arbejdsbyrden	i	begge	tilbud	bliver	rimelig.	
Synergieffekterne	skal	udnyttes	–	dog	med	blik	for,	at	forberedelsesbyrden	for	medarbejderne	
ikke	kommer	under	yderligere	pres.	
Ledelsen	vil	også	være	optaget	af,	at	personalefravær	i	heldagsklassen	ikke	kompromitterer	
arbejdet	i	almendelen.	Der	er	dog	medarbejdere	fra	almenområdet,	som	allerede	har	ytret	
interesse	i	at	undervise	i	heldgasklassen.			
	
Projektudvikling	og	tidsplan	
Udvikling	og	yderligere	konkretisering	af	tilbuddet	vil	blive	foretaget	i	samarbejde	mellem	
forvaltning,	PPR,	de	andre	skoler	med	heldagsklasser	og	Issø-skolen.	
Det	vil	være	fordelagtigt,	hvis	Issø-skolens	nye	leder	af	mellemtrinnet	og	heldagsklassen	kan	
deltage	i	projektudviklingen.	Vi	regner	med,	at	denne	leder	allerede	vil	starte	omkring	årsskiftet	
19/20.		
Såfremt	heldagsklassens	officielle	start	skal	være	august	2020,	har	vi	behov	for	at	involvere	
nyansatte	lærere/pædagoger	tidligt	i	foråret	2020,	da	disse	skal	inddrages	i	den	endelige	
udformning	af	tilbuddet.			
	
	
Med	venlig	hilsen	
	
Bestyrelsen og MED-udvalget på Issø-skolen 
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Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Nymarkskolen

Justering af struktur
På baggrund af den samlede økonomiske situation 
tager vi til efterretning, at der er behov for en 
justering af kommunens nuværende struktur for 
segregerede specialundervisningstilbud.

 Vi hæfter os ved, at forslaget indebærer, at 
Værkstedsklasse og specialklasser for elever 
med generelle indlæringsvanskeligheder skal 
udfases. 

 Vi anbefaler, at der tilrettelægges en proces, der 
giver mulighed for at de elever, der p.t. er i de 
nævnte tilbud får en individuel handleplan, der 
sikrer dem en god overgang. Det er vigtigt, at 
der gives økonomisk mulighed for at tage de 
nødvendige særlige hensyn til en gruppe 
elever, der er særligt sårbare over for 
forandringer. 

 Da Nymarkskolen selv har de specialtilbud, der 
foreslås nedlagt, ved vi, at der er 15 elever på 7. 
og 8.årgang for hvem der ikke umiddelbart vil 
være tale om ”naturlig afgang”.

 Nedlæggelse af specialklasser for elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder vækker 
bekymring i forhold til den gruppe elever, som i 
tillæg til de generelle indlæringsvanskeligheder 
har andre vanskeligheder, og vi gør opmærksom 
på vigtigheden af at skoleplaceringen sker 
med høj grad af faglighed i samarbejde mellem 
forældre, PPR og primærpersonale. 
Der er en stor kompleksitet på spil i forhold til 
elever, der har særlige behov for støtte til at 
komme i bedst mulig læring og trivsel. 
Vi synes, at definitionen ”elever med mildeste 
grader af udfordringer” er upræcis, og bilag 2 
som beskriver nuværende og fremtidige 
målgrupper for de forskellige tilbud er kun en 
meget grov skitse, som kan give et vist overblik 
over fremtidig elevfordeling. Vi må advare mod 
visitationsprocesser, der for snævert hæfter sig 
ved et tal for IQ. 

 Vi finder det vigtigt, at alle børn har krav på det 
rette tilbud og foreslår på den baggrund, at der 
v.h.a. den afsatte akutpulje gives en vis 



fleksibilitet i antallet af pladser, selv om 
udgangspunktet er normerede tilbud. Et barn bør 
f.eks.  ikke vente et år på det rette tilbud. 

 Vi tilslutter os princippet om, at skoler med 
specialtilbud herunder heldagsklasser skal have 
gode muligheder for etablering af ’”øvebaner”.

 Det skærpede fokus på 
tilbageslusningsperspektivet i alle sager 
finder vi positivt og i god overensstemmelse 
med den nye ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer.

 Nymarkskolen vil se frem til at få de ældste 
funktionsklasseelever, idet vi har det 
mangfoldige og positive ungemiljø, disse elever 
har behov for at spejle sig og indgå i.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Set i lyset af den økonomiske situation, som vi tager 
til efterretning, ser vi det som tegn på ”rettidig 
omhu”, at der tages initiativ til at stoppe for 
yderligere svækkelse af det økonomiske grundlag 
for at yde god undervisning i skolens almene 
klasser – ikke mindst set i lyset af de øgede 
klassekvotienter.

 Vi ser det som en klar forbedring, at beslutning 
om segregering fra skolens side fremover alene 
baseres på pædagogiske hensyn vurderet af de 
primære fagpersoner i samarbejde med 
kompetente PPR-medarbejdere. 

 Modellen stiller store krav til fagpersonalet både 
på skolerne og i PPR, og det er derfor godt, at 
der afsættes 5,5 mio til tværgående 
indsatser. Vi ser frem til at blive inddraget i 
beslutningerne om, hvordan disse midler kan 
komme eleverne til gavn.

 Modellen stiller ligeledes betydelige krav til den 
fælles ansvarlighed på tværs af skoler, og vi 
ser behov for, at denne understøttes af 
kompetent ledelse og faglig viden. Ikke mindst i 
overgangsfasen ser vi udfordringer af 
pædagogisk og økonomisk art, idet det både for 
elev og modtagende skole kan være vanskeligt 
med et ekstra skift allersidst i skoleforløbet.

 Gennemførelse af modellen kan give 
udfordringer/ pres på det frie skolevalg. 

 Vi ser udfordringer i de modsatrettede krav, 
eleverne – og vi som professionelle stilles 
overfor – ikke mindst i udskolingen. På den ene 
side skærpede adgangskrav om fuld 
afgangsprøve med givne karaktergennemsnit for 



at blive optaget på en ungdomsuddannelse – på 
den anden side elever, der har brug for 
reduceret skema, reduceret eller anden 
fagrække end den centralt fastlagte. 

 Set i lyset af ovenstående gør vi opmærksom på 
vigtigheden af at fremtidige målinger vil blive 
læst og analyseret ud fra de ændrede 
forudsætninger, eller at kendte målinger f.eks. 
afgangseksamensresultater suppleres af andre 
relevante data vedr. elevernes udvikling og 
trivsel. 

 Opfyldelse af de overordnede mål for arbejdet 
med mangfoldige læringsmiljøer kalder ud over 
tæt og kompetent samarbejde med PPR, 
familieafdeling og UU på muligheder for, at 
elever med ”kloge hænder” får mulighed for 
at finde og udvikle deres styrker og dermed 
også nedprioritere indsatsen på andre mere 
”boglige” områder. 

 Vi gør opmærksom på den udfordring, der ligger 
i, at skolerne er meget forskelligt stillede hvad 
angår deres muligheder for udviklingen af 
mangfoldige læringsmiljøer i forhold til fysiske 
rammer – antal m2 i forhold til klassekvotient og 
samlet elevtal – lokalers og udearealers 
kvalitetsstandard – beliggenhed i forhold til 
samarbejdspartnere etc. 

 Afslutningsvis vil vi tilkendegive en bekymring i 
forhold til det konkrete beløb Nymarkskolen står 
til at kunne anvende til understøttende aktiviteter 
og initiativer – en stigning på 59.220 kr. i 
fremtidig tildeling ser særdeles beskeden ud. 
Dette set i forhold til stigningen for de øvrige 
skoler og sammenholdt med vores viden om en 
væsentlig andel af socioøkonomisk udfordrede i 
vores elev/forældregruppe. Det er meget 
vanskeligt at vurdere, hvordan balancen 
mellem økonomi og opgaveløsning vil vise sig 
at være i praksis.
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Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel 
 
Høringssvar fra: Bestyrelsen på Rantzausminde Skole og MED på Rantzausmindeskole 
 
 
 
Justering af struktur 
 
 
 
 
 
 

Samlet set er det vores vurdering, at den foreslåede 
struktur understøtter en implementering af visioner i 
mangfoldige læringsmiljøer. 
I forhold til delingen af Heldagsklassen i Skårup vil vi 
anbefale at placere den ene afdeling på Rantzaus-
minde skole. Det vil bringe øgede specialpædagogi-
ske kompetencer i huset til gavn for både Heldags-
klassen og almenområdet, ligesom det vil muliggøre 
etablering af autentiske øvebaner, der kan sikre tilba-
gevenden fra segregeret tilbud til almenområdet. Rent 
geografisk vil det ligeledes være klogt at placere den 
ene Heldagsklasse i den anden ende af kommunen. 

