
 

 

 

 

Kære medlemmer af Børne- og Familieudvalget.  Ringkøbing d. 9. sep. 2021 

 

Vi har været samlet med lederne og tillidsrepræsentanterne fra og af det specialiserede område i 

forbindelse med behandling af Nyorganisering af det specialiserede område. 

 

Vi er interesseret i at gå nye veje, som Byrådet har besluttet i 2020, og derfor er det ikke projektet 

som sådan, der giver anledning til dette brev men den nye organisering. 

 

Med dette brev vil vi gøre opmærksom på en fælles bekymring, inden rapporten om Nyorganisering 

af det specialiserede område politisk bliver blåstemplet og godkendt. En rapport, som beskriver 

organiseringen på en meget overordnet plan; en rapport, som har mangler og er uklar på 

konkretisering af opgaverne på nedenstående områder:  

 

• Ledelse 

- Uklarhed om ledernes ledelsesrum og ledelsestid til samarbejde generelt og specifikt i 

forhold til Videnscentre og Mellemformer, som er nye opgaver.   

- Specialledergruppen mener ikke, at rapporten fra Kommunernes Landsforenings 

Konsulentvirksomhed er et validt og rigtigt grundlag at foretage så gennemgribende 

forandringer på.  

- Vi er bekymrede for, om forslaget modarbejder muligheden for ledelse tæt på. Det er 

nemmere for en skoleleder, der er på samme matrikel at være tæt på end for en 

skoleleder på en anden matrikel. 

 

• Medarbejder 

- Medarbejderne er bekymrede over, at de skal ud og undervise/vejleder kolleger, der 

arbejder under helt andre vilkår, end de selv gør - de tænker bl.a. på 

normeringsforskellen mellem specialcenteret og almendelen.  

- Ansættelsesforhold og dermed lønforhold er ikke afklaret. Når en medarbejder arbejder i 

mellemformer; er det som konsulent, underviser, vejleder?  

- Medarbejderne på Specialcentre er meget bekymrede for, om de mister det tætte 

samarbejde med kollegerne i almenområdet (fx med henblik på at deres elever skal til 

afgangsprøve).  

- Medarbejderne på Specialcentre er bekymrede for at skulle referere til en leder, som ikke 

er tæt på deres hverdagspraksis. 

- I specialcentrene er der en bekymring for, om medarbejderne kan få en oplevelse af at 

stå uden ledelse, når afdelingslederen er fraværende eller optaget af møde o. lign. Der vil 

de skulle opsøge en leder på en anden matrikel, når de ikke længere hører ind under 

ledelsen på den folkeskole, de fysisk er på. Vores erfaring er, at ift. Børn med særlige 

behov er der brug for meget ledelse og ledelse tæt på, så ledelse og medarbejdere 

sammen kan skabe den bedste skole for eleverne. 

- Det er også en bekymring, at det på sigt kan blive meget svært at opretholde det tætte 

samarbejde med almendelen, som lige nu foregår på de tre specialcentre. 

 

• Elever 

- Bekymring for de elever i specialområdet, som vil komme til at opleve forandringer/ 

personaleskift, når deres faste voksne skal løse opgaverne i mellemformerne. 



 

 

- Bekymring for, at et vist antal elever vil holdes i almendelen, selvom de bedste 

udviklings- og læringsmuligheder vil være i rammerne under det specialiserede område. 

- Bekymring for, at økonomien bliver det afgørende for eleven og ikke den faglige og 

pædagogiske udvikling. 

- Eleverne på specialområdet profiterer pt i forhold til samarbejde mellem lærerne i 

specialdelen og almendelen om deres afgangsprøver, hvilket gør de unge mennesker klar 

til livet og giver dem mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre unge fra 

almendelen. Bekymringen er, at den nye organisering vil besværliggøre den nuværende 

praksis, der er til stor glæde og gavn for eleverne. 

 

• Samarbejde mellem det almene og specialiserede område 

- Hvordan, hvornår og hvor skal medarbejderne samarbejde om at løse 

kombinationsopgaven i almendelen i forhold til videnscentrene? Er der medtænkt tid til 

samarbejde i opgaveløsningen – det fremgår ikke af materialet 

- Har man tænkt et forpligtende og formaliseret samarbejde på ledelsesniveau? 

