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Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer

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. Nymarkskolen – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

5. Rantzausminde Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

6. Skårup Skole - Skolebestyrelsen og MED-udvalg

7. Stokkebækskolen - Skolebestyrelsen

8. Stokkebækskolen - MED-udvalg

9. Thurø Skole – Skolebestyrelsen og MED-udvalg

10. Tved Skole - Skolebestyrelsen

11. Tved Skole - MED-udvalg

12. Tåsingeskolen – Skolebestyrelsen og MED-udvalg



Side 2 af 2

13. Vestre Skole - Skolebestyrelsen

14. Vestre Skole - MED-udvalg

15. Vestermarkskolen - Skolebestyrelsen

16. Vestermarkskolen - MED-udvalg

17. Ørkildskolen – Skolebestyrelsen

18. Ørkildskolen - MED-udvalg

19. BUPL

20. Svendborg Heldagsskole - Bestyrelsen

21. Svendborg Heldagsskole – MED-udvalget

22. PPR – TR/AMR gruppe

23. Handicaprådet

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

25. Landsforeningen Autisme Kreds Fyn

26. Øhavets Lærerkreds



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 1 

 

 

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer 

 

Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Byhaveskolen 

 

 

 

Overordnet ramme for arbejdet med 

mangfoldige læringsmiljøer 

 

 

 

 

 

Generelt hilses den overordnede ramme for arbejdet 

med mangfoldige læringsmiljøer velkommen. Ram-

men peger samtidig på nødvendigheden af en gensi-

dig dialog og udvikling af de almene og specialise-

rede miljøer. 

Det er vigtigt at almenområdet fortsat kompetenceud-

vikles til at modtage elever fra de specialiserede til-

bud. Såvel som det er vigtigt at de specialiserede til-

bud holder sig ajour på deres faglige område i forhold 

til at skulle overlevere til almenmiljøerne. Dette for-

drer en særlig praksisnærhed og systematik almen- 

og specialområdet imellem. 

 

 

 

 



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 1 

 

 

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer 

 

Høringssvar fra: Med-udvalget ved Byhaveskolen 

 

 

 

Overordnet ramme for arbejdet med 

mangfoldige læringsmiljøer 

 

 

 

 

 

Generelt hilses den overordnede ramme for arbejdet 

med mangfoldige læringsmiljøer velkommen. Ram-

men peger samtidig på nødvendigheden af en gensi-

dig dialog og udvikling af de almene og specialise-

rede miljøer. 

Det er vigtigt at almenområdet fortsat kompetenceud-

vikles til at modtage elever fra de specialiserede til-

bud. Såvel som det er vigtigt at de specialiserede til-

bud holder sig ajour på deres faglige område i forhold 

til at skulle overlevere til almenmiljøerne. Dette for-

drer en særlig praksisnærhed og systematik almen- 

og specialområdet imellem. 

 

 

 

 



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 1 

 
 
Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer 
 
Høringssvar fra: Bestyrelsen og MED-udvalget på Issø-skolen 
 
 
 
Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer 
 
 
 
 
 

Issø-skolens bestyrelse og MED-udvalg er enige i de 
pædagogiske ambitioner, som er beskrevet i den ord-
nede ramme for arbejdet med mangfoldige lærings-
miljøer. 
Vi ønsker at udvikle os endnu mere med henblik på at 
skabe flere mangfoldige læringsmiljøer. Det gør vi i 
første omgang gennem en yderligere styrkelse af 
teamsamarbejdet mellem skolens professionelle. Vi 
er godt på vej henimod professionelle læringsfælles-
skaber. Ligeså er vi gang med at formalisere samar-
bejdet med PPR i forhold til en kontinuerlig udvikling 
af den varierede skoledag og undervisningsmiljøer, 
som tilgodeser alle elever. Ledelsesteamet vil være 
en aktiv og synlig medspiller i denne proces. 
Skoleforvaltningen konkluderer i sin ”Analyse af res-
sourcetildelingsmodel”: ”….vil det være nødvendigt at 
justere den nuværende ressourcetildelingsmodel, så 
der kanaliseres ressourcer fra specialundervisnings-
området til almenområdet, der kan understørtte sko-
lernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer…” 
Issø-skolens bestyrelse og MED-udvalg tilslutter sig 
denne konklusion og understreger, at deres tilslutning 
til foreliggende rammebeskrivelse sker under forud-
sætning af, at nuværende ressourcetildelingsmodel 
ændres som beskrevet i høringsmaterialet vedr. ”Ju-
stering af struktur/ændring af ressourcetildelingsmo-
del”. Der vil herved skabes realistiske rammer for vo-
res i forvejen store bestræbelser på at skabe lærings-
fællesskaber, som alle elever får gavn af.  