 
Ændring af ressourcetildelingsmodel 
 
 
 
 
 
 

 
Samlet set det vores vurdering af den foreslåede æn-
dring af resursetildelingsmodel understøtter en imple-
mentering af visionerne i mangfoldige læringsmiljøer. 
Vi hilser særligt velkomment, at der gøre op med inci-
tament strukturen og vi dermed kan stoppe den øko-
nomiske skævvridning af skolerne, hvor incitament-
strukturen har bevirket en markant udhuling af økono-
mien på almenområdet på en række skoler. Vi ser 
frem til at få flyttet resurser til udvikling af læringsmil-
jøet på almenområdet både på de enkelte skoler, 
men også fælles kommunale indsatser. 
Det er afgørende at der politisk ” bliver slået ring om” 
den resurse, der pt er afsat til området, altså de ca. 
84 mill. Projektet bør alene fremstå som et initiativ til 
at skabe bedre læringsmiljøer for alle elever. Vi ser 
gerne, at der tydeligere bliver beskrevet at: 

- Der er tale om forbundne kar, altså hvis udgif-
ter til skoletilbud i andre kommuner falder eller 
hvis udgifter til segregerede elever falder til 
under de 57 mill, så tilgår provenuet til forde-
ling på skolerne. 

- Der bliver formuleret en politisk aftale om at 
projektet med mangfoldige læringsmiljøer som 
minimum er et ” nulsumsspil” – og gerne et 
plussumspil – i årene frem. 
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Høringssvar fra: Skolebestyrelsen og MED-udvalg på Skårup Skole 

 

 

 

Justering af struktur 

 

 

 

 

 

 

 
Skårup Skole forholder sig overordentligt kritisk til forslaget om at opdele 
Heldagsklassen. 
Dette vil medføre tab af pædagogisk viden, og det er vores erfaring, at det 
ikke er økonomisk bæredygtigt med en lille enhed. 
 
I ”Resultat af analyse af strukturen på specialundervisningsområdet” s. 21 står 
der: 
”analysen giver ikke umiddelbart grundlag for store ændringer af den nuværende 
struktur”. 
Samtidigt fremgår det af tabellen s. 15 at Skårup Skoles Heldagsklasse løfter 
opgaven med hjemsendelse til almentilbud særdeles godt. 
 
 
Heldagsklassen på Skårup Skole – lidt vigtig historik:  
 
Svendborg Kommune besluttede for 3 år siden, at Skårup Skoles Heldagsklasse 
skulle opnormeres fra 13 til 25 elever, samtidig med at der blev nedlagt pladser 
på Heldagsskolen. Tilbuddet blev lavet tidsubegrænset, tidligere kunne elever 
maksimalt være der i 2 år. En beslutning Skårup Skole ikke fandt hensigtsmæs-
sig, da vi på det tidspunkt ikke kunne tilbyde ordentlige fysiske forhold.  
Men i foråret 2019 har vi indviet nyt lokale og ny legeplads, så det passer med 
opnormeringen. En udgift på omkring 1 million kroner. 
 
Efter at de fysiske rammer nu er blevet tilpasset, er det med en normering på 25 
elever således at:  
 

- Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt (tidligere har det givet underskud 
og belastet almendelens økonomi.) 

 
- Vi har kunnet ansætte en afdelingsleder, der sætter retning, og i det 

daglige giver den fornødne ledelsesmæssige opmærksomhed, både ad-
ministrativt, pædagogisk og personalemæssigt. 
Størrelsen gør, at vi nu kan organisere elever og ansatte i fire fleksible 
grupper for at give eleverne de bedste udviklingsmuligheder.  
Eksempelvis har ældre børn profiteret af et ophold blandt de yngste i en 
periode. Denne fleksibilitet giver grundlag for pædagogisk kvalitet og 
bæredygtighed. 
 

- Størrelsen har givet nye muligheder, hvor vi blandt andet med succes 
har kunnet oprette forældrekurser og caféer på forsøgsbasis. 

 
- Vi har nu et større antal medarbejdere, der kan træde ind for hinanden, 

både ved planlagt og ikke planlagt fravær. Dette har stor betydning, da 
vore elever ofte reagerer uhensigtsmæssigt på ”nye” voksne”. 

 
- Heldagsklassen har større og større succes med at lave øvebaner for 

vore elever, og er nu i højere grad en naturlig del af hele skolen, som 
f.eks. vores skolesamling (morgensang), PLC (skolebibliotek), delta-
gelse i vores blæseklasse, skolefest, idrætsdag, ressourcecenter, teater-
besøg og deltagelse i almenskolens fagundervisning mv. 
Vi er altså en skole med mangfoldige øvebaner, hvor almendelen og 
heldagsklassen er sammen om skolens dannelsesprojekt. 

 



Med forslaget om deling vil det antal klasser, der kan fungere som øve-
baner, være det samme som nu.  
En elev i 3. klasse ville jo skulle på øvebane i en 3. klasse, hvorfor det 
snarere er vigtigt, at hele skolen har erfaring med dette. 
Skolen har derudover et nært samarbejde med elevernes distiktsskoler, 
hvor der også etableres øvebaner, med henblik på tilbagevenden. 

 
 
Ovenstående pointer, er netop noget af det, der fremgår som væsentlige kon-
klusioner i ”Resultat af analyse af strukturen på specialundervisningsområdet”  
(bilag 1 i høringsmaterialet)  
 
Vi ser udfordringer i, hvordan det skal kunne lykkes at dele eleverne i indskoling 
og mellemtrin, uden at dette vil betyde at sårbare elever og familier får uhen-
sigtsmæssige skift. Den varige og nære relation er af største betydning.  
 
  
 
Skårup Skole kan, på baggrund af ovenstående ikke bifalde forslaget, der 
er uhensigtsmæssigt i forhold til både menneskelige og økonomiske res-
sourcer.  
Vi mener derfor, at tilbuddet skal bibeholdes udelt på Skårup Skole, da vi 
løser opgaven fuldt tilfredsstillende. 

 

 

 

 

Ændring af ressour-

cetildelingsmodel 

 

 

 

 

 

 

I forhold til finansieringen bakker vi op om, at det finansieres fra en central pulje, 

da den måde det nu foregår på vanskeliggør en sikker budgetlægning.  

 

 

 

 

 

 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Stokkebækskolens skolebestyrelse

Justering af struktur På baggrund af analysen af specialstrukturen 
erklærer skolebestyrelsen sig enig i justeringen.

Tænkningen omkring fokus på udslusning gør, at 
udviklingsperspektivet får vægt, og at stigmatisering 
bedre kan undgås. Indtil denne tænkning og et fælles 
mindset slår igennem ser bestyrelsen måske en risiko 
ved, at heldagsklassetilbuddet ’kun’ er 3-årigt.
Bestyrelsen vil gerne bakke op om en placering af 
heldagsklasse på Stokkebækskolen, men har ikke 
ansøgt om det, da Skårup Skoles heldagsklasse er i 
geografisk nærhed af Stokkebækskolen.
Et specialtilbud i tilknytning til almenskolen giver et 
kompetenceløft i organisationen.

Styrkelse af almenområdet er en forudsætning for, at 
mangfoldige læringsmiljøer lykkes. De 
fagprofessionelle skal arbejde med tilpasse 
udfordringer, hverken underudfordres eller 
overudfordres, og det er derfor vigtigt, at 
understøttelsen af deres arbejde mærkes og har 
virkning.

Skolebestyrelsen ønsker sig konkrete 
planlægningsbilleder på, hvordan dels PPR, dels 
kompetencenetværket vil arbejde, og bestyrelsen 
ønsker sig ligeledes konkrete billeder på, hvorledes 
der skal finde videndeling sted på medarbejderniveau 
mellem skolerne.

Ændring af ressourcetildelingsmodel Bestyrelsen er enig i, at en central pulje til 
finansiering af segregering fremover er at foretrække, 
da budgetlægning derved får bedre forudsætninger.

Bestyrelsen er dog bekymret for, om det beløb, som 
udlægges til skolerne i almenområdet svarer til det 
beløb, hvormed segregeringen nedbringes.



Hvis almenområdet skal kunne lykkes med at skabe 
mangfoldige læringsmiljøer, er det altafgørende, at 
kompetenceudvikling og organisatorisk 
understøttelse er finansieret.

Bestyrelsen er meget tilfreds med, at etnicitetskriteriet 
er udgået som socioøkonomisk parameter og 
finansieres via en differentieret tildeling af DSA-
midlerne.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: MED-udvalget på Stokkebækskolen

Justering af struktur På baggrund af analysen af specialstrukturen 
erklærer MED sig enig i justeringen.

Tænkningen omkring fokus på udslusning gør, at 
udviklingsperspektivet får vægt, og at stigmatisering 
bedre kan undgås. Indtil denne tænkning og et fælles 
mindset slår igennem ser MED måske en risiko ved, 
at heldagsklassetilbuddet ’kun’ er 3-årigt.
MED vil gerne bakke op om en placering af 
heldagsklasse på Stokkebækskolen, men har ikke 
ansøgt om det, da Skårup Skoles heldagsklasse er i 
geografisk nærhed af Stokkebækskolen.
Et specialtilbud i tilknytning til almenskolen giver et 
kompetenceløft i organisationen.

Styrkelse af almenområdet er en forudsætning for, at 
mangfoldige læringsmiljøer lykkes. De 
fagprofessionelle skal arbejde med tilpasse 
udfordringer, hverken underudfordres eller 
overudfordres, og det er derfor vigtigt, at 
understøttelsen af deres arbejde mærkes og har 
virkning.

