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Høringssvar vedr. ny organisering af det specialiserede område. 

 

Vi ønsker at afgive følgende høringssvar til rapporten. 

 

Vi oplever generelt, at selve indholdet af rapporten er forholdsvis diffust og rejser 

spørgsmål mere end det giver svar. Det kan måske ikke være anderledes med en proces, 

hvor der prøves mange nye ting af, men det gør det samtidigt svært at afgive konkrete 

høringssvar. Spørgsmålet er om denne høring er for tidlig? Eller om den kan stå alene? Vi 

foreslår at man betragter forslaget til organisering som en forsøgsordning med en senere 

fælles evaluering, tilpasning af organiseringen og derefter høring. Det er en kæmpe 

forandring, både organisatorisk og kulturelt. 

 

Bestyrelsen er specielt opmærksom på ressource flowet i forslaget til organisering. Der 

skal ansættes min. 6 medarbejdere i videns centrene, som har en videns delende eller 

konsultativ funktion altså konsulenter.  

Selv om co-teaching er også nævnt som en mulighed kommer der til at gå meget tid i en 

bil, som ingen har glæde af.  

 

I rapporten ”Nye veje på det specialiserede område 2019” side 6 hedder det:  

”En ændret økonomistyring, hvor en væsentlig del af budgettet til specialpædagogisk 

bistand decentraliseres til de almene tilbud.” 

 

Hvad sker der hvis efterspørgslen på rådgivning fra videns centrene er minimal? Hvem 

skal finansiere videns centrene? 

 

Vi bliver bekymrede hver gang der bliver pillet i antallet af ”varme” hænder og eftersom 

de støttetimer man lokalt kan ansøge om kun er et supplement til det skolen selv har i 

forvejen presser det de elever skolen i forvejen støtter. Og de er der jo stadig. 

 

Vi savner, at der er praksisnær repræsentation i visitationsudvalget, der burde være 

repræsentanter for skoleledere og lærere. 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen Bork Skole 

 

Midtbyvej 30 

Nr. Bork 

6893 Hemmet 

 

Telefon: 75 28 01 53 

borkskole@rksk.dk 

www.bork-skole.skoleintra.dk   

 

Dato: den 10. september 2021 

 

 



 

Borris august 2021 

 

Udtalelse vedr. Nyorganisering af det specialiserede område juni 2021 

Skolebestyrelsen ved Borris skole har omhyggeligt læst det tilsendte høringsmateriale og har i den 

forbindelse et ønske om at afgive følgende høringssvar: 

Det ses tydeligt på det rundsendte høringsmateriale, at der ligger et væsentligt forarbejde bag 

rapporten og det vil vi gerne anerkende. Dog kunne vi ønske os at man i forvaltningen i højere 

grad fokuserede på målgruppen, altså hvem der skal læse og forstå rapporten i forbindelse med en 

høringsrunde. Vi mener kort sagt ikke rapporten er læsevenlig og vi kan kun håbe, at man er bedre 

klædt på i det politiske udvalg. Derudover synes vi, at rapporten mangler tydelig dokumentation 

for den samlede omkostning ved de 3 videnscentre der omtales. 

Bestyrelsen i Borris har de sidste år fulgt omhyggeligt med i omorganiseringen i kommunens 

samlede skolevæsen i forbindelse med projektet ”Nye veje på det specialiserede område” og den 

efterfølgende implementering af projektet. Generelt er den deraf afledte nye organisering endnu 

forholdsvis uprøvet, og den samlede organisation under Dagtilbud og Undervisning er endnu ved 

at lære de nye muligheder/rammer at kende. Derfor kan det synes en anelse hurtigt at forsætte 

med at omstrukturere, da det i høj grad vil vanskeliggøre muligheden for en kvalificeret evaluering 

og for at koble målsætninger og indsatser med målbar effekt i praksis. 

Et af flere mål med projekt Nye veje på det specialiserede område var at nedbringe andelen af 

elever i de specialiserede tilbud bl.a. ved hjælp af bedre mulighed for støtte (mellemformer) i det 

almene skoletilbud. Et af midlerne til dette var en decentralisering af de frigjorte budgetmidler til 

distrikterne. Nu kan vi i høringsmaterialet læse, at et ukendt beløb af disse midler vil skulle 

understøtte en centralisering inden for det specialiserede område.  

Rapporten giver os yderligere anledning til følgende bekymringer omkring de videnscentrene som 

skal understøtte det almene område: 

 Hvordan vil man sikre logistisk sammenhæng for de personer fra videnscentrene som skal 

understøtte det almene område? Et eksempel kunne være en elev som skal støttes 

specifikt i frikvarterne. Hvor er den specialiserede medarbejder så i lektionerne rundt om? 

Måske på en anden skole? –Det betyder dyr spildtid i bil. 

 Får vi flest mulige varme hænder på de lokale enheder for de frigjorte midler? Hvis man i 

stedet for videnscentrene valgte at investere yderligere i de nuværende 3 distriktspuljer, 

ville det understøtte de tre distriktslederes råderum og mulighed for i endnu højere grad 

og ikke mindst langt tættere på det almene område, at understøtte en langt mere fleksibel 

og hurtigere indsats til gavn for både elever og elevernes læringsmiljøer. Det var i øvrigt 

det vi i første omgang, havde forstået som hensigten bag projekt nye veje. 

 Hvordan bliver det kollegiale arbejdsmiljø for de ansatte i videnscentrene, når de skal 

pendle rundt mellem skoler og personalegrupper. 



  

 Er der reelt et behov for et parallelt team af specialister til det allerede eksisterende team 

af pædagogiske konsulenter? 

Bestyrelsen er enig i rapportens ønske om at der på sigt bør blive færre elever i specialiserede 

tilbud, men mener ikke det må være et mål i sig selv. Det må altid være kommunens fælles børne- 

og ungesyn, samt barnets tarv, der i udgangspunktet er afgørende for hvordan barnet 

understøttes bedst muligt. 

I forhold til det fald der i øjeblikket ses i visiteringerne til specialiserede tilbud i kommunen, 

opfatter vi det som en naturlig konsekvens af den generelle nedgang i kommunens fødselstal og 

ikke nødvendigvis en positiv konsekvens af omstruktureringerne. 

Vi er i skolebestyrelsen endvidere bekymret over de midler der bindes i de tre videnscentre. 

Bekymringen opstår med baggrund i det scenarie, at tilgangen til det specialiserede område igen i 

fremtiden skulle stige, hvor skal finansieringen i dette tilfælde så komme fra? Det burde vel være 

de frigjorte midler der nu anvendes til videns centre, der skulle finansiere et øget behov på det 

specialiserede område. Men de midler er i fremtiden bundet op i stillinger i videnscentre og kan 

ikke anvendes længere. Hvis midlerne i distrikterne ikke er tilstrækkelige, er det så almen området 

der skal finansiere dette?  

Vi vil afslutningsvis glæde os til at følge den videre politiske proces omkring projektet og vi ser 

frem til at se det videre arbejde kvalificeret yderligere gennem denne høringsrunde.  

 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsen på Borris Skole 







 

Høringssvar fra Fasters Børn vedr. nyorganisering  

af det specialiserede område 

Astrup d. 10. september 2021 

 

 

Vi har i bestyrelsen gennemgået materialet omkring nyorganiseringen af det specialiserede område – en 

kompleks beskrivelse, der er svær at få overblik over som menigmand. 

Det er vigtigt for os, at skoler og dagtilbud er rummelige og inkluderende, samtidig med at børnene udvikler 

sig socialt og fagligt og bliver så dygtige, som de hver især kan. I nogle tilfælde kræver det en særlig indsats, 

som den almindelige folkeskole ikke kan løfte, men i mange tilfælde er der gode muligheder for med 

specialfaglig assistance at hjælpe børnene der, hvor de er.  

Vi arbejder allerede i dag med at finde de individuelle løsninger, der gør det muligt for elever med særlige 

behov at blive i de almene tilbud, og det er vores erfaring, at det ofte kan lykkes med den rette 

skræddersyede støtte. Med det udgangspunkt ser vi mange gode elementer i de såkaldte mellemformer, 

der skal yde det enkelte barn den særligt tilrettelagte støtte, det har brug for i den skole-

/dagtilbudsramme, det almindeligvis opholder sig i.  

 

Mellemformer i praksis 

Vi mener i udgangspunktet, at det er oplagt, at børn så vidt muligt får støtte i de almene tilbud, de er 

tilknyttet frem for at blive rykket over i det specialiserede område. Med mellemformer vil mange børn 

kunne hjælpes i det sociale og faglige miljø de til daglig færdes i, og det må alt andet lige være en fordel for 

barnet og familien, at hjælpen kan ydes i trygge og velkendte rammer tæt på hjemmet.  

Dog kan det bekymre os, i hvor vid udstrækning det i praksis kan lade sig gøre for såvel børn som 

fagpersonale at operere både i almen- og specialområdet.  

Ud fra materialet ser det ud til, at både børn med særlige behov og specialmedarbejderne skal hhv. 

modtage og yde støtte i både specialcentrene og i de almene tilbud. Vi er bekymrede for, om det i praksis 

kan lade sig gøre at matche de faglige ressourcer med de præcise tidspunkter i hverdagens skema. Altså 

kan det fx lade sig gøre, at en specialpædagog hver tirsdag fra kl. 9.30 til 11.30 kan være til stede på en 

given folkeskole for at yde en særlig støtte til et barn i et bestemt fag?  

Og hvor mange børn kan realistisk set få denne støtte med de ressourcer, der er sat af til opgaven? Vi kan 

ikke ud fra materialet vurdere, hvordan det i praksis skal foregå, men vi vil i høringssvaret her gerne 

udtrykke vores bekymring for, om der er økonomi til de ressourcer, det vil kræve at udføre modellen i 

praksis i det omfang, det er nødvendigt for at være en fuldgod erstatning for et specialtilbud på en 

specialskole.  

Ydermere stiller vi spørgsmålstegn ved, om et barn med særlige behov kan overskue at rykke frem og 

tilbage mellem specialcenter og alment tilbud. Vi savner konkret beskrivelse af mellemformer i praksis.  

 



Økonomistyring 

Af materialet fremgår det, at dokumentet skal beskrive organiseringen samt økonomistyring. Vi savner dog 

i materialet beskrivelse af økonomistyringen. Det er kun sparsomt beskrevet i materialet, og vi kan ikke ud 

fra dette vurdere økonomistyringen.  

Det er et enkelt sted anført, at når der ydes støtte til børn og unge i mellemformer i distrikterne, skal en del 

af betalingen findes i distrikterne. Hvad sker der, hvis et distrikt ikke har penge til at hjælpe børn med 

akutte behov? Hvordan sikrer modellen, at alle børn med behov for støtte rent faktisk kan få det? 