 
 
 
 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Nymarkskolen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Vi anser rammebeskrivelsen af arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer for et godt og brugbart 
arbejdsgrundlag for vores kerneopgave bestående 
i at give alle børn deltagelses- og 
udviklingsmuligheder i fællesskaber sammen med 
jævnaldrende i deres lokalområde. 
Vi kan tilslutte os de værdier og det menneskesyn, 
der lægges til grund for det fremtidige arbejde. 
Vi finder det samtidig vigtigt at give følgende punkter 
særlig opmærksomhed: 

 For at værdi- og arbejdsgrundlaget kan 
omsættes i praksis og opfylde målene er det 
afgørende, at der afsættes økonomiske 
midler, der giver institutioner og skoler 
mulighed for at iværksætte de særlige 
tolærer- og holddelingsindsatser m.v. der 
kan understøtte trivsel og læring hos de 15-
25% af en årgang, der har behov for dette for 
at gennemføre deres skoleforløb succesfuldt

 Vi ser frem til, at PPR får en endnu større 
synlighed på skolen, og det er derfor 
afgørende, at der afsættes resurser til et tæt 
samarbejde mellem PPR og 
lærere/pædagoger i institutioner og skoler.

 Det er endvidere en forudsætning for at 
lykkes med skolernes indsatser i forhold til 
elever, der er særligt udfordrede på baggrund 
af betydelige sociale og familiemæssige 
vanskeligheder, at familieafdelingen 
iværksætter foranstaltninger der 
understøtter elever – og deres familier – i at 
eleverne faktisk kan få udbytte af skolens 
særlige indsatser. For de svagest stillede kan 
skolens indsatser ikke stå alene – uanset hvor 
gode de er.

 Vi ser stort behov for at udvikle de nævnte 
systematikker og strukturer på tværs af 
hele 0-18-års området og anbefaler, at der 
gives opmærksomhed og resurser hertil 
snarest muligt. 

 Vi savner en præcisering af hvilke data der 
skal danne udgangspunkt for indsatserne – 



hvem der skal udpege disse data samt efter 
hvilke kriterier.

 Vi ser frem til at PPR og specialtilbud på 
tværs af skolerne understøtter den 
kompetenceudvikling, der er behov for for 
at imødekomme de nye udfordringer, der vil 
opstå. 



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 1 

 
 
Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer 
 
Høringssvar fra: Bestyrelsen på Rantzausminde Skole og MED på Rantzausminde Skole 
 
 
 
Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer 
 
 
 
 
 

Med det udgangspunkt at såvel MED som bestyrelse 
hilser den overordnede politisk vision og ramme for 
arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer på tværs af 
B&U særdeles velkommen vil vi gerne anføre neden-
stående punkter, som vi tænker kræver en særlig op-
mærksomhed i implementeringen af visionen: 

• Det er afgørende at der politisk ” bliver slået 
ring om” den resurse, der pt er afsat til områ-
det, altså de ca. 84 mill. Projektet bør alene 
fremstå som et initiativ til at skabe bedre læ-
ringsmiljøer for alle elever. 

 
• Det er er afhørende at prioritere tidlig og fore-

byggende indsatser. 
• Det er positivt og helt afgørende at der er fo-

kus på indsatser, der understøtter almenområ-
det og den enkelte lærer. Hvis vi skal lykkedes 
med initiering af mangfoldige læringsmiljøer 
må vi sikre, at der til stadighed er de nødven-
dige resurser i form af kompetencer, arbejdsti-
mer, PPR, specialpædagoigiske kompetencer 
m.v. til stede. 

• Som analysen på specialområdet viste er 
samarbejdet på tværs af B&U området er ud-
viklingsområde. Det er fint beskrevet i i mang-
foldige læringsmiljøer, hvor ikke mindst PPR´s 
er tænkt anderledes. Det kobler vi på, men vil 
anbefale en skarp opmærksomhed på at få 
det til at lykkedes. 

 
 
 
 



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 1 

 

 

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer 

 

Høringssvar fra: Skolebestyrelse og MED-udvalg på Skårup Skole 

 

 

 

Overordnet ramme for arbejdet med mang-

foldige læringsmiljøer 

 

 

 

 

 

Ambitionen om at almenskolens kompetencer styrkes, så 

elever der hidtil har været udfordret i forhold til at være i al-

mendelens skolefællesskab, fremover vil kunne forblive 

der, er helt rigtig i vores perspektiv. 

 

Den overordnede ambition om at flere gennemfører deres 

skolegang i almentilbuddet er god, men det væsentligste 

må være at fokusere på den enkelte elevs tarv og behov, 

så det ikke bliver tal og data, der er afgørende for hvilket 

skoletilbud den elever henvises til. 