MED ønsker sig konkrete planlægningsbilleder på, 
hvordan dels PPR, dels kompetencenetværket vil 
arbejde, og MED ønsker sig ligeledes konkrete 
billeder på, hvorledes der skal finde videndeling sted 
på medarbejderniveau mellem skolerne.

Ændring af ressourcetildelingsmodel MED er enig i, at en central pulje til finansiering af 
segregering fremover er at foretrække, da 
budgetlægning derved får bedre forudsætninger.

MED er dog bekymret for, om det beløb, som 
udlægges til skolerne i almenområdet svarer til det 
beløb, hvormed segregeringen nedbringes. TR 
udtaler, at udmøntning af mangfoldige læringsmiljøer 
vil kræve ekstra forberedelsestid hos lærerne, såvel 
som flere ressourcer fra skolen.



Der er endvidere udtrykt bekymring ved, at 
klassestørrelsen er forøget til 28 elever samtidig med 
indførelsen af mangfoldige læringsmiljøer.

Hvis almenområdet skal kunne lykkes med at skabe 
mangfoldige læringsmiljøer, er det altafgørende, at 
kompetenceudvikling og organisatorisk 
understøttelse er finansieret.

MED noterer sig, at de faktiske tal for segregering er 
positive, idet antallet af elever i specialtilbud allerede 
er faldet betydeligt. Lige nu er der 268 elever i 
specialområdet, og måltallet er 250 elever. Det er 
udtryk for, at mange elever er ”gået ud” af 9. klasse, 
samt at segregeringen er bremset op, og det er en 
god begyndelse.  

MED er meget tilfreds med, at etnicitetskriteriet er 
udgået som socioøkonomisk parameter og 
finansieres via en differentieret særskilt tildeling af 
DSA-midlerne.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: 

Justering af struktur
Thurø skoles skolebestyrelse og MED-udvalg tilslutter 
sig med baggrund i den grundige analyse forslaget til 
justering af specialstrukturen.

Vi ønsker ikke at forholde os til placeringen af 
Heldagsklassen, men har tiltro til, at skoleafdelingen 
finder den bedst mulige løsning til gavn for de elever, 
som skal have deres gang i Heldagsklassen. 

Vi kan dog have en bekymring for, om opsplitningen 
af Heldagsklassen i to dele på to forskellige 
skoler/matrikler kan få konsekvenser for videndeling, 
den nødvendige ekspertise på stedet, 
overgangsarbejdet og hensynet til barnet, og om 
tilbuddene hver især bliver for små og dermed 
økonomisk sårbare.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Thurø skoles skolebestyrelse og MED-udvalg tilslutter 
sig forslaget til ændring af 
ressourcetildelingsmodellen ud fra de opstillede 
fordele i analysen:

 Simpel model, der er til at forklare/forstå
 Nem at administrere
 Færre segregeres – fokus på mangfoldige 

læringsmiljøer - flere får ”hjælp”
 Skolerne har et ”kendt” budget til mangfoldige 

læringsmiljøer – ingen overraskelser i løbet at 
året

 Budget placeres, hvor 
beslutningskompetencen placeres. 
Central/tværgående beslutningskompetence 
(PPR) – centralt/tværgående budget

 Større fokus på eventuel tilbagevenden til 
almenområdet

Thurø skoles skolebestyrelse og MED-udvalg tilslutter 
sig tanken om det styrkede fælles samarbejde og 
videndeling på tværs af forvaltninger, PPR, skoler og 
specialtilbud og internt på skolerne. 
Vi håber, at de økonomiske beregninger, som ligger 
til grund for forslaget også får hold i virkeligheden, 
således at de ekstra midler, som tilføres 
almenområdet til målrettede indsatser i forhold til 



mangfoldige læringsmiljøer ikke udhules enten fordi 
specialområdet alligevel bliver dyrere at drive, eller at 
der i sparetider gøres indhug i de tildelte ressourcer 
hertil !!

Med andre ord foreslår vi, at arbejdet med 
Mangfoldige læringsmiljøer fastholdes og prioriteres.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Skolebestyrelsen på Tved Skole

Justering af struktur
• Årsagen til den høje segregeringsprocent er besnærende at tro, at det 

kan skyldes de store besparelser, der er og har været på 
dagtilbudsområdet igennem lang tid nu, dvs. dårligere og dårligere 
normeringer giver manglende tid til at se børnene og yde en tidlig 
indsats. Vi tænker, at mange forældre har samme bekymring set i lyset 
af de massive demonstrationer, der var blandt forældre i forhold til 
minimumsnormeringer før sommerferien, specielt her i Svendborg. I 
har gode intentioner om at segregere færre børn for at give alle gode 
muligheder for at være en del af fællesskabet, men hvis 
dagtilbudsområdet bliver ved med at generere flere og flere børn med 
diagnoser/udfordringer/vanskeligheder, gør I det selv svært at beholde 
målet om 96 % børn i almenområdet - vi tænker, at indsats hænger 
sammen med udfaldet.

• I skriver, at hvis der bliver segregeret for mange i forhold til målet, 
bliver puljen af penge til mangfoldige læringsmiljøer beskåret 
relationelt. Det ser vi som et stort problem, at initiativer og 
kompetencer, der lige er opbygget, skal fjernes igen fra almenområdet, 
som så mangler kompetencerne igen, når der måske igen ikke bliver 
segregeret så mange elever. Almenområdet bliver igen bufferen, der 
bare skal rette ind. 

• Vi trænger til ro på skoleområdet og specielt at vide, hvad vi kan 
forvente at kunne bruge af ressourcer på mangfoldige læringsmiljøer.

• At I vil dele specialundervisningen op på flere matrikler, har vi ikke 
nogen kommentarer til. 

• Vi ser, at justeringen af strukturen bliver et stort problem for de 5-10 
elever, hvis segregerede tilbud bliver lukket. Der bliver ikke nævnt i alle 
jeres papirer, hvad der skal ske med dem? Det ville være mest fair, at 
disse elever og familier bliver spurgt og anbefalinger om deres 
skolegang bliver taget hensyn til.

• Godt med mere samarbejde om børnene mellem fagfolk på almen og 
specialområdet.

• Det er vigtigt, at skolens vurderinger vægter højt på lige linje med 
centralvisitationens. 

• Ved tilbageflytning af en elev fra specialområdet til almenområdet, 
anser vi det som alfa omega, at der er en god overlevering, fx med en 
ressourceperson, der fulgte med barnet de første to uger. Dette sikrer 
fyldestgørende overlevering, tryghed for barnet og bedre muligheder 
for at indsluse barnet i fællesskabet med de rette metoder.



Ændring af 
ressourcetildelingsmo
del

• Det er positivt, at penge til segregering fremadrettet bliver taget fra en 
central pulje. Skolens budget bliver mere konstant og reelt i forhold til 
virkeligheden. 

• Mere fokus ønskes på familieorienteret hjælp ude i familierne, enten fra 
skolens og/eller familieafdelingens side (hjælp og støtte til familier, der 
har udfordringer med deres børn, der påvirker skolengangen m.v.)

• Manglende økonomi må aldrig bliver udslagsgivende for et barns 
muligheder i det danske skolesystem, det vil være i direkte strid med 
kommunens egen vision for læring og dannelse. 

• Der skal følge økonomi med til at skabe gode fysiske rammer, så 
mangfoldige læringsmiljøer kan tilgodeses, fx. til holddeling. Tved 
Skole er ikke kendt som en skole med meget ekstra plads. Hver en 
krog bliver brugt fornuftigt, så her er der brug for et økonomisk indspark 
til at skabe gode rammer for mangfoldige læringsmiljøer, jf. 
præsentationen af jeres forslag til klasseværelset ved sidste 
dialogmøde.  



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Tved Skoles MED-udvalg

Justering af struktur
Ingen bemærkninger. 

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Det er klart en fordelt at der kommer flere penge ud 
på de enkelte skole, så vi kan skabe de inkluderende 
læringsmiljøer som eleverne har brug for. 

Ligeledes ser vi positivt på at udgifterne til de 
segregerede elever betales af en kommunal pulje og 
ikke fra den enkelte skolens budget. Skolen får en 
større mulighed for at lave et mere realistisk budget, 
hvor der ikke holdet en større pulje penge tilbage til 
evt. segregeringer. 



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 2 

 
 
Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel 
 
Høringssvar fra: Tåsingeskolens Skolebestyrelse og MED udvalg.  
 
 
 
Justering af struktur 
 
 
 
 
 
 

 
Tåsingeskolens bestyrelse og MED udvalg tilslutter sig 
forslaget ud fra en betragtning omkring den samlede 
forståelse af de økonomiske udfordringer den nuvæ-
rende model vil bringe på både kort og lang sigt for 
hele skolesystemet.  
 
Vi kan som bestyrelse og MED udvalg konstatere, via 
de tilgængelige data, at Tåsingeskolen, på nuværende 
tidspunkt, stort set ikke anvender de tilbud som fore-
slås lukket. Det skyldes efter vores egen vurdering, at 
det pædagogiske personale i dag er i stand til at skabe 
de mangfoldige læringsmiljøer, som skal til for at 
rumme og udvikle de elever som alternativt skulle se-
gregeres. Så ud fra en vurdering af faktisk behov, til-
slutter vi os forslaget.  

