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16.        Strategi for udviklende fællesskaber, struktur og organisering af 
specialtilbud på skoleområdet

Resumé

En del af strategien for udviklende fælleskaber omhandler struktur og organisering 
af specialtilbud på skoleområdet. Der lægges op til en struktur og organisering af 
specialtilbud, der i højere grad tilgodeser nærhedstilbud for alle børn og unge. 
 
Oplægget indstilles sendt til høring inden endelig beslutning.
 

Sagsfremstilling

Børne– og Familieudvalget godkendte den 31.10.2019 rammebeskrivelsen, der 
danner grundlag for strategien for udviklende fællesskaber. Strategien er under 
udarbejdelse og den del, der omhandler struktur og organisering, er nu klar til at 
blive sendt i høring. 
 
Vores specialtilbud er i dag organiseret i en række specialiserede tilbud, målrettet 
elevens særlige udfordring/diagnose. I strategien for udviklende fællesskaber 
lægges der op til at specialpædagogisk bistand, herunder specialtilbud i højere grad 
organiseres med udgangspunkt i børn og unges forskellige grader af behov for 
støtte end i kategoriserede vanskeligheder og diagnoser. Det er samtidig en 
bestræbelse, at alle børn og unges skoletilbud er tættest muligt på hjemmet.
Forslaget om en ændret struktur og organisering læner sig op ad den model, der er 
anvendt i organisering af specialtilbuddet på Firkløverskolens afdelinger, Elkjær 
og Søndermarken, hvor elever med udfordringer og diagnoser inden for områder, 
som vi traditionelt ville have ladet gå i skole i tre forskellige tilbud, nu er samlet i 
et tilbud. 
 
En ændret struktur foreslås implementeret gradvist. Det betyder, at der ikke er lagt 
op til at flytte børn og unge fra de tilbud, de er i for nuværende uden forældrenes 
ønske. 
 
Vejle Kommune har lige som resten af landet oplevet en stigning i antallet af 
elever, der bliver visiteret til et specialtilbud. Med strategien for udviklende 
fællesskaber ønskes den udvikling vendt, og samtidig anerkendes det, at nogle 
børn og unge kan have behov for et mere specialiseret tilbud i en kortere eller 
længere periode af deres skoletid. 
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Der er mulighed for, inden for folkeskolelovens rammer, at arbejde med forskellige 
organiseringer i dele af undervisningstiden. Det kan være holddannelser inden for 
klassen, på tværs af klasser og årgange. Der er også mulighed for at organisere 
specialpædagogisk bistand på forskellig vis, således særlige behov tilgodeses bedst 
muligt. Sådanne andre former for organisering kan bidrage til, at der er færre 
elever, der skal have et specialtilbud på en anden skole end distriktsskolen. 
Strategien lægger op til, at der på skolerne i endnu højere grad arbejdes med 
forskellige former for holddannelse for alle elever og ”mellemformer” for elever, 
der er særligt udfordret.  Dette sker inden for den eksisterende ressourceramme, 
hvor tilførte midler fra budgetforliget i 2019 er en del. 
 
Som et led i det fortsatte arbejde med strategien for udviklende fællesskaber, skal 
det undersøges om der, afledt af ændret struktur og organisering af specialtilbud, 
skal foreslås justeringer eller ændringer i udmøntning af den inklusionsfremmende 
styringsmodel. Der vil i givet fald blive fremlagt selvstændig sag om 
styringsmodellen senere, og ændringer vil tidligst kunne træde i kraft fra skoleåret 
2021/22.
 
I vedlagte bilag er forslaget til ny struktur og organisering af specialtilbud på 
skolerne beskrevet.
 

Deltager i behandlingen

Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Bilag

 20.02.06 Forslag til ny struktur og organisering af specialtilbud på skolerne

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget sender forslaget til ny struktur og organisering i høring i 
skolebestyrelserne og i FagMed og lokalMED på direkte berørte skoler.

Beslutning

Godkendt.
Dan Skjerning var fraværende.
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