 

Det beskrives i høringsmaterialet, at PPR får en afgørende 

rolle i opbygning af mangfoldige læringsmiljøer. Fremover 

skal de i endnu højere grad prioritere og have fokus på 

praksisnært følgeskab og pædagogisk/ psykologisk spar-

ring på skoleniveau. Det er et mål, at der i skoleåret vil 

være færre indstillinger og flere konsultative forløb. Samti-

dig bliver PPR beskåret….denne sammenhæng er proble-

matisk. Vi særligt behov for psykologsparring, frem for kon-

sulent bistand 

 

 

 

 

 

 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Skolebestyrelsen på Stokkebækskolen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Skolebestyrelsen er grundlæggende enig i rammen, 
som siger, at vi skal skabe optimale betingelser for, at 
så mange børn som muligt undervises i 
almentilbuddet, og at læringsmiljøet i skolen skal 
tilpasses elevernes behov.

Den nuværende segregeringsprocent betyder, at 
mange børn – op til 25 % - ikke får den nødvendige 
hjælp, da specialområdet er stærkt 
ressourcekrævende.

Bestyrelsen har et stærkt fokus på 3 dele i rammen:
1. den nødvendige kompetenceudvikling, der 

skal finde sted i almenområdet.
2. den økonomiske tildeling skal gøre det muligt 

for skolen at føre mangfoldige læringsmiljøer 
ud i livet

3. den understøttelse af skolen, som er 
nødvendig for kompetenceudviklingen.

De 3 dele er dybt afhængige af hinanden, og derfor er 
en samlet retning og et forpligtende samarbejde 
mellem alle aktører en forudsætning for at lykkes.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: MED-udvalget på Stokkebækskolen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

MED er grundlæggende enig i rammen, som siger, at 
vi skal skabe optimale betingelser for, at så mange 
børn som muligt undervises i almentilbuddet, og at 
læringsmiljøet i skolen skal tilpasses elevernes 
behov.

Den nuværende segregeringsprocent betyder, at 
mange børn – op til 25 % - ikke får den nødvendige 
hjælp, da specialområdet er stærkt 
ressourcekrævende.

MED har et stærkt fokus på 3 dele i rammen:
1. den nødvendige kompetenceudvikling, der 

skal finde sted i almenområdet.
2. den økonomiske tildeling skal gøre det muligt 

for skolen at føre mangfoldige læringsmiljøer 
ud i livet

3. den understøttelse af skolen, som er 
nødvendig for kompetenceudviklingen.

De 3 dele er dybt afhængige af hinanden, og derfor er 
en samlet retning og et forpligtende samarbejde 
mellem alle aktører en forudsætning for at lykkes.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 2

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Thurø skoles bestyrelse og medudvalg

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

De overordnede rammer og tankerne om arbejdet 
med mangfoldige læringsmiljøer hilses velkommen af 
Thurø skoles bestyrelse og i MED-udvalget.

Thurø skole har i de senere år stort set ikke 
segregeret elever til specialtilbud. Dette er ikke sket 
bevidst med baggrund i den indbyggede økonomiske 
incitamentstruktur, men fordi det har været muligt at 
inkludere elever med forskellige udfordringer i 
skolens forholdsvis lille, overskuelige og trygge miljø, 
hvor der blandt lærere og pædagoger, men i høj grad 
også i elevgruppen, og blandt forældrene er 
forholdsvis højt til loftet, når det gælder 
mangfoldighed.
Og samtidig har det netop pga. den lave 
segregeringsgrad været muligt ressourcemæssigt at 
skabe et godt læringsmiljø for eleverne.

Omvendt oplever vi på Thurø skole i disse år en 
stigende udfordring i forhold til at inkludere elever, 
særligt med sociale og emotionelle vanskeligheder. 

Dels modtager vi elever både fra eget, men også fra 
andre skoledistrikter med socioemotionelle 
vanskeligheder og dels oplever vi en tendens til at 
flere af vores indskolingselever mangler færdigheder 
på det socioemotionelle område.

Vi ser derfor et stigende behov for efter- og 
videreuddannelse af vores personale og en øget 
efterspørgsel efter ressourcer til bedre at kunne 
inkludere eleverne og skabe de bedst tænkelige 
rammer og dermed muligheden for at tænke i og 
arbejde med mere mangfoldige læringsmiljøer.

Alt i alt er Thurø skoles bestyrelse og MED således 
enige i ambitionen om, at flest mulige elever skal 
forblive i vores almene tilbud i det lokale fællesskab – 
for barnets skyld, såfremt det ikke i alvorlig grad 
påvirker de øvrige elevers læring og trivsel, men at 
det gode undervisningsmiljø for øvrige elever også 
skal kunne opretholdes. Det forudsætter, at alle 



parter hele tiden arbejder på at skabe robuste 
læringsfællesskaber, der ser mangfoldighed og 
diversitet som en ressource.