 
Ændring af ressourcetildelingsmodel 
 
 
 
 
 
 

 
Tåsingeskolen driver i dag en almenskole, som vi bå-
de er stolte af og godt tilfredse med, men også for en 
noget lavere ressourcetildeling pr. elev, end de skoler 
vi normalt sammenligner os med. Det presser naturlig-
vis medarbejderne i almenområdet.  
 
Faktisk drives Tåsingeskolen for kommunes laveste 
beløb pr. elev. Så udsigten til at der kan flyttes res-
sourcer fra specialområdet til almenområdet, via at 
færre elever segregeres, anser både bestyrelse og 
MED udvalg det som værende helt i tråd med de vilkår 
og opgaver, som vi oplever at møde i hverdagen. Der 
er simpelthen brug for lidt flere ressourcer til almenom-
rådet på Tåsingeskolen, hvis vi fortsat skal kunne le-
vere den indsats, som vi synes skolen er i stand til pt. 
Den nye model bakker op om dette synspunkt, hvilket 
vi som bestyrelse og MED udvalg er meget tilfredse 
med.  
 
Det ligger således skolebestyrelsen og MED udvalget 
meget på sinde at sikre, at medarbejderne i almenom-
rådet har den nødvendige backup i hverdagens opga-
veløsning, ikke mindst når der på sigt vil være færre 
elever som skal modtaget deres skoletilbud i segrege-
rede tilbud.  



Grundlæggende er vi som skole også enige i, at res-
sourcen til de elever som skal segregeres skal være 
placeret centralt i PPR. 
  
Tåsingeskolen driver foruden almenskolen også både 
Centerafdelingen og Heldagsklassen fra 7. - 9. klasse.  
Det ligger os derfor meget på sinde at tydeliggøre, at 
de segregerede skoletilbud som bevares, bør sikres 
en økonomi der tilsvarer formål og mål. Det betyder i 
praksis, at vi foreslår, at de nuværende ressourcer til 
de to tilbud fastholdes, således vi fortsat kan levere 
den kvalitet, som vi mener, der leveres til eleverne i 
dag. Centerafdelingen har gennem en lang årrække 
leveret viden og kompetence til almenområdet, hvilket 
vi mener er helt centralt at bevare via opretholdelse af 
et tilpas ressourceniveau, således der er overskud og 
energi til at hjælpe til i almenområdet, fx at kunne un-
derstøtte det nye kompetencenetværk 2.0 og andre 
konkrete initiativer rettet mod arbejdet med mangfoldi-
ge læringsmiljøer.  
 
Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at vi forstår 
hele arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer som en 
forandring, der ikke skal spare penge, men forøge 
kvaliteten i det faglige arbejde, og sikre den enkelte 
borger et bedre tilbud. Det betyder således også, at vi 
forventer at man ikke besparer på projektet, og lader 
den tilgængelige økonomi være tilstede, således at 
skolerne kan få arbejdsro til opgaven i de kommende 
år.  
 
  

 
 
 
 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Vestre Skole, Skolebestyrelsen

Justering af struktur
Skolebestyrelsen kan tilslutte sig den grundlæggende 
tanke, at flest muligt af eleverne i Svendborgs skoler 
skal undervises i almenområdet, og kan på den 
baggrund tilslutte sig, at de mindst indgribende 
specialtilbud udfases. 
Ved udfasningen bør der tages videst mulige hensyn 
til elever, som allerede er visiteret til tilbuddet, enten 
ved at de sikres optimal støtte i almenområdet, eller 
at de eventuelt placeres i et andet specialtilbud.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Den nuværende tildelingsmodel fungerer ikke efter 
hensigten. Enkelte skoler, herunder Vestre, har store 
økonomiske udfordringer på baggrund af, at der 
segregeres langt flere elever fra skolens distrikt end 
det er forudsat i tildelingen. 
Af de segregerede elever fra Vestre Skoles distrikt 
har skolen selv segregeret  ca.1/3, mens resten er 
segregeret direkte fra dagtilbud, andre folkeskoler i 
kommunen eller fra private skoler. Det har medført, at 
skolen har oparbejdet et uacceptabelt stort 
underskud. Samtidig kan skolebestyrelsen 
konstatere, at der findes skoler i kommunen, som har 
pæne overskud på tildelingsmodellen. 
Skolebestyrelsen anbefaler, og ser frem til, at der 
ageres politisk ansvarligt ved at ændre 
tildelingsmodellen, så elever i normerede 
specialtilbud betales af en central pulje. 
Skolebestyrelsen anerkender, at der bagved den 
nuværende model har været et ønske om, at det 
økonomiske incitament skal være med til at regulere 
antallet af segregerede elever i nedadgående retning. 
Evalueringen peger meget tydeligt på, at dette ikke er 
lykkedes. Skolebestyrelsen er derfor enig i 
forvaltningens synspunkt om, at der i fremtiden skal 
være fokus på tæt samarbejde på tværs af 
chefområderne, styrkelse af PPR og forvaltningens 
understøttende rolle og ikke mindst ledelsesfokus på 
og ansvar for, at vi har en fælles opgave med at 
undgå flest mulige segregeringer.  



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Vestre Skole, MED-udvalg

Justering af struktur
MED-udvalget kan tilslutte sig den grundlæggende 
tanke, at flest muligt af eleverne i Svendborgs skoler 
skal undervises i almenområdet, og kan på den 
baggrund tilslutte sig, at de mindst indgribende 
specialtilbud udfases. 
Ved udfasningen bør der tages videst mulige hensyn 
til elever, som allerede er visiteret til tilbuddet, enten 
ved at de sikres optimal støtte i almenområdet, eller 
at de eventuelt placeres i et andet specialtilbud.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Den nuværende tildelingsmodel fungerer ikke efter 
hensigten. Enkelte skoler, herunder Vestre, har store 
økonomiske udfordringer på baggrund af, at der 
segregeres langt flere elever fra skolens distrikt end 
det er forudsat i tildelingen. 
Af de segregerede elever fra Vestre Skoles distrikt 
har skolen selv segregeret ca.1/3, mens resten er 
segregeret direkte fra dagtilbud, andre folkeskoler i 
kommunen eller fra private skoler. Det har medført, at 
skolen har oparbejdet et uacceptabelt stort 
underskud. Samtidig kan MED-udvalget, som 
Skolebestyrelsen, konstatere, at der findes skoler i 
kommunen, som har pæne overskud på 
tildelingsmodellen. 
MED-udvalget anbefaler, og ser frem til, at der 
ageres politisk ansvarligt ved at ændre 
tildelingsmodellen, så elever i normerede 
specialtilbud betales af en central pulje. 
MED-udvalget anerkender, at der bagved den 
nuværende model har været et ønske om, at det 
økonomiske incitament skal være med til at regulere 
antallet af segregerede elever i nedadgående retning. 
Evalueringen peger meget tydeligt på, at dette ikke er 
lykkedes. MED-udvalget er derfor enig i 
forvaltningens synspunkt om, at der i fremtiden skal 
være fokus på tæt samarbejde på tværs af 
chefområderne, styrkelse af PPR og forvaltningens 
understøttende rolle og ikke mindst ledelsesfokus på 
og ansvar for, at vi har en fælles opgave, i et styrket 
forældresamarbejde, med at undgå flest mulige 
segregeringer. 





Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Skolebestyrelsen ved Vestermarkskolen

Justering af struktur
VI må konstaterer at tallet af segregerede elever ikke 
er faldet, som der ellers var lagt op til. Derfor hilser vi 
det velkomment, at der ændre /justeres på strukturen 
på specialundervisningsområdet.
Konstateringen af, at der ikke samarbejdes 
specialtilbuddene imellem er en mangel, det håber vi 
at justeringen af strukturen kan rette op på, da det er 
vigtigt at få alle fagligheder i spil.
Som vi også har skrevet i høringssvar på mangfoldige 
læringsmiljøer, så anser vi det for vigtigt at så mange 
børn som muligt modtager undervisning i 
almenmiljøet, da undersøgelser viser, at det senere i 
deres liv fremmer deres muligheder for uddannelse 
og beskæftigelse.
Dog vil vi gerne understrege, at de elever der fortsat 
vil have behov for at blive segreret, også fortsat har 
mulighed for det efter en grundig visitering også kan 
blive det.
Velvidende at vi selv mister Værkstedsklassen, så 
anser vi det dog for et løft og nødvendighed for hele 
specialundervisningsområdet med denne justering.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Princippet om at pengene følger barnet, må siges 
ikke at have slået helt til, i det det ikke har nedbragt 
antallet af segregerede elever snarere tværtimod. 
Derfor hilser vi det velkomment, at der bliver lagt flere 
midler ud decentralt til skoler og dagtilbud for at 
understøtte de mangfoldige læringsmiljøer, som et af 
redskaberne.
Så ved skolerne hvad de kan budgettere med for at 
kunne leve op til den nye struktur. Vi ser det også 
som et plus, at de elever (ca.3%) som fortsat vil 
skulle segregeres, at de bliver det ud fra centrale 
kriterier og centralt finansieret. Dette giver en vished 
for hvad den enkelte skole kan disponere over, og at 
vi i princippet fremadrettet skal segregere solidarisk.
Skulle det vise sig, at der er midler tilovers i den 
centrale pulje til segregering, vil disse jo så kunne 
tilføres de enkelte skoler/ dagtilbud til fortsat at kunne 
fremme / udvikle de mangfoldige læringsmiljøer.





Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra:  MED udvalget ved Vestermarkskolen

Justering af struktur
Det er vi positive overfor, da den nuværende struktur 
ikke har nedbragt antallet af segregeringer, som 
målet ellers var. Der hvor det er nødvendigt at skulle 
segregere, skal vi fortsat kunne have mulighed for 
dette. Det må ikke gå ud over de svageste elever.
Det som for os er vigtigt, er at de mange fagligheder 
som er i specialtilbuddene, at de ikke går tabt, men at 
de bliver overført til almenområdet som et vigtigt 
redskab til at kunne lykkes med de mangfoldige 
læringsmiljøer. Derfor hilser vi det velkomment med 
det nye kompetencecenter, og det arbejde som 
gennem dem skal foregå ude på de enkelte skoler. 
Det forventer vi, at der kommer noget godt ud af for 
vores elever og undervisere, således at vi hele tiden 
kan få kompetenceudviklet på området med de 
mangfoldige læringsmiljøer. Ligeledes at vores 
afdelingsledere og vejledere bliver en del af den 
proces at få implementeret de mangfoldige 
læringsmiljøer, anser vi for vigtigt. Endelig vil vi gerne 
gøre opmærksom på, at vi som personale vil få et 
øget arbejdspres med fælles forberedelse og 
gennemførelse samt opfølgning på 
undervisningsforløb og øget samarbejde. Dette 
arbejde, skal der findes tid til på anden vis. 

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Overordnet set anser vi det for positivt, at der justeres 
på ressourcetildeling til specialundervisningsområdet. 
Dette fordi de løbende segregeringer hen over et 
skoleår og de deraf følgende udgifter for skolen 
forbundet hermed, har gjort skolernes økonomi 
usikker og til dels uforudsigelig. Vi har for vores 
vedkommende oplevet en del segregering af 
friskoleelever, som var bosiddende i vores 
skoledistrikt og som således så også er en udgift for 
skolen, hvis de blev segreret til et specialtilbud. Det 
ser vi frem til ophører, da alle skoler fremadrettet skal 
arbejde med mangfoldige læringsmiljøer i 
almenområdet. 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen.

Justering af struktur
Skolebestyrelsen forholder sig overordnet positivt 
overfor forslaget i sin helhed og mener, at der på 
baggrund af den gennembearbejdede analyse, bør 
ske ændringer af strukturen på det segregerede 
område. Ikke mindst i lyset af, at vi siden 2015 ikke 
har formået at nedbringe antallet af segregerede i 
Svendborg kommune. Hvilket så også sætter 
spørgsmålstegn ved om det er realistisk at sætte tal 
på, hvor stor en andel der skal være segregerede og 
ikke være segregerede. 

Vi har en tro på, at forslaget i sin fulde bredde vil 
kunne nedbringe antallet af segregerede elever over 
de næste par år.

Generelt vil vi gerne holde fast i at, det er meget 
vigtigt, at der er en tæt tilknytning mellem det enkelte 
tilbud og almenområdet, da vi mener det er en vigtig 
overvejelse for alle kommunens tilbud. 

Det er afgørende med et godt samarbejde mellem 
almen og specialområdet.

Vi er dog usikre på den strategi der skal følges hos 
alle de professionelle for at kunne honorere de 
fremtidige krav, hvor flere gråzone elever end 
tidligere, vil være at finde indenfor det almene 
område. Vi mangler stadig at se en fuld færdig plan 
for PPRs indsats, forvaltningens indsats, kombineret 
med de enkelte skolers indsats.

Vi vil også gerne fremføre en usikkerhed overfor de 
procentsatser af gråzone elever der samlet findes i 
Svendborg kommune og i det enkelte distrikt. Vi 
mener vi har et distrikt hvor der er en noget større 
andel af segregerede elever end mellem 1-3%. Vi 
håber bestemt, at der vi være en samlet vurdering i 
Svendborg Kommune, af de 1-3% segregerede 
elever og ikke distriktsvis. Vi tror på vores udfordring 
på almenområdet bliver meget stor, hvis vores 
procentsats max. må være 3 %. 



Vi kan få øje på problemstillinger i overgangsarbejdet 
fra Børnehaverne til skolernes 0.klasser. Her mener 
vi der skal beskrives hvem der tager teten hvornår i 
forhold til om et barn skal segregeres eller ej. Det 
skal vi have klart beskrevet. Det er vigtigt at 
distriktsskolen deltager i dette arbejde.

Vi kan bakke op om ideen med at børnene ikke skal 
skifte skole efter 3.klasse. Derfor går vi ind for at 
heldagsklasse tilbuddet holdes på samme matrikel.

På samme måde mener vi også at placeringen af de 
ældste elever i funktionsklassen (7-9.klasse) bør 
placeres på Nymarkskolen. Her vi de få mulighed til 
at spejle sig i alderssvarende elever fra 
almenområdet.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Vi hilser velkommen at der ændres i 
tildelingsmodellen. Den hidtidige er meget svær 
gennemskuelig og bestemt tung at navigere efter i 
det daglige.

Vi tror det er en rigtig god ide, at PPR kommer til at 
være ressourceansvarlig overfor de segregerede 
elever, således at det ikke kommer til at påvirke den 
enkelte skoles økonomi.

Vi vil gerne udtrykke en meget stor bekymring 
omkring de fremtidige takster. Vi tror vi kan være i 
farezonen for at få nedsat vores nuværende takst. 
Hvis dette er korrekt er det vigtigt at der bliver lavet 
en beskrivelse af hvilken kvalitetsforringelse der vil 
være i det enkelte tilbud.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Ørkildsskolens MED udvalg.

Justering af struktur
MED udvalget forholder sig overordnet positivt 
overfor forslaget i sin helhed og mener, at der på 
baggrund af den gennembearbejdede analyse, bør 
ske ændringer af strukturen på det segregerede 
område. Ikke mindst i lyset af, at vi siden 2015 ikke 
har formået at nedbringe antallet af segregerede i 
Svendborg kommune.

Vi har en tro på, at forslaget i sin fulde bredde vil 
kunne nedbringe antallet af segregerede elever over 
de næste par år.

Generelt vil vi gerne holde fast i at, det er meget 
vigtigt, at der er en tæt tilknytning mellem det enkelte 
tilbud og almenområdet, da vi mener det er en vigtig 
overvejelse for alle kommunens tilbud. 

Det er afgørende med samarbejde mellem almen
og specialområdet. Det er svært at få til at fungere, 
også på Ørkildskolen. Tallene i undersøgelsen
er bekymrende fsv angår antallet af elever der har
øvebaner og antallet af elever der udsluses. Samtidig
er det tankevækkende, at ingen elever deltager i
bundne afgangsprøver eller test. 

Vi er dog usikre på den strategi der skal følges hos 
alle de professionelle for at kunne honorere de 
fremtidige krav, hvor flere gråzone elever end 
tidligere, vil være at finde indenfor det almene 
område. Vi mangler stadig at se en fuld færdig plan 
for PPRs indsats, forvaltningens indsats, kombineret 
med de enkelte skolers indsats.

Vi vil også gerne fremføre en usikkerhed overfor de 
procentsatser af gråzone elever der samlet findes i 
Svendborg kommune og i det enkelte distrikt. Vi 
mener vi har et distrikt hvor der er en noget større 
andel af segregerede elever end mellem 1-3%. Vi 
håber bestemt, at der vi være en samlet vurdering i 
Svendborg Kommune, af de 1-3% segregerede 
elever og ikke distriktsvis. Vi tror på vores udfordring 



på almenområdet bliver meget stor, hvis vores 
procentsats max. må være 3 %. 

Vi kan få øje på problemstillinger i overgangsarbejdet 
fra Børnehaverne og til skolernes 0.klasser. Her 
mener vi der skal beskrives hvem der tager aktion 
hvornår i forhold til om et barn skal segregeres eller 
ej. Det skal vi have klart beskrevet. Det er vigtigt at 
distriktskolen deltager i dette arbejde.

Vi kan bakke op om ideen med at børnene ikke skal 
skifte skole efter 3.klasse. Derfor går vi ind for at 
heldagsklasse tilbuddet holdes på samme matrikel.

På samme måde mener vi også at placeringen af de 
ældste elever i funktionsklassen (7-9.klasse) bør 
placeres på Nymarkskolen. Her vi de få mulighed til 
at spejle sig i alderssvarende elever fra 
almenområdet.

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Vi hilser velkommen at der ændres i 
tildelingsmodellen. Den hidtidige er meget svær 
gennemskuelig og bestemt tung at navigere efter i 
det daglige.

Vi tror det er en rigtig god ide, at PPR kommer til at 
være ressourceansvarlig overfor de segregerede 
elever, således at det ikke kommer til at påvirke den 
enkelte skoles økonomi.

