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Høringssvar vedr. Nye veje på det specialiserede område  
 

Handicaprådet har modtaget et materiale vedrørende administrationens oplæg til ny 
organisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. Handicaprådet vil 
gerne kvittere for, at have fået mulighed at afgive høringssvar. 

Rådet finder det tilfredsstillende, at nyorganiseringen skal være med til at understøtte og 
bidrage til at styrke den faglige tilgang og samtidig styrke den specialpædagogiske indsats til 
det enkelte barn ved at have fokus på den nyeste faglige viden.  
 
Omorganiseringerne mener, rådet kan være med til at afspejle ambitioner, som er 
betydningsfulde for arbejdet med alle børns læring og trivsel og ved at skabe mulighed for 
læringsmiljøer i bred forstand i form af fleksible og inkluderende fællesskaber og 
anvendelse af den nyeste faglige viden. 
 
Det er positivt, at den nye organisering har fokus på at sikre mulighed for, at den 
specialpædagogiske bistand også kan blive skabt i almen området frem for at skulle flytte 
børn og unge til et specialiseret skole- eller dagtilbud og at tilbudsviften bliver bredere 
dækkende for de specialpædagogiske behov hos målgrupperne. Samtidig med at 
organiseringen kan være med til at styrke enhederne og sikre dem rent fagligt, pædagogisk, 
ledelsesmæssigt og økonomisk.  
 
Rådet ser en styrkelse af ledelsesfordelingen, ved at det kan være med til at fremme 
kvaliteten ved at samarbejde på tværs og ved samtidig at skabe en større faglig og 
ressourcemæssig bæredygtighed. Ved at de lederne af de tre enheder, kommer til at indgå 
mere direkte i udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnene. Da de kommer tættere 
på afdelingslederne og de øvrige pædagogiske medarbejdere i hverdagen og i et samarbejde 
på tværs af fagområderne kan gøre brug af de kommende videns- centrene. Da 
Handicaprådet erfarer, at der er et øget behov for mere specialiseret viden for at kunne 
imødekomme krav om øget viden i forhold til særlige pædagogiske områder. 

 

Med venlig hilsen 

Gitte Foldager Pedersen 
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