Hermed er der ligeledes enighed om, at færre elever i 
skolevæsenet skal segregeres kombineret med, at 
der skabes en ressourcemæssig omfordeling og 
tilføres midler til almenområdet, som sætter skolerne i 
stand til at arbejde målrettet med mangfoldige 
læringsmiljøer gennem øget fokus på inklusion og 
mangfoldighed, udvidet samarbejde i Professionelle 
Læringsfællesskaber (PLF), efter- og 
videreuddannelse af personalet og muligheden for at 
ansætte ressourcepersoner/vejledere på området. 

Vi er i øvrigt her enige i analysen, der peger på en 
gruppe af elever, der fremadrettet kræver en særlig 
opmærksomhed og fokus på tværs af kommunens 
skoler, forvaltning, PPR m.v. ikke mindst med henblik 
på at udvikle almentilbuddenes mulighed for at 
håndtere problematikkerne for:
 Elever med angst
 Elever med misbrug
 Elever med skolevægring
 Elever med PTSD1

Endelig mener vi, at det er vigtigt at understrege, at 
der stadig skal være de nødvendige specialtilbud i 
kommunen, således at de elever, der har et udtalt 
behov kan få den rette hjælp. Naturligvis med en 
indbygget jævnlig evaluering, således, at eleven ikke 
parkeres i et specialtilbud. 

1 Posttraumatisk stresslidelse 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Skolebestyrelsen på Tved Skole

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

• Det er ikke nok, at eksperter og vejledere ved en 
masse om diagnose og hvilken undervisningsform, 
der er bedst at bruge til et barn med vanskeligheder. 
Som der står i bladet Skolebørn nr. 2, maj 2019, er 
lærerne ikke uddannet i specialdidaktik, de har brug 
for at blive mesteroplært i dette. Vi mener ikke, at 
det er nok, at der er kompetencepersoner i 
kommunen, som lærerne kan trække på, det er 
godt, men lærere skal mærke, at de har 
redskaberne fra starten af, børnene må ikke blive 
prøveklude. Derfor er det ekstra vigtigt med 
overlevering ved indslusning i almenområdet og et 
kursus, der giver lærerne en værktøjskasse til 
konkret brug i dagligdagen. 

• Vi ser store udfordringer i det nu mulige høje 
elevantal på 28 i en klasse, hvor der kommer flere 
børn med vanskeligheder. Det gør det ekstra vigtigt, 
at de fysiske rammer er optimale til holddannelse og 
andre metoder til at skabe mangfoldige 
læringsmiljøer. 

• At rumme børn med vanskeligheder i almenområdet 
giver alle børn oplevelsen af, at vi er forskellige og 
det er okay. Men I taler meget om de børn, der skal 
rummes. At rumme andre kræver sociale 
færdigheder og god klassemoral. Mange 
forandringer og ændringer i klassesammensætning 
uden ro ind imellem skaber lige så meget 
forvirring/kaos i en klasse på almenområdet som på 
specialområdet, derfor er det mere end vigtigt, at de 
tiltag, der bliver lavet for at kunne rumme flere børn 
fra specialområdet, ikke bliver sparet væk, fordi der i 
et år/flere bliver segregeret flere børn. 

• Kompetencer tager tid at opbygge, og lærernes 
store indsats bør anerkendes. Vi er af den 
overbevisning, at de har brug for ekstra tid til 
forberedelse til at skabe særlige tilrettelagte 
læringsmiljøer. Vi ved, at de allerede differentierer 
deres undervisning, men som førnævnt, er de ikke 
uddannet i specialområdet. 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: MED-udvalget på Tved Skole

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

MED-udvalget på Tved Skole tænker overordnet at de 
overordnede rammer for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer er gode. På Tved Skole har vi stort 
fokus på at skabe gode rammer for eleverne så de 
trives og udvikler sig, såvel fagligt som socialt og 
personligt. Vi har allerede sat mange forskellige tiltag 
og indsatser i gang til gavn for den enkelte elev.

Det er vigtigt at de ressourcer der bliver tilføjet de 
mangfoldige læringsmiljøer kommer helt ud i 
klasserne. På Tved Skole er vi generelt udfordret på 
pladsen. Hvis vi skal skabe flere og bedre 
inkluderende læringsmiljøer kræver det mere plads. 
Tved Forsamlingshus er blevet et nøglehus og står 
uden forpagter. Forsamlingshuset kan på sigt være en 
mulighed ift. skolens pladsmangel.

Der er ligeledes vigtigt at skolens medarbejdere 
fortsat bliver klædt på til at løse opgaven og det kan 
kræve ekstra kursus/uddannelse af medarbejderne, 
så vi fortsat kan løse opgaven.



Høringssvar  

Sagsnr.: Acadresagsnr  Side 1 af 1 

 
 
Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer 
 
Høringssvar fra: Tåsingeskolens Skolebestyrelse og MED udvalg.  
 
