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1. Resumé 
 

Denne rapport indeholder Dagtilbud og Undervisnings oplæg til nyorganisering af det specialiserede 
område. 

Med byrådsbeslutningen om Nye veje på det specialiserede område fra august 2020 følger en ændret 
organisering af Dagtilbud og Undervisning - herunder det specialiserede skole- og dagtilbudsområde.  

Efter den politiske godkendelse af projektet er de almene dagtilbud og skoler blevet inddelt i tre distrik-
ter med hver sin distriktsleder. Der er samtidig ansat en afdelingsleder for det specialiserede område.  

Formålet med oplægget er, at der også i fremtiden er et match mellem Ringkøbing-Skjern Kommunes 
specialpædagogiske tilbudsvifte og målgrupperne for tilbuddene. Samtidig skal oplægget sikre fagligt, 
pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk robuste enheder.  
 
Endvidere skal nyorganiseringen bidrage til at understøtte de mellemformer, der med Nye Veje etable-
res i distrikternes almene dagtilbud og skoler. Arbejdet med mellemformer skal også styrke den faglige 
udvikling for eleverne i de specialiserede tilbud ved at medarbejderne fra specialområdet gennem va-
retagelsen af opgaver i almenområdet får øget og praksisnær indsigt i børns læringsprogression og ud-
vikling i de almene tilbud. 
 
Specialtilbuddene har mange års erfaring i at arbejde med forskellige målgrupper og er generelt kendt 
for at opnå gode resultater. Den nye organisering bevarer disse kvaliteter, så Ringkøbing-Skjern Kom-
mune også fremadrettet har fagligt velfunderede specialtilbud til de børn og unge, som måtte have brug 
for det.  
 
Mål for nyorganiseringen 

Det handler om at skabe fleksible og sammenhængende læringsmiljøer på tværs af almen- og special-
området, 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 praksislæringsfæl-

lesskaber. 
 At anvende den nyeste faglige viden om, hvordan der skabes bedre resultater i den daglige pæ-

dagogiske praksis i såvel almen- som specialområdet. 
 
Forslag til ny struktur 

Den nye struktur på det specialiserede område følger som udgangspunkt den distriktsstruktur, som er 
indført med Nye Veje i Dagtilbud og Undervisning 

Konkret betyder det, at de specialiserede tilbud organiseres med afsæt i de tre distrikter: Distrikt Øst, 
Distrikt Vest og Distrikt Syd. 

Specialhelhed Øst består af Dagskolen, Specialcenter Øst og Videnscenter Øst 

Specialhelhed Vest består af Rindum Kjærgaard, Specialcenter Vest og Videnscenter Vest 

Specialhelhed Syd består af Skjernåskolen, Specialcenter Syd og Videnscenter Syd 
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De specialiserede tilbud bevarer deres nuværende fysiske placering. Specialcenter Syd bliver en afdeling 
under Skjernåskolen. Specialcenter Vest bliver en afdeling under Rindum Kjærgaard, og i øst bliver 
Specialcenter Øst til en ny folkeskole, som får fælles ledelse og bestyrelse med Dagskolen i Opsund og 
dermed Ungdomskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Videnscentre i distrikterne 

Det anbefales, at der i hver af de tre nye organisatoriske helheder i det specialiserede område oprettes 
et videnscenter. I hver af de tre centre vil der være medarbejdere med specialpædagogiske kompeten-
cer, 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 specialom-
rådet får via medarbejdernes opgavevaretagelse værdifuld viden om almenområdets pædagogik og di-
daktik, 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.  

Specialtilbuddenes målgrupper og faglige specialisering 

Da den nuværende organisering med både specialskoler og specialcentre på almenskoler skaber en vig-
tig bredde i tilbudsviften og muligheden for at benytte forskellige specialpædagogiske indsatser, ønskes 
dette bevaret ved at fastholde grundstrukturen på specialområdet. 

Specialtilbuddenes målgrupper er i dag defineret ved elevernes særlige behov og tager afsæt i en hel-
hedsvurdering af elevens kognitions- og funktionsniveau, diagnoser samt andre personlige og sociale 
forhold. Den nuværende organisering skaber en tilbudsvifte, som er dækkende for de specialpædagogi-
ske behov hos målgrupperne.  