Vi vil gerne udtrykke en meget stor bekymring 
omkring de fremtidige takster. Vi tror vi kan være i 
farezonen for at få nedsat vores nuværende takst. 
Hvis dette er korrekt er det vigtigt at der bliver lavet 
en beskrivelse af hvilken kvalitetsforringelse der vil 
være i det enkelte tilbud.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 3

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: BUPL

Justering af struktur Vi vil indledningsvis gøre opmærksom på at inklusion 
dårligt kan være en spare øvelse. Hvis man ”sparer” 
på området ender man med meget omkostningstunge 
unge på det sociale eller handicap området senere…

I notatet som redegør for analysen af strukturen 
på specialundervisningsområdet, er der et afsnit 
der forsøger at komme tæt på den økonomiske 
bæredygtighed. 
 
Vi tænker, at et for stort fokus på økonomisk 
bæredygtighed, kan skygge for den kvalitative 
bæredygtighed. Hvad er behovet hos de 90 – 100 
børn man ønsker at inkludere i almenområdet? Er det 
virkelig deres tarv! 
Vi mener, at det er vigtigt at sikre at visitationen er 
faglig og ikke låst i % mål tal. 
Vi ser heller ikke umiddelbart nogle ”nye penge”, i 
stedet ser vi gentagne besparelser på området. 
Sidste år blev der gennemført historiske besparelser 
som har haft påvirkninger på hele B&U området. 
Dertil kommer løbende ”faste” besparelser på 0,35% 
som ser ud til at fortsætte fremover. 

Ifht. pædagogisk bæredygtighed, er vi på nogle 
punkter enige i den analyse der foreligger. At to tilbud 
ser sig selv som videnscentre, beror måske på at 
sådan har det været organiseret fra en start, i 
oplægget om ny struktur tilbage i 2015. Det har på 
mange måder givet et incitament til udvikling, som 
andre tilbud måske har savnet.
Vi tror at her er det vigtigt, at der ved tydelig ledelse 
og organisering ”lukkes op” for brug af de 
kompetencer der måtte være i de forskellige tilbud. 
Det er alt andet lige vigtigt at komme rundt alle tre 
”kategorier” af vanskeligeheder: Børn og unge med 
udviklingsforstyrrelser, med forsinket udvikling og 
med udfordringer på det socioemotionelle område.

Angående vidensdeling, kan vi genkende at der ikke 
er tale om en fælles pædagogisk tilgang, og dermed 



ikke noget overordnet fælles mål og retning for 
arbejdet i kommunens specialundervisningstilbud. Vi 
kan dog fremhæve, at der på flere skoler har være 
meget gode forløb med PPR`s medarbejdere. Flere 
tillidsfolk har udtalt sig positivt om de forløb med 
hjælp og sparring, der har været iværksat på nogle 
skoler. Omvendt fandtes der skoler der aldrig havde 
gjort brug af denne mulighed…
Ifht. fysisk nærhed af et specialtilbud, vil vi igen vende 
tilbage til, at det vigtigste må være det enkelte barns 
tarv. Der vil være børn der har brug for et meget 
specialiseret special tilbud, som ikke nødvendigvis 
ligger tæt op ad almen området. 

Det er vores overbevisning, at der findes børn med 
store vanskeligheder der har brug for et særligt 
special tilbud. Det virker som om, der er en blind plet 
ifht. at se, at der kunne rykkes på disse børns 
vilkår/vanskeligheder ved at indtænke arbejde med 
familierne. Der har de seneste år været forsøg med 
udvidet indsats på Heldagsskolen, men det blev 
lukket ned. Det kunne give god mening, at der var 
gennemgående fagpersoner der arbejdede både i 
skolen og i familien. 
 
På Skårup skole er der på nuværende tidspunkt en 
heldagsklasse der er normeret til 25 elever. De har 
gjort sig mange erfaringer, og det er vores vurdering 
at det er værd at lytte til. De påpeger selv, at den 
volumen de har er passende.
At ændre på tilbuddet så det nu bliver på 2 skoler, 
med den begrundelse at det styrker muligheden for 
flere klasser/elevgrupper, der kan tage imod 
heldagsklasseeleverne i øvebaner i kortere eller 
længere perioder. Plus at der sikres en højere 
geografisk spredning af kommunens specialtilbud. Må 
holdes op mod de kvaliteter som Heldagsklassen 
beskriver de har oparbejdet i deres nuværende tilbud.

     

      

Ændring af ressourcetildelingsmodel Vi bakker op om, at finansieringen sker fra en central 
pulje. 
Vi er dog kritiske over for, at ændre antallet af elever i 
de tilbageværende specialtilbud via normering, sådan 
at det afspejler det faldende elevtal. Vi mener at det 
er vigtigst at forholde sig til de faktiske børn med 



vanskeligheder, og tror ikke at det nødvendigvis 
følger en demografisk logik. Desværre mærker man 
allerede i praksis, at der er ”propper” i mulighederne 
for visiteringer til de enkelte tilbud.
  







Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Handicaprådet

Justering af struktur
Handicaprådet finder det afgørende, at skolerne bli-
ver klædt på til opgaven, når et større antal elever 
skal inkluderes i almenområdet. Det er vigtigt at sæt-
te fokus på, at personalegrupperne har de rette kom-
petencer til at løfte opgaven. 

Handicaprådet ønsker at følge udviklingen, herunder 
udviklingen på skolevægring, via en årlig orientering i 
rådet. 

Ændring af ressourcetildelingsmodel



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: PPR ved TR/AMR gruppen

Justering af struktur
Generelt er PPR positive overfor forslaget om 
ændring af specialundervisningsstrukturen, som 
angivet i forslaget. 
 
Der er på PPR en forståelse for behovet for at 
koncentrere indsatsen om de 15-25 % af eleverne, 
der har behov for en særlig indsats i tilknytning til 
almenområdet, og det vil blive mere nærliggende at 
opbygge specialpædagogiske kompetencer lokalt på 
den enkelte skole.

Der er en opmærksomhed på, at de elever, der 
fremover skal have støtte indenfor rammerne af 
almenundervisningen, har særlige behov, hvilket 
stiller nye og udvidede krav til almenområdets 
kompetence, fleksibilitet og kapacitet.

Der er tale om en vanskelig proces, med komplekse 
og omskiftelige problemstillinger, der vil kræve 
fastholdende ledelse, omstillingsparathed på skolerne 
og stille høje krav til understøttelse fra PPR.

Der er blandt personalet en bekymring for, hvordan 
opgaven kan løses samtidig med den aktuelle 
servicetilpasning som følge af besparelserne.

Der er på PPR en stor opmærksomhed på, at 
rådgivningens opgaveløsning fortsat består i at løse 
PPR´s kerneopgave i spændingsfeltet mellem:

1. Aktuel lovgivning
2. Den kommunale strategi
3. Elevers og forældres rettigheder
4. Elevernes behov og ressourcer
5. Muligheder og begrænsninger i det 

pædagogiske miljø

Ændring af ressourcetildelingsmodel
Generelt er PPR positive overfor de tanker, der ligger 
bag modellen og som primært bygger på betydningen   
af ledelse tæt på, klar retning og systematik samt 
struktureret videndeling og kapacitetsopbygning. PPR 



er ligeledes enige i fordelene ved den centrale styring 
bl.a. i form af en central visitation og en øget tildeling 
til styrkelse af læringsmiljøer i almenområdet. PPR er 
fuldt ud bevidst om den rolle der fremover ønskes af 
rådgivningen og vil fortsat arbejde målrettet med de 
opgaver og den rolle den tildeles.

Der er i rådgivningen en bekymring for effekten af helt 
at fjerne det økonomiske incitamet, idet det vil øge 
den økonomiske interesse i at segregere og dermed 
virke modsat den styring og det samarbejde, der i 
øvrigt etableres. Ifølge høringsmaterialet viser 
forskning og KL´s rådgivning, at kombinationen af et 
økonomisk incitament og et stort ledelsesmæssigt 
fokus har størst effekt på reduktion i segregering.

Om modellen får succes kommer i høj grad til at bero 
på skolernes evne og vilje til at være kollektivt 
ansvarlige, så der kan fastholdes en fælles strategi ift. 
at begrænse segregeringen.
Under alle omstændigheder vil PPR arbejde målrettet 
med at realisere de opstillede mål gennem de 
strukturer og rammer der besluttes.
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Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Handicaprådet

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Handicaprådet finder det afgørende, at skolerne bli-
ver klædt på til opgaven, når et større antal elever 
skal inkluderes i almenområdet. Det er vigtigt at sætte 
fokus på, at personalegrupperne har de rette kompe-
tencer til at løfte opgaven. 

Handicaprådet ønsker at følge udviklingen, herunder 
udviklingen på skolevægring, via en årlig orientering i 
rådet. 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Handicaprådet

Justering af struktur
Handicaprådet finder det afgørende, at skolerne bli-
ver klædt på til opgaven, når et større antal elever 
skal inkluderes i almenområdet. Det er vigtigt at sæt-
te fokus på, at personalegrupperne har de rette kom-
petencer til at løfte opgaven. 

Handicaprådet ønsker at følge udviklingen, herunder 
udviklingen på skolevægring, via en årlig orientering i 
rådet. 