Vi savner i materialet et overblik over, om organiseringen i distrikter med separate økonomier fordeler 

midlerne så jævnt, at alle børn reelt har lige muligheder for at få den hjælp, de måtte have behov for.  

Alt i alt føler vi os ikke klædt på til ud fra det tilgængelige høringsmateriale at tage stilling til 

økonomistyringen.  

 

Videnscentre 

I nyorganiseringen indgår også et videnscenter under hver specialhelhed. Videndeling er vigtig i forhold til 

at udvikle og sikre høj kvalitet i tilbuddene. Vi stiller dog spørgsmålstegn ved, om det er relevant, at hver 

helhed har sit eget videnscenter frem for at samle dem til ét fælles videnscenter.  

Vi forudsætter, at ét fælles videnscenter alt andet lige vil give mindst mulig administration og samtidig 

sikre, at der på kommunalt niveau arbejdes ens i distrikterne, så alle børn får samme muligheder. 

 

Dagtilbud 

Vi er enige i udvalgets betragtning om, at der er behov for flere støttemuligheder for dagtilbudsbørn med 

særlige behov, så der ligesom i skoleregi vil være tilbud geografisk tæt på hjemmet. Vi ser frem til at blive 

hørt i opbygningen af denne del af specialområdet, når den tid kommer.   

 

Sparring med PPR 

Vores skoleleder har hver 6. uge mulighed for sparring med PPR omkring særlige indsatser i forhold til 
enkelte elever eller klasser. Dette er af stor værdi for os. Det kunne være ønskeligt med en større 
fleksibilitet i forhold til de tilfælde, hvor en hurtig indsats er nødvendig. I fald en indsats må aflyses eller 
udskydes pga. sygdom, vil det være ønskeligt, at der sættes en alternativ indsats ind, således at en 
nødvendig indsats ikke udskydes i uhensigtsmæssig lang tid. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Fasters Børne fællesbestyrelse  



Høringssvar 
 

  
 

Fjelstervang, 6. september 2021 

 

Fjelstervang Helhed – Børnenes Allé 

Ang. ”Forslag til nyorganisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning”. 

 

Vi ser frem til at arbejde i en ny organisering, som allerede har vist sit værd i flere sammenhænge. Det 

er samtidig tydeligt i praksis, at al begyndelse er svær, og vi håber at være med til at kvalificere 

processen med dette høringssvar. 

Det giver allerede i dag mening med den nye organisering af Nye Veje i tilknytning til de nye distrikter. 

Vi kan tydeligt se fordelene i en mere decentral organisering og tættere direkte samarbejde med de 

fagfolk, der skal hjælpe os med at se det, vi ikke selv kan se – og iværksætte de indsatser, vi ikke selv 

har ressourcerne til at gennemføre. 

Mange børn har gavn af at blive i nærmiljøet, og derfor synes vi at en bevægelse mod stærkere 

inklusion i almenområdet giver god mening for de berørte børn og familier, men det kræver, at vi 

faktisk magter inklusionen, og at den bliver en gevinst for alle, ikke kun de, med ”særlige behov”. Det 

kræver, at vi anvender de på sigt frigivne midler til at styrke den generelle inklusion og ikke kun 

skelner mellem ”special- og normalbørn”. 

 

Faste samarbejdspartnere 

Det er en vigtig hjørnesten i arbejdet, at et fast team arbejder sammen om sagerne. Alt for stor 

udskiftning sinker sagsgangene, frustrerer på alle niveauer og vil alt andet lige forringe kvaliteten af 

arbejdet. 

 

Opmærksomhed på arten af arbejdskraften ifm. Videnscentrene 

Vi vil gøre opmærksom på den forskel, der sprogligt/reelt er mellem ”specialpædagogisk bistand" og 

"specialpædagogisk viden". Det er netop bistand i form af hjælp til opgaveløsning, vi ønsker, men der 

er meldt ud fra leder af specialområdet, at der bliver tale om en art konsulentbistand, som ikke har 

direkte berøring med de enkelte børn og familier. 

Udelukkende vidensdeling kan potentielt give for meget snak og mødeaktivitet frem for konkrete 

indsatser og handlinger ude i yderste led. At opbygge viden er vigtigt, men bør man ikke lægge sig tæt 

op ad mesterlærer-tilgangen, når vi i almenområdet skal dygtiggøres? 

Vi ønsker os, at videnscentrene kan fungere bl.a. som udkørende teams, der kan hjælpe med konkrete 

opgaver og udfordringer af længere varighed i vores praksis – hjælpe med at udforme vores 

mellemformer. 

 



Specialbørnehave 

Kunne man gøre de lokale enheder i stand til at håndtere flere udfordringer – i stil med 

mellemformerne - i stedet for at oprette nye institutioner? Det er uklart hvordan det tænkes i 

udspillet, men vi opfordrer til at ”bruge det, vi har”. 

Her vil det være godt at indlede en dialog med dagtilbuddene og forældre i tilknytning hertil, så der 

kan skaffes en god analyse af behov og ønsker. 

 

Ressourcer 

Der skal være en accept af, at der ikke bliver sparet på området for specialundervisning/børnepasning 

de første 3(?) år af projektets levetid. Det må ikke være mangel på ressourcer, der ender med at Nye 

Veje-stien bliver tilgroet. På sigt er besparelser aldrig at foragte, hvis vi formår at udnytte de samlede 

ressourcer bedre. 

 

Videnscentrene 

Det er svært at være skråsikker i forhold til organiseringen af de nye videnscentre, men vi drøftede 

fordele og ulemper ved at operere med ét Videnscenter. Hvis det skal rykke noget i forhold til antal 

medarbejdere og det faglige miljø, så er det i hvert fald vigtigt, at der er stærk koordinering og 

samarbejde mellem videnscentrene – evt. at de var samlet på én matrikel, så de også fysisk flytter sig 

fra deres primære ansættelsessted i de perioder, de arbejder i regi af Videnscentret. 

I den forbindelse kunne man også overveje flere fuldtidsansatte videnscenter-arbejdere samtidigt med 

et korps med delt tjeneste. 

Igen vil vi understrege vigtigheden af, at Videnscenter-personale også bør arbejde med konkrete sager, 

hjælpe og udvikle mellemformer helt ude i yderste led på almenområdet. De skal tage medansvar for 

processerne, være villige til at indgå i dialog med forældre, børn og personale. Hvis frontmedarbejdere 

overgår til konsulentstillinger og kun kan tilgås konsultativt af personalet, mister specialområdet 

”varme hænder”. 

Vi kan blive bekymret for, om det er de rigtige medarbejdere, der ender i videnscentrene, når der også 

er brug for de bedste medarbejdere ude i specialområderne – det kan være svært at trække de 

stærkeste ressourcer ud for at lade dem arbejde med et nyt koncept ude i almenområdet, især hvis der 

bliver tale om noget, der minder om ”delt tjeneste”. Vi håber mange har lyst til at kaste sig ud i de 

krævende stillinger. 

Måske kan der, når man har to ret adskilte arbejdsfunktioner/arbejdssteder, opstå uklarhed om, hvem 

der har det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne i videnscentrene, når de arbejder ”i marken”? 

Vi tænker på de situationer, hvor en medarbejder gennem en længere periode arbejder sammen med 

ledere og medarbejdere m.v. på en given arbejdsplads. Kan der opstå situationer, hvor ansvaret for 

medarbejderen er uklar? 

Blot nogle tanker herfra. Ideen om videnscentrene står ikke så skarpt i rapporten, så vi formoder 

området er ved at blive tænkt igennem. 

 

 



Ergoterapeuter og andre faggrupper i Videnscentrene 

I rapporten på side 11 opremses en del faggrupper, som bør udgøre videnscentrene. Der nævnes en 

del lavt specialiseret og ufaglært arbejdskraft, hvilket kan synes lidt skævt i forhold til, at der er tale 

om specialiseret viden. Man kan selvfølgelig have en rigtig god praksiserfaring, men giver det mening 

at ansætte pædagogmedhjælpere i et videnscenter? 

I den forbindelse bliver det tydeligt, at vi mangler PPR i vores egen stab. Ergoterapeuter er et 

eksempel på en faggruppe, der meningsfuldt kunne bidrage til videnscentrene – ligesom andre 

faggrupper, som pt. er organiseret i Børn og Familie. 

 

Tak for denne høringsmulighed, vi står selvfølgelig til rådighed i den forestående proces, hvis 

yderligere dialog eller uddybning ønskes. 

Venlig hilsen 

Fællesbestyrelsen for 

Fjelstervang Helhed – Børnenes Allé. 



Hee Skole 

 Ringkøbing - Skjern 

Kommune 
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Hee skole – høringssvar fra skolebestyrelsen vedrørende Nye veje på 
det specialiserede område 

 

 

Hee skolebestyrelse har gennemgået oplægget omkring nyorganisering 

af det specialiserede område. Vi mener, at intentionerne i oplægget er 
gode og rigtige:  

 
For os er det essentielt at barnet i videst mulige omfang bibeholder 

kontaktet til nærmiljøet, hvor man bor. Derfor ser vi især positivt på 
oplæggets brug af "mellemformer", hvor man understøtter barnet i at 

blive i den folkeskole, det hører til. Her er det for os at se essentielt, at 

der følger tilstrækkelig med støtte til både barnet, skolen og forældre 
med, og vi kan ikke helt gennemskue, hvor god den foreslåede 

organisering vil være til at støtte op om dette.  
 

Vi ser også positivt på forslaget om at styrke indsatsen i 
dagtilbudsområdet. Vi håber, at det at kunne tilbyde en bedre støtte 

tidligere i barnets liv, øger sandsynligheden for, at barnet kan indgå i 
en folkeskole på lige fod med de andre børn og venner, barnet har i sit 

nærmiljø.  
 

På vegne af Hee skoles skolebestyrelse 
Sara Jørgensen, formand for skolebestyrelsen 



Bestyrelsen for Hemmet Børnehus                                                                                                                   9/9-2021 
 

Høringssvar vedr. Børne og familieudvalgets forslag til nyorganisering på det specialiserede område i 

Dagtilbud og Undervisning 

Bestyrelsen i Hemmet Børnehus har læst forslaget og står tilbage med en mening om, at det er svært at 

gennemskue, hvad det helt præcist er, der bliver lagt op til.  

Herudover har forslaget efter fælles drøftelse ført os til følgende udringer, bekymringer og spørgsmål: 

 Vi undrer os over, at man allerede nu er begyndt at rekruttere personale til Videnscenteret i syd, 

når forslaget end ikke er blevet godkendt og høringsperioden ej heller afsluttet.  