Det må forventes - at flere børn og unge får specialpædagogisk støtte i et alment tilbud – hvilket kan 
medføre en tilpasning af specialtilbuddenes målgrupper, hvis implementeringen af Nye Veje giver an-
ledning hertil. 

Det specialiserede dagtilbudsområde 

I dag er Specialbørnehaven under Skjernåskolen kommunens eneste specialiserede dagtilbud. 

Det er imidlertid en udbredt opfattelse, at der på den ene side er behov for flere specialpladser på dag-
tilbudsområdet – men også at nogle af de børn, som i dag er visiteret til Specialbørnehaven med fordel 
kunne have været visiteret til et mindre specialiseret og knap så ressourcetungt tilbud. Det vurderes at 
være behov for et specialiseret dagtilbud, som placerer sig mellem Specialbørnehaven og almenområdet 
– og gerne et tilbud, som er tættere på børnenes hjem, så de mindste børn kan få reduceret deres trans-
porttid. 
 
Det er endnu for tidligt at komme med bud på, hvor mange pladser, der er brug for, hvor de skal oprettes, 
og hvordan de skal organiseres og finansieres. Der vil blive arbejdet videre med et forslag til en konkret 
model, som forventes politisk behandlet i 2022. 
 
Tidsplan 

Efter behandling i Børne- og Familieudvalget den 22. juni 2021 forventes forslaget til nyorganisering af 
det specialiserede område udsendt i høring hos relevante høringsparter med henblik på fornyet behand-
ling i udvalget den 21. september 2021 og endelig godkendelse i Byrådet den 12. oktober 2021. Den nye 
organisering på det specialiserede område forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. 
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2. Indledning 
 

Projektet "Nye veje på det specialiserede område" (Nye Veje) blev politisk godkendt den 18. august 
2020. Projektet indeholder 3 hovedspor på det specialiserede område: 

 Et spor om faglig udvikling med henblik på at øge de specialiserede tilbuds muligheder for at 
understøtte elevernes læringsprogression og trivsel 

 Et spor om samarbejde, sagsgange, visitation mv. 
 Et spor om organisering og økonomistyring 

I nærværende oplæg behandles det tredje spor om organisering og økonomistyring.  

Almene dagtilbud og skoler er blevet inddelt i 3 distrikter med hver sin distriktsleder og det specialise-
rede område er samlet under én afdelingsleder, som ifølge Nye Veje skal være direkte leder for alle de 
specialiserede tilbud. Ved at samle tilbuddene og samtidig tilføre mere ledelseskraft styrkes mulighe-
derne for at udvikle området i overensstemmelse med intentionerne bag Nye Veje.  

 

3. Det specialiserede område i dag 
 

I dag er Skjernåskolen og Rindum Kjærgaard selvstændige specialskoler med egen ledelse og bestyrelse. 
Dagskolen er en del af Ungdomsskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Specialcenter Øst, Specialcenter 
Syd og Specialcenter Vest er afdelinger under henholdsvis Spjald Skole, Amagerskolen og Ringkøbing 
Skole.  

Specialbørnehaven og STU-huset hører organisatorisk under Skjernåskolen. 

Tabel 1 er en oversigt over specialiserede områdes økonomi opgjort i elevtal, ledelseskraft og medar-
bejderantal primo 2021. De samlede budgetterede udgifter udgør således knap 107 mio. kr. Hertil kom-
mer befordringsudgifter på ca. 18,5 mio. kr. 

Tabel 1 Det specialiserede område 

 

 

 

Skjernåskolen Special- Rindum Dagskolen Spec. C. Spec. C. Spec. C. Elever STU- Øvrige I alt
inklusiv SFO børnehave Kjærgård Øst Syd Vest visiteret huset STU-tilbud*

ud af kom.
Antal elever/børn pr. 1. januar 2021 98 18 84 26 42 64 43 5                 25 45               450             
Bruttobudget (hele 1.000 kr.) 35.073              4.673          23.921       5.017         6.086      9.243      6.217      1.800         4.785      10.000       106.815     
Heraf fast tildeling (ledelse, TAB, m.m.) 4.492                680             2.677         1.073         509         745         509         471         11.156       
Heraf variabel tildeling pr. elev/barn 30.581              3.993          21.244       3.944         5.577      8.498      5.708      4.314      83.859       
Variabel tildeling pr. elev/barn 275                    222             253            152            133         133         133         191         

Befordringsudgift pr. år (anslået udgift) 7.800                1.000          3.100         450            1.100      1.500      1.000      1.100         900         500             18.450       

Antal fastansatte januar 2021 (fuldtidsst.)