 
 
Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer 
 
 
 
 
 

 
For Tåsingeskolens Skolebestyrelse og MED udvalg 
er beskrivelsen af Svendborg Kommunes arbejde 
med mangfoldige læringsmiljøer i tråd med vores 
nuværende syn på, hvordan vi oplever vores praksis 
ift. menneskesyn, potentialer og læringssyn. Dette 
naturligvis også i relation til kommunens vision for 
læring og dannelse. Dette er gældende både i vores 
almen og specialpædagogiske praksis.  
 
Vi synes, at man med fordel kan tilføje arbejdet med 
professionelle læringsfællesskaber (PLF) som fælles 
understøttede metode i Svendborg Kommune på bå-
de dagtilbud og skoleområdet.  
 
Ligeledes vil vi gerne opfordre til, at samarbejdet mel-
lem dagtilbud og skoleområdet beskrives som et me-
re fælles forpligtende samarbejde end blot over-
gangsarbejdet.  
 
De forandringer som vil komme på baggrund af ar-
bejdet med de mangfoldige læringsmiljøer anser vi 
som udfordrende, men håndterlige.  
Skolen har gennem en lang årrække arbejdet indgå-
ende med at opbygge de kompetencer og støttestruk-
turer hos det pædagogiske personale, som det kræ-
ver at arbejde i, i et bredt og meget mangfoldigt læ-
ringsmiljø. Det betyder således også, at vi oplever os 
parate til at udvikle vores almenpædagogiske og al-
mendidaktiske praksis yderligere. Dog med den klare 
forventning, at der kan tilføres flere økonomiske res-
sourcer til almenområdet, både på kort og lang sigt, 
hvilket naturligvis vil være medvirkende for graden af 
succes. Tåsingeskolen driver i dag almenskolen med 
det laveste beløb pr. elev i kommunen, hvilket natur-
ligvis er meget udfordrende for praksis, når krav og 
mål forandrer sig.  
 
 

 
 
 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Vestre Skole, Skolebestyrelsen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

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 der fremover 
kapacitetsopbygges på alle skoler, så skolernes 
læringsmiljøer understøtter den enkelte elevs alsidige 
udvikling både fagligt og socialt. 
Skolebestyrelsen lægger vægt på, at omlægningen 
sker med udgangspunkt i at den pædagogiske 
kvalitet højnes med den samme resurseanvendelse 
som i dag, så resurser, der frigøres på det 
specialiserede område, tilføres til almenområdet.
Skolebestyrelsen lægger vægt på at Vestre Skoles 
arbejde med fælles mind-set er inkorporeret i det 
fremlagte forslag.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Vestre Skole, MED-udvalget

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

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 der fremover 
kapacitetsopbygges på alle skoler, så skolernes 
læringsmiljøer understøtter den enkelte elevs alsidige 
udvikling både fagligt og socialt. 
MED-udvalget lægger vægt på, at omlægningen sker 
med udgangspunkt i at den pædagogiske kvalitet 
højnes med den samme resurseanvendelse som i 
dag, så resurser, der frigøres på det specialiserede 
område, tilføres til almenområdet. 
Flere ressourcer til den enkelte skole er 
forudsætningen for, at vi kan udvikle de mangfoldige 
læringsmiljøer
MED-udvalget lægger vægt på, som 
Skolebestyrelsen, at Vestre Skoles arbejde med 
fælles mind-set er inkorporeret i det fremlagte forslag.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 3

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra:  skolebestyrelsen ved Vestermarkskolen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Overordnet set hilser vi det velkomment, at så mange 
børn, som muligt bliver passet og undervist i det nære 
miljø de vokser op i.

Vi kan helt tilslutte os, at der fortsat vil være en 
gruppe elever, som skal segregeres. Det, vi bifalder, 
er at de ca. 25% af elever, som ikke er i målgruppen 
til segregering, og som ikke er 100% indenfor 
almenområdet, at disse elever fremover skal kunne 
trives og lære i mangfoldige læringsmiljøer, gennem 
holddelinger, differentieret undervisning, øget 
økonomi til ansættelse af andre faggrupper end 
nødvendigvis lærere, samt fysisk ændrede 
læringsmiljøer.
Det vil vi se frem til.

Fælles mindset
Det er af stor betydning at forvaltning (PPR, 
familieafdeling) ledelse og personale i fællesskab får 
skabt nogle rammer og indhold, således at 
”mangfoldige læringsmiljøer” kommer godt fra start. 
Det kræver tæt samarbejde, kommunikation og 
ressourcer for at kunne lykkes.

Forældrenes rolle
Ligesom i så mange andre sammenhænge, så er 
samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældrene af 
overordentlig stor betydning, for at opnå gode 
resultater i skole/dagtilbud. Der påhviler således 
skole og dagtilbud en stor opgave i, at få formidlet 
budskabet ud om, hvad mangfoldige læringsmiljøer 
går ud på.