 

 Vi er bekymret for at sagsbehandlingstiderne vil blive langsommelige og at vejen til en endelig 

beslutning vil blive lang og til tider ugennemskuelig at følge. 

 

 Hvem har ledelsesretten og dermed træffer beslutningerne i sagerne? Bliver vejen til beslutning 

længere end vi allerede nu oplever- det frygter vi! 

 

 Vi har i Hemmet Børnehus allerede nu oplevet, at en enkelt sagt har taget unødig lang og ineffektiv 

tid grundet at ingen af mødedeltagerne har haft bemyndigelses til at træffe en beslutning, hvilket i 

sidste ende ikke har været ordentligt hverken for barn, forældre eller personale.  

 

 Vi bekymrer os over, at datoen for tildeling af ressourcetimer først ligger i 2022- hvad så med de 

børn, der allerede nu har et behov for ekstra ressourcer? 

 

 Hvad er tankerne bag Videnscentrene? Kommer de ud med ”varme hænder” eller blot som 

konsulenter? Og bliver vejen hen til hjælp herfra præget af lange sagsbehandlingstider, så hjælpen 

slet ikke når ud til barnet/personalet mens tid er?  

 

 Får de børn, der har brug for den specialiserede hjælp også den hjælp de har brug for i fremtiden? 

Vil de få nok hjælp og den hjælp de har brug for i en ny specialiseret børnehave med mindre 

ressourcer? eller i ”værste fald i et alment tilbud tilført lidt ekstra ressourcer? 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Hemmet Børnehus 
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Holmsland Skole 17-8-2021 

 

 

 

Høringssvar til ”Nyorganisering af det specialiserede område” 

 

Forældrebestyrelsen på Holmsland Skole bakker helt op omkring målene for nyorganiseringen. 

Bestyrelsen oplever ikke, at ”Nye veje på det specialiserede område” er fuldt implementeret, og synes 
derfor, at det er tidligt allerede nu, at skulle forholde sig til en nyorganisering. 

Vi synes, at det er svært, i det udleverede materiale at gennemskue konsekvenserne for dette nye tiltag, og 
vi frygter at etablering, udvikling og drift af ”Videnscentre” vil være bureaukratisk og visionerne vil være 
svære at udføre i praksis. 

Det skolen primært har behov for, at kunne løfte opgaven med mellemformer er ”varme hænder”, 
kombineret med den nuværende vejledning fra psykologer og pædagogiske konsulenter fra PPR. 

 

Skolebestyrelsen Holmsland Skole 

Nina Aarup, formand 

 



Hvide Sande Skole 
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Ringkøbing - Skjern Kommune www.rksk.dk 
 

Høringssvar vedr. 

 
” Ny organisering af det specialiserede område - Juni 2021” 
 

 
 
 

 

Vi har noteret os målet for ny organiseringen 
 

Det handler om at skabe fleksible og sammenhængende 
læringsmiljøer på tværs af almen- og specialområdet, hvor udgangspunktet er: 

 
 At flere skal kunne inkluderes i almenområdet ved at sikre 

specialpædagogiske indsatser til de børn og unge, som har behov herfor 
med afsæt i den almenpædagogiske kontekst. 

 
 At udvikle inkluderende læringsfællesskaber, som øger læringsudbyttet 

hos alle børn og unge. 

 
 At udvikle de nødvendige kompetencer i almen- og specialområdet 

gennem praksislæringsfællesskaber. 
 

 At anvende den nyeste faglige viden om, hvordan der skabes bedre 
resultater i den daglige pædagogiske praksis i såvel almen- som 

specialområdet 

 
Videns centre i distrikterne 

Det anbefales, at der i hver af de tre nye organisatoriske helheder i det 
specialiserede område oprettes et videns center. I hver af de tre centre vil der 

være medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer, som kan 
understøtte distrikterne i arbejdet med mellemformer for børn og unge med 

særlige behov. 
 

Distrikterne får således mulighed for at trække på viden fra specialpædagogisk 
praksis, og specialområdet får via medarbejdernes opgavevaretagelse 

værdifuld viden om almenområdets pædagogik og didaktik, som kan være med 
til at skabe øget faglig og social trivsel hos eleverne i de specialiserede tilbud. 

 
Den nye organisering skal i højere grad sikre, at den specialpædagogiske 

bistand kommer til børn og unge med særlige behov i almenområdet i stedet 

for, at eleverne skal komme til undervisningen i et specialiseret skole- eller 
dagtilbud. 
 

 
 Skolevej 2 

6960 Hvide Sande 

Telefon: 99742660 

www.hvidesandeskole.dk 

hvidesandeskole@rksk.dk 

 

30.08.2021 



Vi formoder, at ideen således er, at skolen / personalet kan få reel bistand i 
dagligdagen ved at personen med den specialpædagogisk viden indgår i 
”undervisningen”, tilrettelæggelsen og evalueringen af ”undervisningen”.   

Men vi synes ikke det fremgår klokkeklart af oplægget. 
 

 

Specialhelhederne vil dermed have to hovedopgaver: 

- Undervisning af børn og unge med særlige behov 

- Understøttelse af udvikling og indsatser i almenskolerne med afsæt i 
specialpædagogisk erfaring og viden. Sidstnævnte opgave definerer videns 

centrenes funktion og formål. 
 

Det vil i høj grad være efterspørgselsbestemt, hvor store ressourcer 
specialhelhederne kan bruge på videnscenterfunktionen. Der vil senere blive 

udarbejdet en model for styring og finansiering af videns centret. 
 

Når støtten til børn og unge gives i mellemformer i distrikterne frem for som 
pladser i de specialiserede tilbud, vil en del af betalingen for ressourcerne 

kunne findes i distriktspuljerne. 
 
Vi kan ikke ud af oplægget læse noget direkte om økonomi, men kan forstå, at det 

man taler om er ca. 900.000 kr. til hvert distrikts videns center. Hvorfor der vel 
ansættes nogle personer med den fornødne viden. 

 
Vi kan godt være i tvivl om, det giver mening, forstået på den måde, at man i stedet 
kunne overveje, at tilføre disse midler direkte til skolerne fremfor at oprette disse 

videns centre. Det ville vi hellere, at man gør. 
 

Omvendt kan vi godt læse, at man har forsøgt at behandle både organisering og 
økonomistyringen. Vi ved erfaringsmæssigt, at der vil være løbende justeringer.  
 

Men det ville have været rart, hvis vi havde haft en model for styring og finansiering 
af viden centret, et økonomisk overslag. Da man jo som tidligere nævnt, kunne 

overveje at tilføre midlerne til skolerne direkte i stedet for at oprette disse videns 
centre. Vi tror på, at midlerne er bedre brugt lokalt end centralt.   

 

 
På vegne af skolebestyrelsen på Hvide Sande Skole, 

 

 

 

Tina Holm Bjerregaard, formand 





Lem Stationsskole, Skolegade 34, 6940 Lem - Tlf.: 99 74 18 00 -  www.lemhelhed.rksk.dk  

          

 

Høringssvar fra bestyrelserne ved Helheden Lem (Skole og børnehaverne) 

 

 

Vi vil gerne give udtryk for, at det ikke er ideen om at gøre noget nyt/andet for børn med særlige 

behov, vi er modstander af, men vi oplever, at det fremsendte materiale er alt for svært for forældre- og 

skolebestyrelse at overskue fordele og ulemper ved.   

 

 Vi kan godt være bekymret for: 

- økonomien for almen delen. 

- kvaliteten for almen delen 

- at der ikke er penge tilbage i distriktet til at dække det specialbehov, der skal dækkes. 

 

Det er nogle af de store spørgsmål, som vi ikke finder svar på i høringsmaterialet. 

 

Det vigtigste er, at det hele bliver til gavn for børnene.  

 

Vi efterlyser nogle tydelige eksempler på, hvordan nyorganiseringen kunne se ud, for at kunne se 

mulighederne og give et reel høringssvar. 

 

Vi vil gerne være med på nye muligheder for børn med særlige behov. Med det er vores oplevelse, at 

det er vigtigt, de kender noget af vejen. For at de kan det, skal lærere og pædagoger kunne guide dem 

den rigtige vej. Det svært for os at se i materialet, hvor børnene skal guides hen.  

 

Det kan være meget forskelligt hvilken indsigt/viden, der er behov ude på skolen/institutionen. Og tit 

så forskelligt, at den samme medarbejder ikke kan rumme denne indsigt/viden. På den baggrund er det 

svært at gennemskue, hvordan videncentrene skal komme skoler og institutioner til gavn. Og vi ønsker 

ikke udelukkende konsulentbistand, men derimod flere faglige, varme hænder på gulvet. 
 

Det er vigtigt, at barnets perspektiv er i fokus. Konkret udredning af barnet skal være synligt, ikke kun 

diagnosebestemt. 

Det er vigtigt, at midlerne bliver inden for området, så de kan komme barnet til gode. 

 

Hvordan kommer det hele til at fungere i praksis?  

Vi er interesseret i, at medarbejdere og økonomi bliver brugt bedst muligt til gavn for vores børn, men 

det kan vi ikke gennemskue, om bliver en konsekvens af det foreliggende materiale. Det skal være 

nemt at få hjælp, ikke systemtungt og for bureaukratisk. 

 

Vi håber, at døre og muligheder er åbne i den videre proces.  

 

Forældre- og skolebestyrelse  Helheden Lem    



 

  

 

 

 

Rækker Mølle 01.09. 2021 

 

Høringssvar 

Nyorganisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. 

Forældrebestyrelsen ved Dagplejen og Børnehaven Lærkereden har omhyggeligt læst det 

tilsendte materiale omkring nyorganisering af det specialiserede område, og giver i den 
forbindelse følgende høringssvar: 

Rapporten fremstår vanskelig tilgængelig i sin læsbarhed, hvilket gør os i tvivl om, hvad vi 

svarer på. Vi ønsker at kvalificere vores høringssvar, men finder det vanskeligt ud fra det 

tilsendte materiale. 

Oplægget afføder klart flere spørgsmål, end det giver svar! 
 

Som udgangspunkt finder vi tanken om nyorganisering af det specialiserede område 

spændende, og alligevel tillader vi os, at være forsigtigt kritiske overfor oplægget på baggrund 
af følgende: 

 0-6 års området har ingen plads i det udsendte materiale. Dette undrer da kommunens 

børne- og ungesyn dækker området fra 0-18 år, og al forskning viser, at tidlig indsats 

har stor effekt for børn i udsatte positioner. Vi anerkender visionen om, at der på sigt 

henvises færre børn til specialiserede tilbud, og håber at det også fremover vil være 

kommunens fælles børne- og ungesyn, samt barnets tarv, der i udgangspunktet er 

afgørende for, hvordan det enkelte barn styrkes mest optimalt. 