Ændring af ressourcetildelingsmodel



Kære politikere i Svendborg Kommune!

Jeg har læst jeres forslag til ny ressourcetildelingsmodel, hvilket efterlader mig med én tanke; HAR 

VI RÅD TIL AT SPARE PÅ DETTE OMRÅDE? 

Jeres forslag lægger op til en ”ny” struktur. I udskifter ordet ”inklusion” med ”mangfoldige 

læringsmiljøer” og I lægger op til en central pulje. Men lykkes det fortsat ikke at inkludere et tilpas 

antal elever i almenskolen, så vil man fortsat tage pengene fra almenskolen. Så same, same i mine 

øjne, og hvad værre er, at der hverken følger tid eller penge med. I kalder det en ny og bedre 

struktur, men i realiteten er det en besparelse på 11 millioner eller ca. 13 %, hvor de svageste børn 

i kommunen og deres familier skal betale prisen.

Jeres tal for forventede børn i specialtilbud 2020/2021 holder ikke stik. Det er fuldstændig 

urealistisk at fjerne 25 % af eleverne i specialtilbud. Hvem må ikke længere få den hjælp, som de 

har så hårdt brug for for at være ligestillede med alle andre børn?

Tanken om inklusion kan vi kun være enige om lyder godt, en rummelig folkeskole, der kan rumme 

alle. Hvem kan ikke lide den tanke? Men faktum er at de børn, der i dag er i segregerede tilbud, 

ikke er lille Peter, der ikke kan sidde stille, eller lille Lise, der er ordblind eller har sociale 

udfordringer. Der er igennem årene skåret ned, og der er nu skåret helt ind til marven, ikke kun til 

benet og det gør ondt. Rigtig ondt og området bløder. Vi ser et støt stigende antal børn, der 

mistrives og bliver helt eller delvis skolevægrende. Børn som græder sig i søvn og truer med 

selvmord. Kan vi være det bekendt?

Faktum er, at de børn vi i dag har i de segregerede tilbud, er børn med alvorlige og medfødte 

udviklings- og/eller indlæringsproblemer. De kommer ikke til at trives i almenskolen, selvom man 

ændrer ordet inklusion til mangfoldige læringsmiljøer… Det er børn, der har brug for en helt særlig 

struktur, meget mindre klasser, specialiseret tilgang og specialuddannet personale. At holde 

sådanne børn i almenskolen svarer til at sende lille Peter på 6 år ind i 8. klasse og sige til ham: Nu 

er du inkluderet i 8. klasse, og vi forventer, du følger undervisningen så godt, du kan, og så 

kommer der en pædagog 2-3 dage om ugen i en time og leger med dig. Peter ville aldrig blive en 

del af fællesskabet i 8. klasse, fordi uanset hvor søde børnene i 8. klasse er til at tage sig af Peter, 

så er de på vidt forskelligt udviklingsniveauer, og Peter har brug for en helt anden undervisnings-

struktur, end der tilbydes i 8. klasse, og ikke mindst børn at lege med, som er på hans 



udviklingsniveau. Han lærer aldrig at læse eller regne, fordi han ikke forstår undervisningen eller 

fællesbeskeder, da hans udviklingsniveau er et helt andet sted end de andre børns.

Hvis I spørger forældre til børn, der er startet i segregerede tilbud efter 0. klasse om deres forløb, 

vil I for langt hovedparten høre om børn, der er blevet totalt nedbrudt, inden de tilbydes 

specialplads. I vil høre om forældre, der har oplevet det som en lang og meget hård kamp, nogen 

gange ”imod” kommunen, nogen gange ”imod” skolen og nogen gange ”imod” psykiatrien – og 

nogen gange ”imod” alle, som faktisk skulle samarbejde og hjælpe dem med barnets trivsel. Og 

ingen ville lytte og affærdigede dem blot som dårlige eller overpylrede forældre. I vil høre om 

forældre, der hjælpeløst har set til, imens deres barn kom i større og større mistrivsel og gik 

voldsomt tilbage i sin udvikling. Ofte er der først blevet reageret, da barnet blev så 

udadreagerende, at almenskolen ikke kunne forsvare det over for de andre børn, eller da barnet  

blev alvorligt selvmordstruet.

Hvis I spørger skoleledere og personale på specialskolerne, vil I få at vide, at de ofte får børnene 

alt for sent, og der ligger et kæmpe ”skadestuearbejde” i at få børnene i trivsel igen og forude 

ligger års relationsarbejde, før læring igen kan foregå. Spørgsmålet er om børnene nogensinde 

opnår det potentiale, de blev født med? Vi har i disse år et støt stigende antal børn med 

voldsomme belastningsreaktioner med PTSD symptomer og især på autismeområdet, børn der 

slet ikke kommer i skole. Det er resultatet af en forfejlet inklusionspolitik.  

Vi kan ikke politisk bestemme, hvor mange børn der fødes med udviklingsmæssige udfordringer 

eller ignorere deres behov for specialundervisning. I mener der procentvis er for mange i 

specialtilbud i Svendborg kommune, men vi kan ikke  udelukke, at en del familier vælger at 

bosætte sig i Svendborg Kommune, netop fordi vi har specialtilbuddene. Ud over Odense er der 

ikke mange specialtilbud på Fyn, så man kan bestemt ikke udelukke at folk bevidst flytter til 

Svendborg for at komme tættere på barnets skole, og dermed vil Svendborg alene af den grund 

kunne forvente større børnetal med behov for specialtilbud. 



Vi ender med en masse unge mennesker på offentlig forsørgelse om ganske få år, hvis vi 

fortsætter med ikke at sætte ind med den nødvendige hjælp tidligt nok. At spare på området 

svarer til at tisse i bukserne en kold decembernat. 

Hvis I kigger på de stigende udgifter på børnehandicapområdet i samme periode, hvor man har 

forsøgt sig med inklusionen, vil I opdage en markant og støt stigning i udgifterne. En stigning, der 

er en direkte konsekvens af mistrivsel blandt børnene og familierne, en stigning, der ikke et udtryk 

for store flotte ønsker fra familierne, fordi man har også her skåret langt forbi benet og er helt 

inde ved marven, hvor det gør rigtig ondt. Vi skal ikke længere tilbage end 2017, hvor Svendborg 

kommune havde landets højeste omgørelsesprocent i Ankestyrelsen på hele 83 % på 

børnehandicapområdet.  Jeg ved, at denne i 2018 er ændret til 30 % med ekstern hjælp, men tallet 

er stadig kun et udtryk for de forældre, der har haft overskud til at klage, og det har mange 

forældre ikke, fordi deres børn er i så massiv mistrivsel.

Hvis man ser på tallene samlet for både handicapområdet, skoleområdet, forældre på tabt 

arbejdsfortjeneste pga. deres barns mistrivsel og på sigt manglende evne til at forsørge sig selv og 

dermed også manglende indkomstskat, så kan det kun være en bedre forretning, at give børnene 

den hjælp, de har behov for, og til tiden.

Skulle vi ikke snart til at ligestille de psykiske handicaps, udviklingsforstyrrelserne og børnene med 

indlæringsdiagnoserne med de fysisk handicappede?

Jeg spørger igen; HAR VI RÅD TIL AT SPARE PÅ DETTE OMRÅDE?

Med venlig hilsen

Lilli Jørgensen

Formand

Landsforeningen Autisme Kreds Fyn

Tlf 28 34 25 76

Mail lilli@autismefyn.dk
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Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 5

Høring vedrørende forslag til justering af struktur samt ændring af ressourcetildelingsmodel

Høringssvar fra: Øhavets Lærerkreds

Justering af struktur Øhavets Lærerkreds er enig i det formål, som er 
beskrevet i den overordnede ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune. 
Det er vigtigt at have ambitioner på børns vegne - alle 
skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og 
udviklende fællesskaber. Almenområdet i Svendborg 
skolevæsen er efter vores overbevisning i høj grad på 
nuværende tidspunkt præget af lærere og andre 
medarbejdergrupper, som ser mangfoldighed og 
diversitet som en ressource. 
I afsnit 3 på 1. side beskrives mangfoldighed og 
diversitet entydigt som en ressource. Vi er enige i, at 
mangfoldighed og diversitet er en ressource, men vi 
mener dog også, at mangfoldighed og diversitet er en 
udfordring, som udover de positive effekter, der bliver 
beskrevet i rammen, også kan have nogle negative 
konsekvenser. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at 
man ikke lukker øjnene for disse negative 
konsekvenser, som vi vil ridse op senere i 
høringssvaret.
I rammen lægges der op til, at almenområdet skal 
rumme en større andel af det samlede antal elever, 
end det indtil nu har gjort. Dette skal ske ved, at man 
dels udfordrer normalitetsbegrebet (side 2 i afsnittet 
Fælles tilgange), og dels arbejder mere systematisk i 
forhold til at udvikle skolerne til at kunne rumme mere 
forskellige elever.
Vi er bekymrede for, om en udvidelse af 
normalitetsbegrebet og den medfølgende inkludering 
af flere elever i almenområdet vil presse det 
pædagogiske arbejde med at undervise eleverne med 
det formål, at de lærer mest muligt. Mange lærere i 
Svendborg oplever allerede i dag, at 
mangfoldigheden i klasserne er meget stor, og at den 
de senere år har været stigende. I forbindelse med at 
”Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer i Svendborg Kommune” blev behandlet 
i Børne- og Ungeudvalget, valgte vi på Øhavets 
Lærerkreds at gennemføre en 
spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer i 
Svendborg Kommune. Målet med 