  

• Visitation 

- Vi oplever, at visitationskriterier er sat ud af spil, hvorfor vi kan være bekymret for, at 

eleverne får det rette tilbud. 

- At tvinge et vist antal børn over i almenområdet har en stærk påvirkning på både ledere 

og medarbejdere i forhold til etisk kodeks. Vi er helt med på at visitere børn tilbage i 

almendelen, når det er til gavn for barnet, ikke ud fra et økonomisk perspektiv, men et 

læringsmæssigt perspektiv. 

- Sammensætning af visitationsudvalget inddrager ikke de fagprofessionelle, hvorfor vi er 

bekymrede for, om viden fra de afgivne skoler kommer eleverne til gavn. 

 

• Mellemformer og videnscentre 

- Der er ingen sikker definition af mellemformer. Her er der behov for medinddragelse og 

tydelig beskrivelse af, hvad der forventes og, hvad opgaven går ud på. 

- Bekymring i forhold til, der i skrivende stund ikke er udarbejdet en model for styring og 

finansiering af videnscentret, så hvor skal pengene komme fra? 

- Vi bakker op om ideen om at få specialviden i spil i almendelen til gavn for alle elever, 

men vi bliver bekymrede, når vi kan læse i rapporten, der skal ansættes pædagogiske 

assistenter, pædagogmedhjælpere og undervisningsassistenter i videnscentret som 

vidensmedarbejdere. 

- Bekymring for, at medarbejderne i videncentret bliver nye pædagogiske konsulenter. 

- Bekymring for, at de mellemformer, der findes og giver gode resultater for eleverne, 

ikke videreføres grundet Nyorganisering. 

 

• Finansiering 

- Det er ugennemskueligt, hvilken indflydelse Nyorganisering af det specialiserede 

område får for økonomien i distrikterne, i forbindelse med mellemformer og for 

videncentret.  

 

• Implementering af Nyorganisering af det specialiserede område 

- Der mangler generelt overblik og gennemskuelighed i projektmaterialet.  



 

 

- Vi er usikre på, om der har været en høring af bestyrelserne på henholdsvis Opsund 

Dagskole og Specialcenter Øst jf folkeskolelovens § 24 b omkring fælles ledelse og 

fælles bestyrelse, da vi ved, der ofte er brug for ledelse tæt på.  

Vores oplevelse er, at forslaget lægger op til at gøre det specialiserede område endnu 

mere specialiseret i stedet for, at den specialiserede pædagogik flytter tættere på 

almenområdet. Projektet understøtter ikke ideen om et fælles skolevæsen til gavn for 

eleverne. 

- Udviklingen går så stærkt, at hverken ledelse eller medarbejdere og ikke mindst 

forældrene kan få ejerskab til projektet. Derved bliver det sværere at bære det igennem 

og svært at lykkes med den gode intention 

- Perspektiv fra den almene del mangler: Hvilke organiseringer er nødvendigt, for at 

professionelle læringsfællesskaber mellem almen og specialområde kan etableres og 

udvikles (fx mødefora til vidensformidling og udveksling, konkret samarbejde omkring 

en elev/ en klasse). 

 

En ny organisering på det specialiserede område - og dermed også på almenområdet - er meget 

kompleks. Der er alt for meget på spil for eleverne til, at vi kan asfaltere vejen, mens vi bare suser 

derudaf. Skal vi have sikker trafik, skal vejen være færdig inden brug.   

 

Vi har brug for dialog, så I kan høre, hvilke bekymringer der er i forhold til eleverne, medarbejdere 

og ledelse. 

 

Vi har brug for tid - tid til at se på, hvad der allerede fungerer i RKSK ift. inklusion, analysere disse 

tiltag og evt. brede dem ud til andre skoler i RKSK, tid til at høre om erfaringer i andre dele af 

landet (fx i Nyborg), om deres læringsproces og justeringer, tid til at etablere et pædagogisk rum og 

ikke mindst tid til at høre de involverede i processen (ledere, medarbejder, evt. forældre). 

 

Denne henvendelse skal ikke betragtes som benspænd i forhold til projektet, men som en oprigtig 

bekymring og et ønske om, at der gives tid til at konkretisere opgaven mere, så det bliver tydeligt, 

hvad der skal ske og, hvordan det påvirker hverdagen i både det specialiserede og det almene og 

ikke mindst at blive inddraget mere i processen. 
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