 

 Vores fokus har primært været på dagtilbudsområdet, og da dette fylder minimalt i 

oplægget, vil vi tillade os at kommentere på det mere generelle, som for eksempel den 

manglende belysning af, hvordan den nye organisering vil påvirke almenområdet. 

Hvordan kan vi sikre stabilitet og kontinuitet for såvel det enkelte barn som for det 

børnefællesskab, som barnet er en del af i dagtilbuddet, hvis/når det er eksterne 

konsulenter/medarbejdere, der skal varetage opgaven omkring støtteformer til 

barnet? 

 

 

 Børnene skal fungere der hvor de er, og det samme skal de pågældende medarbejdere. 

De mellemformer, der i dag giver gode resultater, er relationsbårne i forhold til både 

barn og barnets netværk, og det er oftest det lange seje træk (kontinuiteten), der er 

med til at sikre effekten af indsatsen. Den nye organisering af samarbejdet med PPR og 



 

 

de pædagogiske konsulenter kan bidrage med viden og vejledning, men det er med 

flere lokale ressourcer, der for alvor gøres en forskel. 

 

 Nyorganiseringen kommer hurtigt i kølvandet på såvel den nye organisering i PPR 

samt opdelingen i distrikter. Begge dele er stadig i en opbygnings-

/implementeringsfase, hvilket har stor betydning for hele Dagtilbud- og 

undervisningsområdet. 

 

 De planlagte Videnscentre har vi svært ved at visualisere – både hvad angår indhold og 

økonomien omkring dem. Hvornår skal Videnscentrenes medarbejdere involveres og 

hvordan er de organiseret i forhold til de pædagogiske konsulenter, som vi i dag har et 

godt samarbejde med? 

 

 I materialet står der, at der senere vil udarbejdes en styrings- og finansieringsmodel 

for Videnscentrene – så det er svært at give høring på denne (ikke uvæsentlige) del af 

oplægget. 

 

 

Venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen Dagplejen og Børnehaven Lærkereden, Rækker Mølle Børnefirkløver 

 

 

 







 

              Troldhede d.10. september 2021
  

 

Høringssvar til: 

 ”Nyorganisering af det specialiserede område”  

 

Skolebestyrelsen på Nr.Vium - Troldhede skole udtaler følgende omkring ”Nyorganisering af 

det specialiserede område, 2021” 

Skolebestyrelsen har nærlæst og drøftet oplægget til ”Nyorganisering af det specialiserede område, 

juni 2021”. 

Overordnet finder skolebestyrelsen det positivt, at der er et ønske om at sikre helhed i tilbuddene i 
kommunen.  

Den organisatoriske samling af specialcentret og specialskolen i hvert af de tre distrikter, 

således at der fremover bliver en specialhelhed i hvert distrikt, samt samling af alle de 

specialiserede tilbud i kommunen under en fælles ledelse, må derfor være det rigtige, hvis der 

skal sikres helhed i kommunens specialtilbud.   

I forhold til det videnscenter, som tilknyttes hver specialhelhed, og som har til opgave bla. at 

understøtte arbejdet med mellemformer i almene tilbud, kan vi have bekymringer.  

Almenområdet har i forvejen mulighed for at trække på og få vejledning af pædagogiske 

konsulenter i kommunen. Dette er ofte i kortere perioder – enkeltdage og enkelte vejlednings- 

og konsultative møder. 

Hvis samarbejdet mellem almenområdet og videnscentret fra specialenheden skal blive en 

succes, og hvis de oplistede mål for nyorganiseringen (jf. ”Nyorganiseringen af det 

specialiserede område, juni 2021”) skal kunne opfyldes, fordrer det, at de ”udsendte” 

medarbejdere fra videnscentret kan fungere som både sparringspartnere og direkte 

støttepersoner – måske i længere perioder. Vi ønsker ikke blot en udvidelse af korpset af 

pædagogiske konsulenter. Der skal kunne tilbydes noget andet og mere.  

Det  er en nødvendighed, at personerne fra specialhelhedernes videnscentre er fagligt meget 

velfunderede, er opdaterede på ny viden inden for feltet, har stor indsigt i inklusionsområdet 

og har meget stor erfaring i arbejdet med de udfordrede børn og unge. Men stor erfaring med 
undervisningen af nutidens børn i almenområdet er også absolut nødvendigt.  

 

Da almenområdet allerede i forvejen i gennem mange år har været vant til det pædagogiske 

arbejde med udfordrede børn og unge, og personalet i almenområdet derfor i rigtig mange 



tilfælde allerede besidder en stor portion erfaring i dette arbejde, ser bestyrelsen hellere 

midler, som tænkes anvendt på ansættelser i videnscentrene, uddelt til skolerne, så der kan 

laves indsatser lokalt.  

Generelt finder skolebestyrelsen ved Nr,Vium-Troldhede Skole det svært at tage stilling til 

nyorganiseringen, idet det udsendte materiale ikke er konkret nok. I det hele taget, mener 
bestyrelsen, at det tidsmæssigt virker forceret. 

Slutteligt vil bestyrelsen påpege, at der i det udsendte materiale heller ikke gøres rede for det 

økonomiske aspekt. 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

 

Lars J. Brandt   Dorthe H. Degnbol 

Formand    Skoleleder 

Nr.Vium-Troldhede Skole  Nr.Vium-Troldhede Skole 

 



Høringssvar fra skolebestyrelsen på Rindum Kjærgaard vedr. rapporten ”Nyorganisering af det specialiserede 

område. Juni 2021”. 

Bestyrelsen finder det meget positivt, at rapporten sendes ud i høring hos de berørte parter, herunder 

skolebestyrelserne. 

Endvidere finder vi det positivt,  

 at der er lyttet til høringssvarene fra den første høringsrunde 

 at man organiserer ud fra kognitions- og funktionsniveau - frem for diagnoser, hvilket er det eksisterende 

princip i RKSK nu 

 at der er fokus på inklusion og samarbejdet mellem specialskolerne, specialcentrene og almenskolerne 

 at politikerne anerkender kvaliteten af det arbejde, der nu og gennem mange år har været ydet på 

specialområdet 

 at rapporten for nyorganiseringen af det specialiserede område indeholder 4 målsætninger gode 

målsætninger. 

Ud over ovenstående har vi flg. bemærkninger og spørgsmål til rapporten: 

 Det skal ikke være kvantitativ, men kvalitativ tænkning, der skal styre, hvilke elever der i mere eller mindre 

grad udsluses fra specialområdet til almenområdet 

 Det skal ikke være økonomi, der afgør hvilke og hvor mange elever, der udsluses til almenskolerne 

 Det er ikke hensigtsmæssigt, at specialcentrene lægges ind under specialskolerne, når de hører til på 

forskellige matrikler, og det bliver ledelsesmæssigt sværere at overskue enhederne. Det har betydning, at 

ansatte har kort vej til nærmeste leder, og det er svært, når enhederne fysisk er placeret adskilt fra 

hinanden 

 Nyorganiseringen bliver mere uoverskuelig og mere kompleks. 

 Der mangler i rapporten konkrete anvisninger på, hvordan ”Nye veje” skal implementeres. Det er generelt 

for diffust, hvad der skal ske i den praksisorienterede del af projektet. 

 Det er svært at vide, hvad mellemformer reelt er. Der mangler en beskrivelse af, hvad der mere konkret 

skal arbejdes med. 

 Hvad er et videnscenter? Hvilke medarbejder og hvor mange skal tilknyttes? Hvilke funktionerne har 

medarbejderne i videnscentret? Hvad er målet for og ambitionerne med et videnscenter? Hvor mange 

midler er der afsat til driften? 

 Hvis specialcentrene lægges ind under specialskolerne, bliver der brug for mere ledelse og ledelsestid. Det 

samme gælder omkring videnscentrene. Man kan frygte, at der flyttes ressourcer fra det direkte arbejde 

med børnene (varme hænder). Hvordan kommer det børnene til gode? 

 Vi er ikke enige i, at vi på Rindum Kjærgaard er udfordret på undervisningslokaler. Vi har mange små lokaler, 

der tilgodeser vore elevers individuelle behov, og vi har fine udearealer, der rummer gode muligheder for, 

at vore pædagogiske principper kan udmøntes i praksis.  Generelt en stor tilfredshed med de pædagogiske 

rammer. Det kan dog nævnes, at skolen har svært ved at finde rammer til møder og forberedelse til 

personalet, samt at skolen pt. er nød til at bruge idrætsfaciliteter andre steder.  

 

 Tidsrammen fra byrådsmødet i oktober til effektueringen af den nye struktur er uanstændigt kort. Det er 

ikke at udvise ordentlighed, når man fastlægger en så kort tidsfrist for implementering af en så omfattende 

strukturændring. 

 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen på Rindum Kjærgaard 

 



                                                                                                                                  Ringkøbing 08-09-2021 

Til Børne- og Familieudvalget 

Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune har anmodet forældrebestyrelsen for 

Ringkøbing Dagtilbud om en udtalelse til rapporten om nyorganisering af det specialiserede 

område.  

Det overordnet formål med ”Nye veje på det specialiserede område” har rigtig mange gode 

intentioner, men området er kompleks, hvorfor det er vanskeligt at danne sig et overblik, når hele 

materialet ikke præsenteres på en gang, men kommer drypvis. Denne rapport omhandler 

udelukkende sporet ”organisering og økonomistyring”, hvorfor der må komme tilsvarende rapporter 

på de to øvrige spor, ligesom der på det specialiseret dagtilbudsområde siden vil komme et forslag 

til en konkret model, der konkret skitserer organisering og finansiering.  

Ringkøbing Dagtilbud er derfor bekymret for, om området bliver tilstrækkeligt belyst, eller om der 

udelukkende fokuseres på delelementer, som ikke er helhedsorienteret belyst og gennemtænkt. Vi 

frygter derfor, at det almene dagtilbud bliver overset i det store billede, fordi teori og praksis ikke 

hænger sammen.  

Formålet med nye veje er, at flere børn forbliver eller tilbagesluses til almenområdet end i dag, men 

der økonomiseres udelukkende med 15 timer i forhold til en dagtilbudsåbningstid på 48 timer. 

Betyder det, at almenområdet med deres nuværende økonomi selv skal finansiere den ekstra støtte, 

som børnegruppen har behov for, eller tilføres der yderligere økonomi til almenområdet? 

Videnscentrene er på papiret en god ide, hvor det pædagogiske personale og ledere kan udvikle 

kompetencer med det formål at skabe fleksible og sammenhængende læringsmiljøer. Fokus med 

videnscentrene er dog uklare. Videnscenteret refereres til at have en vidensfunktion, mens der i 

tabel 3 fremgår rådgivning og vejledningsfunktion.  

