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Høringssvar - Ny tildelingsmodel for det
specialiserede område - Folkeskolen
Holstebro Handicapråd ønsker hermed at afgive høringssvar på Folkeskolen - Ny
tildelingsmodel for det specialiserede område.
På ordinært møde i Handicaprådet den 08.04.2021 fik vi en orientering om baggrunden for og
hensigten med den nye model.
Baggrunden er, at et stigende antal elever visiteres til specialområdet og at en stigende
procentdel af den samlede ramme for skoleområdet, anvendes i specialområdet.
Handicaprådet anerkender det problematiske ved denne udvikling, selvom det umiddelbart er
ganske naturligt, at når der visiteres et stigende antal elever til specialområdet, stiger også
andelen af den samlede ramme, der anvendes her.
Forslagets målsætninger er mere gennemsigtighed for skolerne, mulighed for udvikling af
mellemformer, styrkelse af almenområdet, samt bedre mulighed for styring af økonomien for
skolelederne.
Forslagets indhold vækker bekymring i Handicaprådet.
For det første foreslås det, at distriktsskolerne årligt finansierer 100.000 kr. for hver elev, der
visiteres til specialtilbud, hvilket naturligvis vil fungere som et økonomisk incitament til at
begrænse antallet af henvisninger til specialtilbud.
Handicaprådet kan ikke bakke op om, at færre elever i specialtilbud bliver et mål i sig selv.
Derimod skal henvisning til specialtilbud ifølge gældende regler - (UVM - Regler for
specialundervisning) - være baseret på den enkelte elevs behov, og specialundervisning skal
gives til børn og unge, når deres udvikling kræver det.
For det andet foreslås betydelig lavere takster for specialtilbud. Det er Handicaprådets
opfattelse, at både almenområdet og specialområdet i Holstebro Kommune oplever at være
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under pres. De foreslåede takstreguleringer er derfor bekymrende, især i forhold til at
opretholde den nødvendige kvalitet i specialområdets tilbud. Handicaprådet savner desuden
beskrivelse af, hvordan disse takstændringer tænkes udmøntet.
Som vi ser det, vil der være negative konsekvenser af forslaget, og disse vil ramme netop de
børn og unge i kommunens skoler, som har brug for særlig støtte. Vi tager derfor som
Handicapråd afstand fra forslaget.
Handicaprådet er fortaler for, at det økonomiske incitament ikke overskygger det faglige, og
at man derved tilskyndes til at beholde børn i almenskolen, som rettelig burde have været
placeret i et specialtilbud.
Handicaprådet er af den opfattelse, at høringsmaterialet er noget mangelfuldt. Det foreslås, at
der forud for endelig beslutning, gennemføres en analyse af årsagerne til de beskrevne
udfordringer, herunder at det undersøges om den samme tendens findes i andre af landets
kommuner, samt at der foretages konkrete beregninger af konsekvenserne af forslaget.
Slutteligt bakker Handicaprådet op om intensionen om at skabe muligheder for såkaldte
mellemformer i almenområdet, da det giver mulighed for at udvikle skræddersyede tilbud.



De politiske medlemmer af Rådet tager et generelt forbehold
De administrative medlemmer af Rådet tager forbehold.

Med venlig hilsen
Vita Hagelskjær
Næstformand for Holstebro Handicapråd
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