Ansatte i alt 60,0                  7,1              37,7           8,5             10,9        17,2        12,3        -             9,5          -              163,1          
Heraf lederstillinger (leder,vice, afd.leder) 3,4                     0,6               2,0             -             0,5          1,0          0,5          -             1,0          -              9,0              
Heraf teknisk/administrativ personale 2,0                     0,4               2,2             -             0,5          0,7          0,5          -             0,6          -              7,0              
Heraf rengøringsassistenter 2,0                     0,4               -             -             -          -          -          -             0,3          -              2,7              

Bemærkninger til antal ansatte
Ovenstående antal ansatte er opgjort ud fra bogføringerne i januar måned. 
Antallet af bogførte stillinger er ikke lig med budgettildelingerne. 
Der er eksempelvis ikke afsat ledelsestid i budgettildelingen på alle enheder.
* Øvrige STU-tilbud omfatter STU-elever i alle andre tilbud end STU-huset, f.eks. på Erhvervsskolen Vestjylland
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4. Mål for nyorganiseringen  
 
Forslaget om en nyorganisering af specialområdet er beskrevet ud fra en forventning om, at denne træ-
der i kraft fra den 1. januar 2022.  
 
Formålet med oplægget er, at der også i fremtiden er et match mellem Ringkøbing-Skjern Kommunes 
specialpædagogiske tilbudsvifte og målgrupperne for tilbuddene. Samtidig skal oplægget sikre fagligt, 
pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk robuste enheder.  
 
Endvidere skal nyorganiseringen bidrage til at understøtte de mellemformer (se definition nedenfor), 
der med Nye Veje etableres i distrikternes almene dagtilbud og skoler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdet med mellemformer skal også styrke den faglige udvikling for eleverne i de specialiserede tilbud 
ved at medarbejderne fra specialområdet gennem varetagelsen af opgaver i almenområdet får øget og 
praksisnær indsigt i børns læringsprogression og udvikling i de almene tilbud. 
 
Specialtilbuddene har mange års erfaring i at arbejde med forskellige målgrupper og er generelt kendt 
for at opnå gode resultater. Den nye organisering bevarer disse kvaliteter, så Ringkøbing-Skjern Kom-
mune også fremadrettet har fagligt velfunderede specialtilbud til de børn og unge, som har brug for det.  
 
En gennemskuelig og grundig visitationsproces samt et tæt samarbejde mellem specialtilbuddene, di-
strikterne og Børn og Familie er forudsætningen for, at man kan lykkes med Nye Vejes intentioner om 
øget inklusion gennem for eksempel mellemformer, herunder co-teaching.  
 
Det handler om at skabe fleksible og sammenhængende læringsmiljøer på tværs af almen- og special-
området, 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 praksislæringsfæl-

lesskaber. 
 At anvende den nyeste faglige viden om, hvordan der skabes bedre resultater i den daglige pæ-

dagogiske praksis i såvel almen- som specialområdet. 
 

Figur 1. Definition af mellemformer 

Mellemformer er målrettede initiativer, organiseringer, undervisningsformer og læ-
ringsmiljøer, der kombinerer praksis fra almenområdet og det specialpædagogiske 
område. 

Mellemformer skal understøtte muligheden for, at flere børn og unge kan lære, trives 
og udvikle sig i inkluderende læringsmiljøer. Mellemformer er det trin på indsatstrap-
pen, som ligger før visitation til et specialiseret tilbud 

En mellemform kan også forekomme i et specialtilbud, i et tæt samarbejde mellem 
specialtilbuddet og distriktsskolen eller dagtilbuddet, med det formål, at børn og unge 
kan vende tilbage til almenområdet efter et kortere eller længere forløb i et speciali-
seret tilbud. 
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5. Forslag til ny struktur 
Den nye struktur på det specialiserede område følger som udgangspunkt den distriktsstruktur, som er 
indført med Nye Veje. 

 

5.1 Målgrupper og faglige specialer 
Da den nuværende organisering med både specialskoler og specialcentre på almenskoler skaber en vig-
tig bredde i tilbudsviften og muligheden for at benytte forskellige indsatsniveauer, ønskes dette bevaret 
ved at fastholde grundstrukturen på specialområdet. 