Inden at et barn visiteres til et specialtilbud har barnet og det pædagogiske personale haft berøring 

med psykologer, tale-høre-konsulenter, ergo- og fysioterapeuter mv. Bliver videnscentrene dermed 

et slags udvidet PPR? Det almene dagtilbud efterspørger ikke flere teoretiske 

hjælpeforanstaltninger, men praktisk hjælp, som kan understøtte den konkrete børnegruppe, for 

derved at skabe et læringsmiljø, hvor der kan opstå fællesskaber og ny viden kan tilflyde det 

pædagogiske personale.  

Samtidig er vi bekymrede for, at der går midler fra praktikken, når videnscentrene skal betales af 

distriktspuljerne.  

Herudover har Ringkøbing Dagtilbud ikke yderligere bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Karin Lemming 

Formand for Ringkøbing Dagtilbud 



Til  
Børne- og Familieudvalget 
 
 
 
 
 
 
Emne: Ringkøbing Skoles bestyrelses høringssvar vedr. Forslag til nyorganisering af det 
specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning 
 
 
 
Kære udvalg 
 
Torsdag d. 26. august deltog vi som bestyrelse i et møde med forældrene til de børn, der har deres 
daglige skolegang på Specialcenter Vest. På mødet blev forældrene præsenteret for udkastet til en 
nyorganisering af det specialiserede område, og vi blev imponerede over forældrenes engagement 
samt indsigt i og konstruktive tilgang til forslaget.  
 
For mange kan det måske synes som et mindre område, vi diskuterer. Børnene på det specialiserede 
område udgør trods alt kun en mindre andel af det samlede antal børn på skole og dagtilbudsområdet. 
 
Her er det en vigtig pointe, at selvom børnene ikke i antal er de fleste, så er de dem, der har det 
allerstørste behov for vores opmærksomhed, omsorg og støtte. 
 
Forslaget omhandler rammerne for de af vores børn, der er allermest sårbare. For mange af dem har 
barndommen allerede budt på nederlag, og vejen ind til den rigtige støtte har været lang.  
 
Af ovenstående årsager skal Børne- og Familieudvalget have ros for at gennemføre en større 
høringsrunde , hvor skolebestyrelser mv. får mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. 
Specialområdets børn og deres forældre skal som minimum kunne forvente et forslag, der er så 
gennemarbejdet, at det giver børnene en tryg fremtid. Det betyder også, at hvis der skal ske ændringer, 
så skal det ikke være som led i en eksperimentering, men fordi børnene opnår en mere kvalificeret 
støtte, en bedre trivsel og en større faglig udvikling. 
 
På den baggrund vil vi som bestyrelse gøre udvalget opmærksom på fire klare bekymringspunkter i 
forhold til det foreliggende forslag. 
 

1) Organisatoriske barrierer 
Med forslaget bliver det muligt at søge ekstra ressourcer til støtte i almenområdet. De ekstra 
ressourcer kan eks. søges i forbindelse med mellemformer, hvor der ansættes til indsatsen på den 
enkelte skole via midler bevilliget fra distriktspuljen, eller ved at indgå en aftale i forhold til den 
normering, der er til rådighed i distrikternes nye videnscentre. 
Excel-arket udfordres kraftigt, når det møder virkeligheden. Det er svært at forestille sig en udbredt 
praksis, hvor skoler fremadrettet skal rekruttere specialkompetencer til støtteindsatser på mellem 10-
15 timer i begrænsede tidsperioder. Rekrutteringspuljen er ikke stor nok, og de begrænsede 
ansættelser til rådighed fra distriktspuljerne er svære at gøre attraktive for kvalificerede 
medarbejdere, som opgaven i meget høj grad kalder på. 
Formen hvor Videnscentret stiller timer til rådighed hos medarbejdere, der er delt mellem 
driftsopgaver på specialområdet og opgaver i Videnscentret er også en udfordring. Mange 
støtteforanstaltninger er ikke bundet til faste tidspunkter, som eks. skolevægring. Støtten kræver en 
udvidet fleksibilitet hos det pædagogiske personale, og det er svært foreneligt med et fast 



undervisningsskema. En løsning kunne være fuldt dedikerede medarbejdere til mellemformer i de 
enkelte distrikter. 
 

2) Bureaukratiske Videnscentre 
En markant del af forslaget er oprettelsen af tre Videnscentre i de tre distrikter. Vi er enige i målet om, 
at skabe fleksible og sammenhængende læringsmiljøer og udvikle kompetencer hos det pædagogiske 
personale på både det special- og almenområdet. Samtidig er et helt afgørende kriterie for succes, at 
medarbejdernes tid bruges hos børnene. 
Med forslaget er Videnscentrenes fokus uklart. Mellem linjerne kan vi se risikoen for, at centrene 
udvikler sig til stabsområder og konsulenttimer, hvor formålet bliver at indsamle viden, bearbejde 
viden, evaluere, skrive rapporter, afrapportere, holde kurser mv.  
Det er nødvendigt med en mere præcis beskrivelse af Videnscentrene, hvor formålet holdes for øje: At 
være der for børnene, sammen med børnene, i deres læringsmiljøer. 
 

3) Uklare mellemformer 
En stor del af forslaget bygger på, at nye mellemformer skal sikre, at endnu flere børn forbliver eller 
tilbagesluses til almenområdet. Vi er ikke uenige i målsætningen, så længe børnene modtager den 
rette støtte. Man er ikke kun autistist 40 procent af ens skoletid, og den rette støtte er både til for det 
enkelte barn, og for klassekammeraterne. 
Mellemformer er ikke nyt. Det er blot et nyt begreb. Og vi kan ikke læse ud fra forslaget, hvordan 
mellemformer denne gang skal sikre børnene imod nye nederlag i et forsøg på at få flere til at passe 
ind i almenområdet. 
Både børn og forældre skal have en tryghed i, at de løsninger, der tilbydes, reelt også giver den 
nødvendige støtte. Det betyder, konkret, at før man begynder at beholde eller tilbagesluse større 
målgrupper til almenområdet, så skal løsningerne også reelt være tilstede, og udfordringer med eks. 
rekruttering skal være løst.  
 

4) SCV og almenområdet adskilles 
Vi har svært ved at finde en forståelse for, at Specialcenter Vest organisatorisk skilles ud fra 
Ringkøbing Skole for at indgå i en ny konstellation. Den manglende forståelse finder vi både hos 
medarbejdere og hos forældre, der er glade for den nuværende organisering. Vi kan også forstå på 
administrationen i D&U, at den nuværende organisering i Ringkøbing fungerer godt. Der er et flot 
fokus på at sikre tilbageslusning til almenområdet for de børn, det er bedst for, og på at sikre trivsel og 
faglig udvikling hos de børn, der har det bedst på SCV. 
Målet om at opnå en større andel af børn i almendelen må skulle opnås ved at gøre tingene anderledes 
de steder, hvor der er behov for det, og smartere de steder, hvor det allerede fungerer.  
Det fungerer i Ringkøbing, og en organisatorisk adskillelse af SCV fra almendelen synes kun at være 
svaret på at opbygge sværere samarbejdsvilkår. 
 
Vi håber ovenstående kan være med til at kvalificere forslaget. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jesper Lemming 
Formand for skolebestyrelsen 



 

  

 

 

 

 

Høringssvar 

Nyorganisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. 

 

Skolebestyrelsen på Rækker Mølle Skole har med interesse læst forslaget til nyorganisering af 

det specialiserede område. 

Overordnet vil vi gerne påpege, at vi finder selve høringsmaterialet uoverskueligt, svært 

tilgængeligt, samt at materialet rejser flere spørgsmål, end det giver svar.  

Desuden er bestyrelsen af den opfattelse, at den skitserede nyorganisering kommer meget 

hurtigt efter beslutningen omkring ”Nye veje på det specialiserede område”, og opstart af 

distikts-opdeling/-ledelse af området. Et stort og omfattende projekt, der fortsat er i en 

opbygnings og implementeringsfase. Vi finder det vigtigt og relevant, at der gennemføres en 

egentlig evaluering af dette projekt, før der foretages yderligere omstruktureringer. Dette skal 

ses i lyset af, at der i begge tilfælde er tale om ændringer, der vedrører det samlede 

skolevæsen, alment som specialiseret. 

 

Konkret har vi nedenstående opmærksomhedspunkter, som vi ønsker der bliver medtænkt i 

forbindelse med det videre arbejde med nyorganiseringen. 

 

 Vi savner at oplægget afspejler kommunens børne-unge-syn, der har fokus på 0-18 års 

området, det fremgår ikke umiddelbart af høringsmaterialet, om de skitserede 

”videnscentre” og skal servicere 0-6 års området. 

 Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt de planlagte videnscentre vil kunne støtte 

opgaven med at inkludere flere børn med specialpædagogiske behov i de almene 

tilbud. Forslaget rummer ingen data der understøtter en sådan sammenhæng, ej heller 

i de tilgængelige beskrivelser vi har kunnet finde, omkring de gode erfaringerne fra 

Nyborg kommune.  Her ser det mest ud til, at vi i kommunen allerede har tilsvarende 

muligheder gennem konsulenterne tilknyttet PPR. 

 Hvordan skal det sikres, at den erfaring og viden som medarbejdere fra det 

specialiserede område indsamler gennem deres virke i almenområdet, kommer til at 

styrke den faglige udvikling for eleverne i de specialiserede tilbud? 

 Det er meget uklart hvordan medarbejderne i de nye videnscentre kommer til at 

arbejde, og hvordan de skal fastholde en formel og praktisk tilknytning til eget bagland. 

 Det virker umiddelbart som et tilbageskridt, at man påtænker, at specialcentrene på 

ledelsessiden fjernes fra almenskolen. Den synergi der kan være ved at have almen og 



 

 

specialklasser under samme ledelsesreference, samt oplagte muligheder for at have 

personale der arbejder på tværs af almen og specialklasser, synes at blive 

besværliggjort gennem den foreslåede nyorganisering. 

 Mellemformer drives gennem relationer og varme hænder, gennem personale der er 

tæt på barnet og har en bred kontinuerlig tilknytningsflade til barnet og dennes 

netværk. Vi har allerede et velfungerende (nyorganiseret) samarbejde med PPR og de 

pædagogiske konsulenter, så i praksis savner vi ikke viden og vejledning, men mere 

lokale ressourcer til at lykkes med opgaven. 
 

 

 

Skolebestyrelsen 

Rækker Mølle skole 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 
 

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Skjernåskolen 

 

Høringsmateriale 

Overordnet vil vi gerne være med til at gå ”Nye veje” og skabe mest mulig værdi. Men vores vurdering 

er, at materialet ikke er gennemskueligt og ikke virker færdiggjort, hvilket gør det vanskeligt at give et 

høringssvar på. Materialet giver anledning til flere spørgsmål, end det giver svar. Vi undrer os over, at 

det kan være jer muligt, som Børne- og familieudvalg, at træffe en ansvarlig beslutning på baggrund af 

materialet.  