Datainformeret indsatser
Vi kan helt tilslutte os, at der tages udgangspunkt i 
relevant data, når der arbejdes med mangfoldige 
læringsmiljøer. Dog skal de øvrige redskaber til, at 
arbejde med trivsel og læring hos børn ikke 
nedprioriteres. Dette for at det til syvende og sidst er 
med til at kvalificere elevens læring og trivsel.



Forskningsinformeret
Vi er enige i, at det er vigtigt at arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer er forskningsbaseret, 
således at tænkningen bag metoden er funderet i 
fakta og data af pædagogisk / didaktisk karakter.

Systematikker og strukturer
Meget vigtigt at alle relevante instanser i kommunen 
er med til tæt, at understøtte arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer, således at systematikker 
og strukturer hele tiden bliver kvalificeret og udviklet. 
Og at resultaterne bliver formidlet videre i systemet i 
en videndeling ledelse og personale i de forskellige 
organisationer i mellem.

Kompetencer
Det er af stor betydning, at de mange og vigtige 
kompetencer og kvalifikationer samt arbejdsgange, 
som er i vores specialtilbud ikke går tabt, men at de 
bliver bragt i anvendelse i de mangfoldige 
læringsmiljøer. Her ligger et stort logistisk arbejde 
foran, for at få sikret at alle kompetencer bliver bragt i 
anvendelse, og at der bliver en systematik i dette 
arbejde. 

Tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde
I og med at skolerne/ dagtilbud skal rumme flere børn 
end tidligere, så er det af overordentlig stor 
betydning, at der bliver samarbejdet på tværs og 
tænkt ud af boksen på alle niveauer indenfor børne / 
unge området. Det er hele børn vi møder, og de skal 
behandles som hele børn, og det betyder tæt 
tværgående samarbejde alle faggrupper i mellem.

Fokus på udslusning
Målet med de mangfoldige læringsmiljøer må bl.a. 
være, at eleverne kommer videre i deres 
uddannelsesforløb, så tæt på normalområdet som 
overhovedet muligt. Det betyder, at man hele tiden 
skal tænke udslusning til normal området, og at målet 
er, at man finder et løbende udslusning sted fra det 
enkelte undervisningstilbud.

Samarbejde om overgange
Fortsat tæt samarbejde mellem skole og dagtilbud og 
mellem skole og ungdomsuddannelser er meget 



vigtig. Forårs SFO og flittigt brug af uu-vejledere ude 
på skolen er to meget vigtige faktorer i det spørgsmål. 
Det skal dog hele tiden udvikles og systematiseres, 
så det kommer vore børn og unge (og deres familier) 
til gavn.

Økonomisk styring
Det er meget vigtigt, at den enkelte organisation får 
tilført midler til arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer. 
Det er ikke nok med omstruktureringer, der skal følge 
midler med, hvis projektet skal lykkes.

Ligeledes er det vigtigt, at den enkelte organisation 
ved, hvad den har at gøre godt med på dette område, 
og at der ikke undervejs i løbet af året bliver ændret 
på det. Det giver ro og tryghed hos personale og 
forældre, at de ved hvad de har at arbejde med. 

Det er også meget vigtigt, at den enkelte organisation 
formår at arbejde klogt med midlerne, og at få så 
meget ud af dem, som muligt til gavn for vores børn 
og unge. 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 3

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: MED udvalget Vestermarkskolen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Følgende høringssvar fra MED udvalget ved 
Vestermarkskolen tager udgangspunkt i de to bilag 
”Mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge” 
samt ”Overordnet ramme for arbejdet for arbejdet 
med mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg 
kommune”.

Fælles mindset
Vi anerkender, at det er lederne i samarbejde med 
forvaltningen, som skal udarbejde en koordinerende 
forståelse af, hvordan skolevæsenet skal udvikle og 
understøtte mangfoldige læringsmiljøer. Det er vigtigt 
med tæt kommunikation disse instanser i mellem.

Dog ser vi tillige en nødvendighed i at relevante 
fagpersoner fra de enkelte folkeskoler samt ikke 
mindst fra de afgivende specialtilbud inddrages i 
udformningen af de overordnede rammer for det 
mangfoldige læringsmiljø.

Folkeskolerne får en ny opgave, som ikke tidligere 
har været i folkeskolens regi, hvorfor vi mener, at 
erfaringer og bekymringer fra afgivende og 
modtagende miljøer inddrages, så den fremtidige 
struktur indenfor almenområdet lykkes så godt som 
muligt. Det er pædagogerne og lærerne i hverdagen, 
som kender og skal lære at kende denne elevgruppe, 
og som skal skabe de bedst mulige betingelser for at 
udnytte evner, ressourcer og potentialer.

Endelig er det vigtigt for de anslåede tre procent, som 
stadig ville skulle segregeres, at der kommer til at 
være en bred faglighed tilstede i visitationsudvalget. 