spørgeskemaundersøgelsen var at dokumentere, 
hvordan det går med inklusionen på skolerne. 57,7% 
af medlemmerne svarede på spørgeskemaet, og vi 
mener på den baggrund, at resultaterne giver en god 
indikation af, hvordan lærerne oplever, at det går med 
inklusionen. I forhold til mangfoldigheden oplever 73 
% allerede nu, at der de seneste tre år er kommet 
flere elever i deres klasser med faglige, sociale eller 
adfærdsmæssige problemer.
83 % af lærerne oplever i dag at have elever i deres 
klasse, der ikke får den særlige støtte, som de har 
behov for. Dette tal finder vi meget alarmerende, og vi 
stiller os skeptiske i forhold til, om det er en god ide at 
beholde flere elever, når det med den organisering og 
de ressourcer, der er pt., ikke er lykkedes bedre at 
inkludere de nuværende elever. Vi har på Øhavets 
Lærerkreds talt med flere lærere som på grund af 
mangfoldigheden i de klasser, de arbejder med, 
oplever at stå i et kæmpe pædagogisk og etisk 
dilemma i undervisningen. En lærer, som havde en 
gruppe udadreagerende elever i sin klasse beskrev 
dilemmaet på denne måde: ”Når jeg går ind i min 
klasse, kan jeg vælge mellem to onder; enten bruger 
jeg min tid på den gruppe udadreagerende drenge, 
jeg har siddende og sikrer, at de har ro på og får en 
god dag og måske lærer noget. Hvis jeg gør det, ved 
jeg, at alle de elever jeg har, som er klar til 
undervisningen og ikke udfordrer rammerne, ikke får 
den undervisning, de har krav på og ikke lærer nok i 
timerne. Alternativt lader jeg de udadreagerende 
drenge sidde og underviser resten af gruppen. Så ved 
jeg den store gruppe lærer det, de skal, men jeg ved 
også, at den udfordrende drengegruppe vil forstyrre, 
komme i konflikter og ikke få en god dag. Jeg kan 
ikke klare begge dele på en gang”. Netop dette 
dilemma oplever en stor del af lærerne på daglig 
basis.
Vi har i undersøgelsen spurgt lærerne, hvilken 
betydning det nuværende inklusionsniveau har for 
trivslen i klassen, de øvrige elevers faglige udbytte og 
medlemmerne arbejdsmiljø. 67 % af lærerne oplever, 
at inklusionen har en negativ eller meget negativ 
indflydelse på trivslen i klassen; blot 6 % oplever en 
positiv indflydelse. 65 % af lærerne oplever, at 
inklusionen har en negativ eller meget negativ 
indflydelse på de øvrige elevers faglige udbytte, mens 
2 % oplever, at det har en positiv indflydelse. Endelig 
oplever 61 % af lærerne, at inklusionen har en 
negativ eller meget negativ indflydelse på deres 



arbejdsmiljø, mens 5 % oplever en positiv eller meget 
positiv indflydelse.
Vores undersøgelse viser overordnet, at lærerne 
oplever, at man ikke på nuværende tidspunkt er 
lykkedes med inklusionen. Når vi spørger dem, hvad 
der skal til for at lykkes bedre falder svarene i tre 
grupper, hvoraf den ene langt overskygger de andre 
to. Lærerne efterlyser primært ressourcer i form af 
flere fagprofessionelle i klasserne i det daglige 
arbejde.  Sekundært efterlyser lærerne relevant 
efteruddannelse, som giver konkrete redskaber til at 
lykkes med opgaven, og endelig efterlyser lærerne 
hurtig, kompetent hjælp til udfordrende elever. Denne 
hjælp skal være fysisk tæt på praksis.
I den overordnede ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune 
tales der ikke om inklusion - i stedet bruges begrebet 
”mangfoldige læringsfællesskaber”. Det står ikke klart 
for hverken Øhavets Lærerkreds eller vores 
medlemmer, hvad forskellen på inklusion og 
mangfoldige læringsfælleskaber er, og vi er sikre på, 
at inklusionen ikke vil lykkes bedre, alene fordi vi 
bruger en anden betegnelse. I vores anbefalinger i 
forhold til rammen vil vi derfor tage udgangspunkt i, i 
hvor høj grad den overordnede ramme, som er i 
høring, søger at løse de udfordringer, vi har ridset op i 
forhold til inklusion.

 Der lægges i rammen op til at ”udfordre 
normalitetsbegrebet”, således at andelen af 
segregerede elever falder til mellem 1-3 %. 
Dette betyder, at der fremadrettet lægges op 
til, at 100 elever, som i dag ville komme i 
segregerede tilbud, skal inkluderes i 
almenområdet. Vi anbefaler ikke at udvide 
normalitetsbegrebet på nuværende tidspunk, 
men i stedet arbejde på at lykkes bedre med 
inklusionen. Vi frygter, at det at segregere 
færre på nuværende tidspunkt vil belaste 
elevernes læring og trivsel yderligere og 
forværre lærernes arbejdsmiljø.

 I afsnittet fælles tilgange på side 2 i rammen 
beskrives en række fælles tilgange, som 
lægger op til øget systematik og 
kompetenceudvikling med henblik på at skabe 
mangfoldige læringsfælleskaber (inklusion). 
Dette hilser vi velkommen, idet det er noget af 
det, lærerne i vores undersøgelse efterlyser.



 I Ny ressourcetildelingsmodel - 
specialområdet lægges der op til, at skolerne 
ikke længere direkte skal finansiere elever, 
som segregeres fra deres skoledistrikt, fra 
skolens budget. Dette synes Øhavets 
Lærerkreds er en rigtig god ide. Det giver en 
større grad af forudsigelighed omkring 
skolernes økonomi. Dette vil forhåbentlig 
gøre, at skolerne fremadrettet tør lade 
pengene i deres budget arbejde.

 Endelig lægges der i tildelingsmodellen op til, 
at skolerne får en øget tildeling på 8,3 mio. kr., 
som skal føres fra specialområdet til 
almenområdet. Dette forudsætter, at 100 
elever, som tidligere ville være blevet 
segregeret, fremadrettet skal blive i 
almenområdet. På Øhavets Lærerkreds er vi 
meget bekymrede for, om den ekstra bevilling 
på 8,3 mio. kr. til almenområdet står mål med 
den ekstra opgave, der samtidig bliver tilført i 
form af 100 elever, der tidligere ville være 
blevet segregeret. Hvis man deler 8,3 mio. kr. 
med 100 elever, vil der pr. år være 83.000 
kr./elev. Disse penge kan selvfølgelig bruges 
på mange forskellige måder, men det lærerne 
efterlyser i forbindelse med inklusionen, er 
primært ekstra hænder. 83.000 kr. vil svare til 
mellem 2 og 3 mdr. løn til en ekstra 
menneskelig ressource. En lærer i Svendborg 
underviser ca. 100 lektioner/md., og der vil 
derfor være ekstra penge til maks. 300 
lektioner af 45 min. med en ekstra voksen. 
Minimumstimetallet for en elev i 4. klasse er 
1.200 lektioner af 45 min. Der vil altså være 
penge til en ekstra voksen i 25 % af 
undervisningen pr. elev, hvis alle pengene 
bruges på flere hænder. I de resterende 75 % 
af tiden skal underviserne klare at have en 
ekstra elev, som tidligere ville have være 
segregeret i en virkelighed, hvor de i forvejen 
ikke oplever at kunne nå at give eleverne den 
undervisning, de har brug for. Det vil efter 
vores opfattelse have store konsekvenser 
både for de elever, som tidligere ville have 
været segregeret, normaleleverne og det 
personale, som underviser dem.



I ”Analyse af ressourcetildelingsmodellen på 
specialundervisningsområdet”, kan man på 
side 1 nederst læse, at den nuværende pris 
pr. barn, som er segregeret er 210.000 kr. 
pr./år. På den baggrund finder vi det 
betænkeligt, at de samme elever skal rummes 
for 83.000 kr./år i almenområdet.
Endelig stiller vi os uforstående i forhold til den 
manglende samtidighed i den ekstra tildeling 
af midler til almenområdet på 8,3 mio. kr. og 
den ekstra opgave, som almenområdet skal 
løse i form af at rumme 100 elever, der 
tidligere ville have været segregerede. 
Udvidelsen af normalbegrebet skal ifølge 
høringsmaterialet sættes i værk med det 
samme, mens tilførslen af midler først kommer 
i takt med, at det lykkes at segregere færre. 
Det betyder, at skolerne i år 1 skal rumme 
flere elever, men først kan håbe på at få 
penge til opgaven i år 2.
På baggrund af at opgaven med at segregere 
færre elever er underfinansieret, kan vi i 
Øhavets Lærerkreds ikke anbefale at 
gennemføre dette tiltag.

Ændring af ressourcetildelingsmodel Se ovenfor,
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