Derudover er et grundlæggende problem i det høringsoplæg, der er kommet er, at det overhovedet 

ikke fokuserer på børnenes trivsel, heller ikke som en forudsætning for læring. 

 

Visitation 

For skolebestyrelsen på Skjernåskolen er det vigtigste, at alle elever i Ringkøbing-Skjern Kommune 

tilbydes det skoletilbud, hvor børnene kan blive så dygtige som muligt, uanset om det sker i et alment 

skoletilbud, i en mellemform eller i et specialtilbud.  

Efter et oplæg omkring, og efter gennemlæsning af høringsmaterialet, er det vores forståelse, at der 

ikke er klarhed over, hvilke børn og elever som tilbydes et specialtilbud eller en mellemform. 

Uklarheden skaber bekymringsusikkerhed for os som forældre. Vi ønsker klarhed på børnenes vegne. 

Kan Børne- og familieudvalget på baggrund af høringsmaterialet svare på, hvilke børn og elever som 

man ønsker at understøtte i en mellemform på almen området, samt hvilke børn og elever som kan 

visiteres til et specialtilbud? Vi kan ikke. 

Vi vil anmode om, at der sker en afklaring af visitationskriterier, både til et specialtilbud samt 

mellemformer i høringsmaterialet, så I som Børne- og familieudvalg er vidende om hvilken beslutning 

I er ved at træffe, og så vi som forældre kan være vidende om hvad vores børn tilbydes.  

 

Faglige kompetencer  

Har man i Børne- og familieudvalget vurderet, hvilke kompetencer der er nødvendige for, at et barn 

kan være i folkeskolen, samt hvilket læringsmiljø som skal skabes for, at en elev fra specialområdet 

kan være i folkeskolen? Et større fokus på udviklingen af almenområdet, herunder normeringen, vil 

kunne understøtte jeres ønske om fastholdelse af elever i almenområdet.    

Sagsbehandler 

Skolebestyrelsen 
Skjernåskolen 
Direkte telefon 

99 74 19 23 
E-post 

dan.skou@rksk.dk 
Dato 

10. september 2021 

Returadresse: 
Dagtilbud og Undervisning, Skjernåskolen 
Klostervej 65, 6900 Skjern 
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Det undrer os meget at indsatstrappen er ”trafiklys-farvet”, specialområdet er rødt, altså ”STOP”. 

Hvorfor? Er der ikke en anerkendelse af at et specialtilbud er nødvendigt for nogle elever? Vi håber 

ikke I signalerer, at børnene i specialregi er/står forkert på indsatstrappen, er visiteret forkert og/eller 

I ikke ønsker, at de børn som har et behov for specialundervisning visiteres til specialområdet. 

Vi er af den forståelse, at I ønsker færre elever på specialområdet. Hvad betyder det konkret for 

elevgruppen på Skjernåskolen? Det er vores forståelse, at vores børn er korrekt visiteret til 

Skjernåskolen, hvor vores børn har de bedste muligheder for, at blive så dygtige som mulige, og 

samtidig få den nødvendige pædagogisk støtte. De elever som udvikler sig ud af rammerne på 

Skjernåskolen har, og vil altid blive, vurderet til andet skoletilbud hvis de der opnår muligheden for at 

blive så dygtige som mulige.  

 

 

Revisitation  

Færre elever på specialområdet, revisitation og tilbageslusning fylder meget i snakken omkring ”Nye 

veje”, i stedet for en udvikling af både almenområdet og specialområdet til gavn for elevernes læring 

og udvikling. Bekymringen er, at I kommer til at træffe uhensigtsmæssige beslutninger og sige nej på 

børnenes vegne, i forbindelse med visitation til specialområdet. Et nej til et barn som er berettiget til 

det rette skoletilbud, vil have stor betydning for barnets fremtidige læring og udvikling. Betydningen 

af jeres beslutning ses først senere i livet, for husk på at børnene er borgere i RKSK gennem hele livet. 

Vi er bekendt med, at Skjernåskolen tidligt i processen vedrørende ”Nye veje” blev anmodet om at 

udvælge elever til tilbageslusning til almenområdet inden for en given dato. Vi vil påpege, at denne 

administrative handling vedrørende udvælgelse af specialtilbuds-elever til mellemformer i 

almendelen, ikke findes ordentlig. Vi håber ikke, at I politisk vil understøtte en sådan tilgang? Har vi 

som forældre ankemuligheder i ”visitationen” til en mellemform?  

 

Mellemformer 

Vi vil gerne bakke op om videnscenter-tanken, samt deltagelsen i arbejdet omkring mellemformer. Vi 

kan ikke vurdere hvorvidt organiseringen heraf er korrekt, men hvis det besluttes, at opgaven skal 

varetages af Skjernåskolen, forventer vi, at der tildeles ledelsestid til opgaven, og at opgaven 

konkretiseres yderligere, således nødvendige og yderligere kompetencer kan tilegnes og ikke mindst 

nuværende kan fastholdes og videreudvikles. 

Det er os magtpåliggende at vores børn ikke påvirkes uhensigtsmæssigt af personaleskift, når 

personalet på Skjernåskolen er udsendt i en mellemform. Vores børn har brug for strukturerede 

rammer og kendt personale omkring sig. Herudover tænker vi, at det er nødvendigt at fastholde og 

videreudvikle på kompetencerne i specialområdet, samtidig med vores bidrag og samarbejde med 

almenområdet.   

 

Vi håber, at vi som skolebestyrelse fremadrettet vil blive inddraget i processen mod ”Nye veje”.  

 

/Skolebestyrelsen for Skjernåskolen 



HØRINGSSVAR 

Den forældrevalgte del af bestyrelsen på Skolen i Skjern har udarbejdet dette 

høringssvar til ”Nye veje på det specialiserede område” 

Vi har endvidere læst og gennemgået høringssvar fra LokalMED, som vi samtidig 

tilslutter os. 

Der ligges op til en kvalitetsforbedring af området, og til dette formål har I kig på 

Nyborgmodellen. Hvorfor kigger I ikke internt i kommunen? 

Specialcenter SYD har siden 2015/16, hvor der kommer nye kræfter i ledelsen på 

Amagerskolen, formået at øge antallet af elever, som går til folkeskolens eksamen for 

ca. 10% til nu 80-90% af eleverne. Taget i betragtning at antallet af elever har været 

omkring de 50 eller over, vidner det om kvalitet i undervisning. Det er da evidens. 

Et af succeskriterierne for ”Nye veje på det specialiserede område” er ”at flere børn 

skal kunne inkluderes i almendelen”. 

Som forældrevalgte undre vi os. De elever som er visiteret til andre tilbud end 

almendelen, er fordi fagprofessionelle der, har udtømt deres muligheder for at møde 

de behov børnene har. Hvorfor skal børn tilbage i noget, der ikke virker for dem? 

Det er uomtvisteligt og evidensbaseret, at børn har brug for faste rammer og 

vejledning for at kunne navigere i skolen. Børn med udfordringer har i endnu højere 

grad brug for dette i hverdagen. Derfor stiller vi os uforstående overfor, at I vil ændre 

på noget, som Specialcenter SYD løser på deres helt unikke måde og lykkes med. 

Rent organisatorisk skal Specialcenter SYD pr 01.01.2022 overgå til Videnscenter 

SYD, hvor Skjernåskolen bliver nærmeste leder. 

En af årsagerne til, at Specialcenter SYD har så positive resultater, skyldes den helt 

nære og tætte kontakt til almendelen og skolens ledelse på tidligere Amagerskolen. 

Specielt muligheden for at ”låne” personale ved hinanden har været uvurderlig. 



Betyder det så, at Specialcenter SYD flytter med Skjernåskolen, såfremt denne får 

nye lokaler i forbindelse med Skolerne i Skjern projektet? Det giver jo ingen mening, 

at have to matrikler under én ledelse. 

 

På den økonomiske del undrer vi os over ansættelse af mellemleder. 

Et af områderne den nye mellemleder skal tage sig af, er sagsgange og 

skemamateriale. Har KL ikke allerede lavet dette arbejde? Der er da mulighed for 

konsulent hjælp der. 

Mellemleder er finansieret indenfor specialområdet ved de ”besparelser” der opnås. 

Hvordan skal stillingen finansieres, hvis ”besparelsen” ikke kommer i hus? Her 

tænker vi også på de ekstra omkostninger, der vil følge med i inklusionen i 

almendelen, eksempelvis ekstra pædagog/lærer timer. 

I forhold til den faglige udvikling af afdelingerne, har afdelingslederne fingrene helt 

ned i suppen, og derfor størst indsigt i faglighedens niveau. Ergo ved de også hvor 

der skal sættes ind med kompetenceudvikling. 

 

 





Høringssvar 
 
 
Vi ser med optimistisk interesse på tankerne om at oprette specialpladser til børnehavebørn flere steder i 
kommunen. Det er meget interessant at der nu ses på det behov. 
 
Hvis Ringkøbing-Skjern kommunes byråd vælger en struktur med flere enheder, som har specialbørnehave 
grupper, så er vi, såfremt en fornuftig økonomisk ramme følger med, klar til at opbygge de 
specialpædagogiske kompetencer til at løfte opgaven.  
Det synes vi kunne give god mening i forhold til at Spjald Børnehave er i samme helhed som Specialcenter 
Øst, og det vil være nemt at etablere samarbejdsstrukturer omkring de børn, som skal fortsætte i et 
specialtilbud i skolen. Samtidig vil det være forholdsvist enkelt at trække på den specialpædagogiske viden, 
der pt. findes i Specialcenter Øst. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Forældrebestyrelsen, medarbejderne og leder ved Spjald Børnehave og Dagpleje 
 



 

Returadresse 

Spjald Skole 

Halvejen 2, 6971 Spjald 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til forslag om nyorganisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning 

 

Indledningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at rose ansættelsen af en distriktsleder for det 

specialiserede område. En for specialområdet fælles leder, som kan bidrage med økonomisk stabilitet 

og pædagogisk udvikling. 

Herfra skal endvidere lyde en stor opbakning til målsætningerne for nyorganiseringen.   

I bestyrelsen ser vi en stor værdi i et bredere og forpligtende samarbejde mellem Fjelstervang Skole, 

Videbæk Skole, Nr. Vium/Troldhede, Vorgod Barde, Spjald Skole, specialcenter Øst og dagskolen i 

Opsund og håber, at dette ville kunne indfri målsætningerne for nyorganiseringen. Et samarbejde, 

hvor vi kan udvikle læringsmiljøet for elever i både almen og special. Dette kræver ikke en ny 

organisering. Vi mener, at afdelingslederen i Specialcenter Øst kan tage det ledelsesmæssige ansvar for 

udvikling af mellemformer og videncenter Øst. Specialcenter Øst er specialtilbuddet, som ligger tættest 

på almenområdet, og det vil derfor være naturligt, at personalet herfra efter behov betjener de fem 

distriktsskoler. Vi er allerede i gang med dette arbejde.  