Forældrenes rolle
Uden et tæt samarbejde med forældrene lykkes 
mangfoldige læringsmiljøer ikke. I sin grundstruktur 
skal samarbejdet være formaliseret i form af oftere 
mødefrekvens, end ved alm. Elevgruppe, hvor 
ressourcepersonerne omkring barnet vil kunne være 
til stede.



Datainformeret indsatser
Skolernes arbejde med data udmøntes efterfølgende 
forskelligt fra skole til skole. Derfor ser vi det som 
godt, at der udarbejdes en række fælles relevante 
data til dagtilbuddene og skolerne. Vi ser det som 
meget vigtigt, at vi inden, vi begynder arbejdet med 
den enkelte elev kender til, hvilke data vi skal søge 
for at have udarbejdet en forsvarlig differentieret 
undervisningsplan. Dette skal ske i tæt samarbejde 
med forældre dagtilbud evt. og ikke mindst PPR.

Forskningsinformeret
For at kunne lykkes med de mangfoldige 
læringsfællesskaber er det vigtigt at personalet 
tilbydes uddannelse og kompetenceudvikling, for at 
kunne løse den nye opgave, der tilføres i en allerede 
udfordrende og til tider presset arbejdsdag.

Kompetencer
Vi ser gerne PPR er mere fast på de enkelte skoler 
og med en fast person tilknyttet, som også har 
erfaring med hvilke ressourcepersoner fra PPR og 
familieafdelingen mm., som vil kunne være 
hensigtsmæssige at trække på. At være mere fast 
tilknyttet, menes at PPR er fast tilstede eks. En dag 
om ugen, hvor skolens personale kan få vejledning 
og sparring til at arbejde med det mangfoldige 
læringsmiljø.

I denne forbindelse ønsker vi også 
ressourcepersoner, som i dag findes i 
specialundervisningstilbuddene (Heldagsskolen, 
Værkstedsklassen, Byhaveskolen, mv.) vil kunne 
overføres til folkeskolerne, så vi kan drage nytte af 
deres viden og erfaring både i forhold til den sårbare 
elev, og til de 25% af elever vi allerede har i 
hverdagen, som også er sårbare i forhold til f.eks. 
angst, skolevægring, ud-ad- reagerende adfærd mv. I 
skolehverdagen oplever vi, at flere og flere elever har 
det svært, hvorfor det kunne være med til at løfte 
denne elevgruppe.

Samarbejde om overgange
Det er vigtigt, at der fra centralt hold udarbejdes 
procedure/ retningslinjer for overdragelse fra den ene 
instans til den anden, og at alle (dagtilbud, uu-center, 
10 klasse og ungdomsuddannelser) er bekendt med 
disse, og at det er sat i system.



Økonomisk styring
Vi bifalder at dagtilbuddene og skolerne får 
økonomiske ressourcer overført, men gør samtidig 
opmærksom på at disse midler set fra 
medarbejderperspektiv hurtigt bruges til ekstra 
møder, dataindsamling og ændringer samt 
tilpasninger i den daglige undervisning. 

Det bliver en ekstra opgave i den enkelte 
medarbejders hverdag, hvorfor det er vigtigt, at 
medarbejderen kompenseres tidsmæssigt og 
understøttes i de mange samarbejdsrelationer og 
dataindsamling.

I og med at opgaven bliver mere kompleks, så vil 
personalet også opleve øget mødeaktivitet og 
samarbejdsrelationer med kolleger interne som 
eksterne.

Vi ser også, at det er nødvendigt at ændre strukturer, 
så undervisningen i klassen, på årgangen, faserne og 
i hold kan tilpasse de ændrede behov, som vore 
elever kommer med. Dette kan ske i forhold til 
indretning af klasselokaler, aktivitetsværksteder, ud-
af-huset aktiviteter, periodisk mindre grupper, flere 
ressourcepersoner omkring hold, klasser og årgange.

Endelig er det af stor betydning, at vi på forhånd 
kender vores budget, og at der i løbet af året ikke kan 
skæres i det, f.eks. i forbindelse med evt. segregering 
af en elev. Det giver tryghed og arbejdsro. 



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Ørkildskolens skolebestyrelse

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Skolebestyrelsen kan overordnet set se klare fordele i 
at tænke mangfoldige læringsmiljøer som beskrevet.

Vi ønsker at henlede opmærksomheden på bilag 1 og 
specielt fremhæve at der skal udarbejdes 
handlingsplaner for hver af de nævnet 
opmærksomhedspunkter. Dette for at sikre, at der i 
det kommende skoleår sker et målrettet arbejde på at 
skaffe specifik og handlingsorienterede ideer og 
metodikker indenfor alle de nævnte områder. 
Måske skal der nedsættes en gruppe indenfor hvert 
område, der handler i forhold til en stram tidsplan, 
således at vi næste sommer har en veludbygget og 
faglig velunderbygget ”værktøjskasse” som alle kan 
søge hjælp i. 

