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Børn og Families kommentarer til rapporten ’Nyorganisering af det 
specialiserede område’ 

  
Fokus på det tværfaglige samarbejde: 

Vi skal fra start have gang i samarbejdet. Der vil være overlap mellem PPR-konsulenters indsats og 

Videnscenter-medarbejdere – vi vil lægge op til et tæt samarbejde samt videns- og erfaringsdeling. Hvem er 

de personer, der arbejder i Videnscenteret? Hvordan samarbejder vi med dem? Hvordan kan PPR bruge 

dem? Hvordan undgår vi, at vi ”ikke spænder ben for hinanden”, men tværtimod bidrager til de gode 

tværfaglige indsatser. 

 

Konkretisering af forskel på opgaver/funktion/roller for hhv. PPR’s pædagogiske konsulenter og 

medarbejdere fra Videnscenteret: 

Medarbejdere fra specialhelhederne kommer med særlig viden om pædagogik og didaktik fra praksis i 

specialiserede tilbud, hvor virkeligheden er små børnegrupper og ekstra ressourcer. Herfra kommer de ud i 

almene klasser/stuer og skal søge at implementere denne viden. Det er vigtigt at være opmærksomme på, 

hvordan denne særlige viden kan gøres overførbar til rammerne i de almene tilbud. 

Pædagogiske konsulenter har sin praksis i det almene og søger, i samarbejde med lærer/pædagog-teams at 

udvikle inkluderende læringsmiljøer, som kan rumme ”den store gruppe”, samtidig med, at børn med særlige 

behov kan trives og udvikle sig. 

Det bør konkretiseres yderligere, hvordan indsatser fra hhv. PPR og Videnscenteret adskiller sig fra 

hinanden. Hvad er forskellen? Det skal fremstå tydeligt, at det ikke er et ”nyt pædagogisk konsulentteam”, 

der er under konstituering, men at det er noget andet – og at de kan noget andet (både PPR-konsulenterne og 

medarbejdere fra Videnscenteret). Herudover kunne vi også ønske os en yderligere beskrivelse af 

Videncenter-medarbejdernes roller og funktion, og hvordan vi kan understøtte det gode tværfaglige 

samarbejde. 

Vi vil lægge op til, at vi sammen er nysgerrige på, hvilken viden og hvilken funktion, der er behov for i de 

forskellige indsatser og problemstillinger. Derfor vil vi også pointere, at der er en opmærksomhed på, at det 

er de rette fagligheder, der er tilkoblet indsatserne, ligesom det er vigtigt, at der sikres udvikling og 

kontinuitet, så vi undgår videnstab eller at borgersager ”lander mellem to stole”. 

Vi vil gerne opfordre til nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både Dagtilbud og 

Undervisning samt Børn og Familie, ift. hvordan vi kan understøtte det fremadrettede tværfaglige 

samarbejde. 

  

Anmodning om korrektion i teksten s. 11: 

s. 11 i rapporten: Man taler om et helt PPR – og ikke ”Psykologerne og de øvrige ressourcepersoner”. Vi 

ønsker at der i stedet står:  

’PPR vil fortsat skulle have fokus på udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i almenområdet og 

forebyggende indsatser ift. at understøtte mindre segregering. Medarbejderne fra specialhelhederne vil have 

særlige opgaver med at understøtte tilbageslusning af elever fra de specialiserede tilbud og med afsæt i 

konkret undervisningspraksis at udvikle en endnu mere inkluderende pædagogik og undervisning i 

almentilbuddene’ (s. 11) 

Endvidere vil vi minde om, at vi også har PPR medarbejdere, som arbejder på det specialiserede område. 

  



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 2 

  

Det kommunikative område skal dækkes – Tænk på de tale/hørefaglige indsatser ift. mellemformer. 

  

Øvrige opmærksomhedspunkter: 

 Kan det være kompliceret at Dagskolen er under anden lovgivning end Spc. Øst? 

(ungdomskoleloven/folkeskoleloven) 

 Skal specialbørnehaven også deltage i videnscenteret? 