Hvorfor blande to lovgivninger, (ungdomsskoleloven og folkeskoleloven) når det forventeligt vil skabe 

mere forvirring end gavn? Desuden ser vi, at det vil være problematisk at sammensætte en bestyrelse, 

som kan varetage interesserne for både ungdomsskolen, dagskolen og Specialcenter Øst.  

Hvorfor etablere to skoler (Specialcenter Øst og Spjald Skole) med to elev- og personalegrupper under 

samme, når målene for nyorganiseringen kan indfries uden denne kompleksitet? 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at fortsat lade Specialcenter Øst være en del af Spjald Skole med de 

forpligtigelser, som ”de nye veje” tilsiger. Lad i stedet Dagskolen og Specialcenter Øst indgå en 

forpligtende samarbejdsaftale, hvor distrikts-lederen har ansvaret for at sætte retning. Således vil 

Spjald Skole og Specialcenter Øst også kunne fortsætte det gode arbejde med mellemformer, som 

allerede er under udvikling. Der er over en årrække oparbejdet vigtige og givtige kompetencer og 

relationer i samarbejdet mellem Special- og almenområdet, som ville være enormt ærgerlige at sætte 

over styr ved en reorganisering. 

 

Skolebestyrelsen ved Spjald Skole d. 24.08.21 

Birgit Dransfeldt 



 

 

 

Udtalelse vedr. Nyorganisering af det specialiserede område 

Fællesbestyrelsen i Stauning har følgende kommentarer: 

Overordnet set mangler Rapporten dokumentation for den samlede omkostning ved de 3 

videnscentre, der omtales.  

Vi undrer os over, at Specialskolerne er begyndt at ansætte personale til videnscentrene, 

inden projektet er politisk godkendt? 

Vi har en stor bekymring over, at midlerne til at støtte elever i det almene område 

(mellemformer) i stedet bliver anvendt på en centralisering inden for det specialiserede 

område. I høringsmaterialet kan man læse, at et ukendt beløb af disse midler vil skulle 

understøtte en centralisering inden for det specialiserede område 

Rapporten giver os yderligere anledning til følgende bekymringer omkring de videnscentre, 

som skal understøtte det almene område: 

 Når man arbejder med ”specialbørn” fremhæves relationen som det bærende   

 Når lærerne skal køre fra skole til skole, opstår der dyr spildtid i bil og med 

planlægning og koordinering. 

 Hvordan bliver det kollegiale arbejdsmiljø for de ansatte i videnscentrene, når de skal 

pendle rundt mellem skoler, daginstitutioner og personalegrupper og hvem har 

ledelsesretten over dem, når de ”besøger” vores skoler og daginstitutioner? 

 Er der reelt et behov for et parallelt team af specialister til det allerede eksisterende 

team af pædagogiske konsulenter? 

 

Bestyrelsen er enig i rapportens ønske om, at der på sigt bør blive færre elever i 

specialiserede tilbud, men vi mener ikke, det må være et mål i sig selv. Ved at lægge midlerne 

ud i distrikterne i stedet for at centralisere, kan man sikre en mere fleksibel og hurtigere 

indsats for eleverne. Desuden peger alle undersøgelser på, at ”Relationen” er meget 

afgørende for succes, når man arbejder med specialbørn. Ved at bruge omrejsende 

pædagoger mm. bliver det svært at opbygge gode relationer til de enkelte elever. Gode 

relationer bliver opbygget over en daglig og længerevarende indsats. 

Vores største bekymring er at vi med de nye videnscentre binder store midler op i centrale 

stillinger og får skabt et ”tungt” system i et allerede eksisterende system. Midlerne kunne 

bruges bedre ude på skolen/dagsinstitutionen til opkvalificering af personalet eller til 

ansættelse af nyt personale. 

Fællesbestyrelsen for Stauning Helhed 



Helheden i Tim 

 

‾ 

Ringkøbing - Skjern Kommune www.rksk.dk  

 
Til Børne- og Familieudvalget  

Ringkøbing-Skjern kommune 

 

Att.: Dagtilbud og Undervisning 

 

Høringssvar vedr. Nyorganisering af det specialise-

rede område 
 

 
Skolebestyrelsen for Helheden Tim skole har flg. kommentarer 
til det udsendte materiale vedr. Nyorganisering af det specialise-

rede område: 
 

Ideen om at skabe større sammenhæng mellem det almene og 
det specialiserede område til gavn for alle vore børn er meget 
positiv. Det må bestemt være til alles bedste, når der findes 

bedre måder at sætte de forskellige kompetencer i spil. Og kan 
”mellemformer”, være med til at skabe gode løsninger for børn, 

der så kan få det bedste tilbud i deres nærmiljø, er det bestemt 
også et tiltag, vi hilser velkommen.  
   

Det er dog svært at læse ud af materialet, hvilke konkrete kon-

sekvenser ny-organiseringen vil få, da tiltaget ikke er særlig de-

taljeret beskrevet. Bestyrelsen er bange for, at den nye organi-

sering, vil være for tungt administrativt og ufleksibelt, og vil 

lægge beslag på for mange af de ressourcer, som gerne skulle 

komme børnene til gavn. 

 

Vi vil gerne opfordre til, at der skabes en organisering med smi-
dighed, så sagsgangene bliver nemme, overskuelige og hurtige 

og fremmer en tidlig indsats på de udfordringer, vi måtte møde 
  

 
 

 

På vegne af skolebestyrelsen ved Tim Skole 
 

Britt Andbæk Pedersen, formand for skolebestyrelsen 

Eskesensvej 1 
6980 Tim 
 
Telefon: 9974 3100 
timskole@rksk.dk 
www.timskole.dk   
 
Dato:13. september 2021 
 
Jorunal nr.:  
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Ringkøbing-Skjern Kommune 
Børne- og Familieudvalget 
Dagtilbud og Undervisning, staben 
 
 

Opsund 09.09.2021 
 
 

Høringssvar vedr. nyorganisering af det specialiserede område 
 
Nærværende høringssvar er udarbejdet af henholdsvis Ungdomsskolens lokal MED-3, 
kaldet Ungdomsskolens Medarbejder Forum, samt et underudvalg under ungdomsskole-
bestyrelsen bestående af hele forældrekredsen ved Dagskolen Opsund. 
 
Indledningsvist skal det bemærkes, at såvel medarbejdere, ledelse og forældrekredsen ved 
Dagskolen Opsund ser et stort og vigtigt fremadrettet potentiale i at bevare og udvikle 
bredden af hele det specialpædagogiske felt i kommunen. Det er væsentligt at tilbudsviften 
er dækkende i forhold til de behov, som børn og unge måtte have. 
Netop her vil vi gøre opmærksom på, at netop ungdomsskolens heltidsundervisning netop 
er en medspiller ind i det specialiserede felt, som med et andet lovgrundlag, men i 
særdeleshed også et andet pædagogisk fundament og værktøjskasse, bidrager til at give 
den samlede tilbudsvifte bredde og handlekraft. 
 
Dagskolen Opsund har nu i 25 år sikret et ganske særligt undervisningstilbud til de unge fra 
7. klasse og op til 10. klasse, hvor følgende parametre har afstukket kursen: 
 

 relationsarbejde – tillid – tryghed  

 genvinde lysten og motivationen til at lære 

 særligt fokus på skolepotentiale i stedet for italesættelse af skolefravær og -vægring 

 læring og arbejdsfællesskabet som vej til trivsel 

 anerkendende tilgang med klare, overskuelige rammer  

 tilpasset skoleskema med vægt på praksisfaglighed og projektarbejdsformen 

 fokus på udskoling/udslusning, uddannelse og beskæftigelse via brobygning, 
erhvervspraktik m.v. 

 tæt forældresamarbejde 

 håndholdte og pragmatiske løsninger tilpasset den enkelte elevs udviklingsmål 
 
Med andre ord finder såvel medarbejdere, ledelse og forældre det væsentligt at påpege, at 
ungdomsskolens heltidsundervisning netop er med til at komplettere det samlede 
skolevæsen i kommunen. Vi kan handle hurtigt, agilt og med masser af erfaring samtidig 
med at den unge og forældrene involveres maksimalt. 
 
At arbejde med ”mellemformer” og elever i gråzonen mellem de almene og specialiserede 
har faktisk været den kommunale ungdomsskoles brand i årtier! Derfor vil arbejdet med 
mellemformer i vores optik involvere ikke kun Dagskolen Opsund, men også 
ungdomsskolens fritidsafdeling, SSP, klubber m.v.  
 

UNGDOMSSKOLEN 
RINGKØBING-SKJERN 
DAGSKOLEN OPSUND 
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Dagskolens forældrekreds og MED3 påpeger følgende i relation til det af administrationen 
udarbejdede forslag til nyorganisering af det specialierede område: 
 

 Det er positivt, at Dagskolen kan være med til at dele viden og kompetencer med 
almenområdet og hjælpe de elever, der har behov i retning af en ”ny start” og  

 Det er altafgørende, at der værnes om det bærende relationsbårne princip i 
Dagskolens hverdag med en tæt kontakt mellem lærer, elev og forældre 

 Dagskolens skal som heltidsundervisning ikke ”bøjes” i retning af en mere folkeskole-
organiseret undervisningspraksis, men netop fortsat være et alternativt tilbud under 
ungdomsskoleloven 

 Det skal sikres, at den genkendelige hverdag og den klare struktur i skolehverdagen 
ikke kommer under pres ved at Dagskolens lærere på skift skal ud at agere i 
mellemformer og dermed være med til at skabe uforudsigelig og utryg skolegang for 
eleverne på Dagskolen med et evigt skiftende skema og forandringer i hverdagen 

 Dagskolens værdigrundlag og tilgang er interessant ind i en ”mellemforms-praksis”, 
men det må samtidig sikres, at der til stadighed vil være tilstrækkelig ressource 
tilbage til Dagskolens kerneopgave i Opsund 

 Det anbefales, at Dagskolen Opsund får en minimumsnormering på 20-24 elever (5-
6 lærere) for dels at sikre Dagskolen fremadrettet kan løse kerneopgaven og 
derudover får en tildeling til 2 lærere til mellemforms-arbejdet 

 Dagskolen er pt. målrettet elever fra 7.-10. klassetrin. Såfremt specialpædagogiske 
behov viser, at der er behov for en bredere tilbudsvifte med f.eks. elever fra 6. kl. på 
Dagskolen, vil det være relevant i et omfang, der dog tager afsæt i, at 
ungdomsskolens heltidsundervisning er for netop unge og ikke børn. 