Der bør arbejdes intensivt for at tilsikre at alle
segregerede børn jævnligt visiteres, og i dette 
arbejde bør der være repræsentanter fra både almen 
og specialområdet. 
Samtidig skal der hele tiden tænkes i
øvebaner i almenområdet, og dette arbejde skal
organiseres og tilsikres ved tovholdere(ledelsen).
Generelt ønskes større samarbejde mellem almen og
specialområdet - også for at sikre, at fastholdelse af
medarbejdere ikke er et issue ift. antal elever i
specialområdet. 
Dvs. at ansatte i specialområdet skal
kunne undervise i almen når elever udsluses.

Vi synes også at forældre er aktive medspillere i 
forhold til at skabe og anerkende mangfoldige 
læringsmiljøer. Derfor er det vigtigt at forvaltning, 
dagtilbud og skoler arbejder løbende med inddrage 
forældre og forældres perspektiv i deres .



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: MED udvalget ved Ørkildskolen

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

MED udvalget kan overordnet set se klare fordele i at 
tænke mangfoldige læringsmiljøer som beskrevet.

Vi ønsker at henlede opmærksomheden på bilag 1 og 
specielt fremhæve at der skal udarbejdes 
handlingsplaner for hver af de nævnet 
opmærksomhedspunkter. Dette for at sikre, at der i 
det kommende skoleår sker et målrettet arbejde på at 
skaffe specifik og handlingsorienterede ideer og 
metodikker indenfor alle de nævnte områder. 
Måske skal der nedsættes en gruppe indenfor hvert 
område, der handler i forhold til en stram tidsplan, 
således at vi næste sommer har en veludbygget og 
faglig velunderbygget ”værktøjskasse” som alle kan 
søge hjælp i. 

Der bør arbejdes intensivt for at tilsikre at alle
segregerede børn jævnligt visiteres, og i dette 
arbejde bør der være repræsentanter fra både almen 
og specialområdet. 
Samtidig skal der hele tiden tænkes i
øvebaner i almenområdet, og dette arbejde skal
organiseres og tilsikres ved tovholdere(ledelsen).
Generelt ønskes større samarbejde mellem almen og
specialområdet - også for at sikre, at fastholdelse af
medarbejdere ikke er et issue ift. antal elever i
specialområdet. 
DVS at ansatte i specialområdet skal
kunne undervise i almen når elever udsluses.



Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: BUPL

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

Vi syntes det er nogle fine overordnede tanker der 
ligger bag den ”overordnede ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer”. 
Det er bare vigtigt at alle får ejerskab, og at der følger 
den nødvendige kompetenceudvikling med. Særlig 
kompetenceudvikling for pædagogerne er vi meget 
optaget af… De er ikke værtskulturen i skolerne, men 
udgør en faggruppe som det er vigtigt at man på 
ledelses siden ”klæder på” til mangfoldige 
læringsmiljøer.
     







Høringssvar 

Sagsnr.: Acadresagsnr Side 1 af 1

Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

PPR er enige i den grundforståelse og det mindset, 
der ligger til grund for beskrivelsen af de mangfoldige 
læringsmiljøer og er parat til at arbejde videre for at 
sikre mest mulig læring for alle børn, især de børn, 
der har særlige behov.
PPR ser det som en styrke, at mangfoldige 
læringsmiljøer er tænkt som en samlet indsats på 
hele børne-ungeområdet.



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. 



From:                                 Pia Holm
Sent:                                  Mon, 19 Aug 2019 09:49:04 +0200
To:                                      Børn, Unge, Kultur og Fritid Fællespostkasse
Subject:                             Høringssvar - læringsmiljøer samt struktur og ressourcetildeling
Attachments:                   Høringgssvar - Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmilj....pdf, 
Høringssvar struktur og ressourcetildeling samt overordnet ramme_CaseNo17-8957.PDF, Bilag vedr. 
Dagsordens pkt 4 - Kære politikere i Svendborg kommune.docx_CaseNo17-8957.PDF

Handicaprådet har på sit møde den 15. august 2019 valgt at behandle de to fremsendte 
høringspunkter under ét. Rådets høringssvar fremsendes derfor énslydende i de to 
høringsskabeloner.
Endvidere har Handicaprådet modtaget høringssvar fra formanden for Landsforeningen 
Autisme Kreds Fyn. På Handicaprådes møde blev det besluttet, dette høringssvar videresendes 
sammen med Handicaprådets høringssvar.
Venlig hilsen 

Pia Holm
Fuldmægtig

Svendborg Kommune 
Socialafdelingen

Svinget 14
5700 Svendborg

Tlf: +4562233931
Email: pia.holm@svendborg.dk



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



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?
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Høring vedrørende forslag til overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer

Høringssvar fra: Øhavets Lærerkreds

Overordnet ramme for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer

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.
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