 Et tæt samarbejde med ikke blot Specialcenter Øst men også de øvrige specialcentre 
skal sikre endnu mere vidensdeling på tværs 

 Dagskolens rekrutteringsgrundlag skal også fremadrettet være fra alle 3 distrikter og 
ikke kun Øst. Dagskolen er som ungdomsskolen i øvrigt tværgående for hele 
kommunen. 

 Der kan forudses forskelle i kultur og lovgrundlag, der kan vanskeliggøre en 
ledelsesmæssig forankring af et specialcenter i folkeskoleregi ind i en 
ungdomsskolekontekst. Der vil den pædagogiske virkelighed for specialcentre jo 
være folkeskoleloven. 

 3 specialpædagogiske videnscentre båret af distriktsopdeling kan virke som en 
unødig stor forgrening. Mere formålstjenligt at samle og dele viden på tværs af de 3 
distrikter. 

 Det skal være berettiget, at arbejdet med elever i mellemformer kan have udkomme 
i forhold til både alment skoletilbud men også en mulig visitation til et specialiseret 
tilbud, hvis det reelt er det, der er behov for. 

 Læring og trivsel for Dagskolens elever er meget båret af denne tætte voksenrelation, 
der netop har bevist sin styrke ved at de unge på skolen ser en ”ny vej” og får mod 
på livet. Det er væsentligt, at Dagskolen sikres såvel normeringsmæssigt, antal 
lærerstillinger såvel som ledelsemæssigt 

 Lærere ind i mellemforms-zonen skal rekrutteres fra Dagskolen og Ungdomsskolen 
og mest optimalt som faste stillinger, der kan bevare kontakten til såvel Dagskolen 
og Ungdomsskolen via særlige undervisningsforløb, hvor udfordrede unge i 
Dagskolen også ”tages hånd om” af mellemforms-personale (f.eks. i forbindelse med 
fravær og ”genstart”) 

 
MED3, Ungdomsskolens Medarbejder Forum 
Dagskolens Forældrekreds i Ungdomsskolebestyrelsen v./ Jacob Jensen og Michelle Bjerre 



Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere, 

kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse  

 
 

Høringssvar fra Videbæk Skole på Nye Veje – organisering 

På Videbæk Skole ser vi positivt på, at vi får mulighed for at kommentere på nyorganiseringen af det 

specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. 

Vi er meget enige i de pædagogiske grundtanker omkring, at styrke alle og unges muligheder for at 

deltage i engagerede læringsfællesskaber med henblik på øget trivsel og læringsprogression. 

Når det kommer til organiseringen efterlader oplægget dog flere spørgsmål end svar. Det vil kræve, at 

man er mere velbevandret i skoleindsigt, end Videbæk Skoles lokale L-MED og bestyrelse er, for at 

kunne forstå indholdet af oplægget. Umiddelbart stritter det i mange retninger. Ud fra nedenstående 

punkter, kunne der ønskes en tydeligere og mere præcis beskrivelse. 

Der er blevet lovet involvering, som minimum på skolelederniveau, og det er ikke oplevelsen lokalt.  

Oplægget er fremkommet uden involvering. 

Økonomi: 

 I oplægget er der redegjort for økonomien på det specialiserede område primo 2021. Det kan ikke 

aflæses, hvilke omkostninger det vil have at ændre organiseringen.  

 Det kan heller ikke aflæses, hvor mange ansatte, der skal være i de enkelte videnscentre ej heller, 

hvordan de finansieres.  

 Hvordan sker aflønningen af medarbejdere, der arbejder i krydsfeltet mellem specialcentre og 

almene skoler? Hvem afholder den udgift? Og hvordan er de ansat? Er det distriktet eller 

specialcentrene, der afholder udgiften? Hvordan kunne midlerne ellers benyttes? 

Ledelsesrum: 

 I organiseringen af mellemformer rejses der en problematik omkring, hvem der har ledelsesretten 

over de ansatte, der skal arbejde på tværs af almen- og specialområdet. 

 Følger der i givet fald ledelsestid med udefrakommende medarbejdere? 

Skolens behov: 

 Skolen har IKKE behov for flere minikonsulenter, der kommer ud med råd. Der er vi allerede rigtig 

godt stillet med nuværende setup omkring dygtige konsulenter. Der er behov for flere hænder til at 

kunne løfte specialpædagogiske opgaver på skolen. Det kan ikke ud fra oplægget ses, hvordan det 

er fremadrettet er tænkt. Hvem skal varetage hvilke opgaver? 

Børnenes behov: 

 Mellemformer kan være en vej til at lykkes med børn i almendelen, der har specialbehov. Hvordan 

sikrer vi os, der fortsat er pladser på specialcentrene, når behovet vender, og der igen vil være flere 

børn, der har brug for specialpladser? Hvordan er de medarbejdere stillet, der arbejder på tværs – 

kan børnene være sikre på at have kompetent og langvarig relationel hjælp fra disse 

medarbejdere?  

 I løbet af en skoledag er børn i berøring med mange forskellige voksne. Det er vigtigt, at 

mellemformer og det nye krydsfelt af medarbejdere fra specialdelen til almendelen ikke medvirker 

til, at børnene fremover skal forholde sig til endnu flere nye voksne. Der kan være tale om børn, der 

har svært ved at opbygge relationer.  

https://www.rksk.dk/databeskyttelse


 

Selve organiseringen: 

 Ændringen af specialcentrenes placering og ledelser må ud fra det skrevne i oplægget stille 

spørgsmål omkring tydeligheden af organiseringen og formålet hermed. 

 Det er ikke tydeligt om organiseringen ligger op til samme antal ledere som tidligere. Der er i 

forvejen lagt et nyt ledelseslag ind i forbindelses med skolestrukturen på trods af et kraftigt 

faldende elevtal i kommunen. Det er vigtigt med personale, der har en daglig tæt berøringsflade til 

børnene.  

 
Kompetenceudvikling: 
 

 Der er fint beskrevet behovet for kompetenceudvikling, men i tidsplanen er der ingen reel mulighed 
for at sende personalet på kurser etc. inden projektet starter. Der er heller ikke tydeligt afsat midler 
til dette. Det er vigtigt, at kompetencerne findes tæt på børnene og ikke som konsulenter, der er 
samlet langt fra børnenes hverdag.  
 

Hvornår er Nye Veje en succes? Hvordan og hvornår evalueres projektet? 

Det har været vanskeligt at afstedkomme et kvalificeret høringssvar, der er konkret, da oplægget om 

organiseringen på det specialiserede område, virker ufærdigt. 

 

L-MED Videbæk Skole   Bestyrelsen Videbæk Skole 

 



Vorgod-Barde Skole 
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Ringkøbing - Skjern Kommune www.rksk.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende nyorganisering af det 

specialiserede område 
 

Bestyrelserne ved Godt Barneliv i Vorgod-Barde har 

gennemlæst rapporten med stor interesse. Først og 

fremmest er vi bekymrede for, at en nyorganisering 

ikke vil kunne løse de udfordringer, der givet vis vil 

komme ifm. implementeringen af “Nye veje”, idet 

disse udfordringer endnu ikke er klarlagt.  

 

Vi undrer os endvidere over, hvordan medarbejderne i 

videnscentrene skal kunne løfte en opgave i en hel 

anden kontekst end den, de kender i dag. De vil 

eksempelvis i mange tilfælde skulle rådgive i forhold 

til en markant større klassestørrelse, end de er vant til. 

Generelt er vi ikke tilhængere af yderligere mulighed 

for sparring og rådgivning. Dette eksisterer allerede i 

form af konsulentkorpset.  

 

Vi ville have fundet det mere hensigtsmæssigt, at man 

havde lavet en markant decentralisering af midlerne 

helt ud i yderste led. Herefter ville vi lokalt kunne 

etablere mellemformer med de rette faglige 

kompetencer og med de relationelle kompetencer, 

som oftest er af afgørende betydning for succes.  

 

Siden begyndelsen af arbejdet med “Nye vej” har 

diskursen centreret sig om økonomiske incitamenter. I 

den forbindelse ønsker vi en afklaring af de 

 

Nørlundvej 2 
6920 Videbæk 
 
Telefon: 9974 2730 
 
vorgodbardeskole@rksk.dk 
www.vorgodbardeskole.dk    
 
 
 
 
 
 
 

 
 



økonomiske incitamenter for det specialiserede 

område; hvordan vil det blive påvirket af hhv. flere 

eller færre elever? 

 

Vi anerkender behovet for en udvidet tilbudsvifte til 

dagtilbudsbørn. Vi har tidligere haft en 

specialafdeling i Blomstergården i Vorgod-Barde, og 

specialafdelinger på enkelte enheder kunne være en 

fremtidig mulighed. 

 

Vi forstår ikke idéen med den planlagte 

ledelsesmæssige organisering i Distrikt Øst!  

 

Afslutningsvis vil vi påpege, at selvom rapporten er 

omfattende, har den rejst flere spørgsmål end svar.  

 

Bestyrelserne ved Godt Barneliv i Vorgod-
Barde 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forældrebestyrelse og Skolebestyrelse ved Ådum Børneunivers giver følgende 

høringssvar til "Nyorganisering af det specialiserede område" 

 

 

Indledningsvist  skal det siges, at det er vanskeligt at overskue og fastholde, hvad der 

er, der ønskes høring på. 

Bestyrelserne ser positivt på, at de børn, der kan inkluderes i almenområdet, bliver det. 

Det må påpeges, at det er vigtigt, at resourcerne følger med børnene ud i dagtilbud og 

skoler.Vi har en frygt for, at de børn, der ikke har udfordringer, vil kunne mærke det, 

hvis ikke økonomien følger med. 

Mellemformer skal have lov til at virke og bør dermed gives den fornødne tid. Det  er 

vigtigt, at hjælpen gives i så lang tid, at det  personale, der skal varetage opgaven,  

får rum til at tilegne sig den læring og de redskaber, de præsenteres for, så der i skoler 

og daginstitutioner vil opleves et kompetenceløft. 

Vi hilser tidlig indsats velkommen og er glade for at også dagtilbud tænkes med. Det er 

vigtigt, at hjælpe de yngste børn så tæt på hjemmet som muligt. 

Vi ser hurtig sagsbehandling som yderst vigtig for barnet/eleven og finder det 

nødvendig med rettidig korrekt vurdering af behovet, så barnets/elevens udvikling ikke 

sættes i stå. 

Bestyrelserne får ved læsning af materialet associationer til det "støttekorps", der for 

år tilbage betjente daginstitutioner. 

September 2021 