Specialtilbuddenes målgrupper er i dag defineret ved elevernes særlige behov og tager afsæt i en hel-
hedsvurdering af elevens kognitions- og funktionsniveau, diagnoser samt andre personlige og sociale 
forhold. Den nuværende organisering skaber en tilbudsvifte, som er dækkende for de specialpædagogi-
ske behov hos målgrupperne.  

Tabel 2 Specialtilbuddene varetager undervisningsopgaver for følgende målgrupper:  

Specialcenter Øst  
Specialcenter Vest  
Specialcenter Syd 

- Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. 
 

- Let til middelsvær ADHD el. lign. med afledte adfærdsproblematik-
ker. 

 
- Autismespektrum-forstyrrelser af mildere grad. 

 
- Socialt udsatte børn, som grundet opvækstvilkår ikke er i stand til 

at trives eller blive så dygtige de kan i et alment skoletilbud. 
 

Skjernåskolen - Ikke-alderssvarende kognitionsniveau af betydelig grad, ofte kom-
bineret med en eller flere diagnoser, herunder især opmærksom-
hedsforstyrrelser og autismespektrum-forstyrrelser i middelsvær 
og svær grad. 
 

- Multiple funktionsnedsættelser. 
 

Rindum Kjærgaard - Alderssvarende til højt kognitionsniveau kombineret med autisme-
spektrum-forstyrrelser eller lignende symptomer på problematik-
ker relateret til følelsesmæssig og social sårbarhed. 
 

- Aldersvarende kognitionsniveau koblet med udad-reagerende ad-
færd – ofte grundet ADHD, ADD, NLD, tilknytningsforstyrrelser, tid-
lige følelsesmæssige skader eller lign.  

 
Dagskolen - Elever med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller andre 

problematikker, som vurderes i højere grad at kunne trives og blive 
så dygtige de kan i et skoletilbud med en mere praktisk og værk-
stedsmæssig tilgang. 
 

- Elever med behov for et særligt tilrettelagt forløb med praktisk til-
gang, herunder problematikker omkring bekymrende skolefravær, 
elever som er gået i stå og adfærdsproblematikker. 

 
 

Der kan ske tilpasning af specialtilbuddenes målgrupper, hvis implementeringen af Nye Veje giver an-
ledning hertil.  
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5.1.2 Målgrupper som ikke er dækket af den nuværende tilbudsvifte 
I Ringkøbing-Skjern Kommune oplever man i lighed med landets andre kommuner stigende problemer 
med skolefravær. Dette kan i nogle tilfælde udvikle sig til skolevægring, hvor børn og unge gennem læn-
gere tid ikke kan modtage undervisning. Årsagerne til skolefravær er mange og komplekse, men især 
opleves det, at børn og unge med diagnosen autisme og/eller angst kan have meget svært ved at indgå i 
skolens undervisning og strukturer. I disse tilfælde viser erfaringerne fra praksis og forskning, at den 
mest effektfulde tilgang, er strukturerede men håndholdte indsatser, som udvikles i tæt dialog med Børn 
og Familie. Det vil være naturligt, at fagpersonerne fra specialhelhederne indgår i indsatser for disse 
målgrupper både i almen- og specialområdet.  

En anden målgruppe, som også kalder på en styrket tværfaglige indsats, er elever med behandlingsbe-
hov grundet eksempelvis omsorgssvigt, overgreb, psykiatriske diagnoser mv. Udviklingen af indsatser i 
forhold til denne målgruppe vil også tillægges et særligt fokus fremadrettet. 

 

5.2 Indsatstrappen som model 
Baggrundsmodellen for Nye Veje er indsatstrappen (Se figur 2). Den viser, at specialpædagogiske behov 
kan være forskellige og kalde på forskellige niveauer af indsatser. Det forventes, at der med Nye Veje vil 
opstå et øget elevflow mellem indsatstrappens trin. Ikke mindst på de nederste grønne, gule og orange 
trin er det vigtigt at få sprog og fælles praksis for inklusionsindsatser og tilbageslusningsprocesser af 
børn, som har været i specialtilbud.  

Når først der visiteres til specialtilbud (røde trin), er der tale om en omfangsrig indgriben i et barns liv, 
mens målrettede indsatser med henblik på fortsat inklusion i almenområdet er langt mindre indgri-
bende og for flere kan være tilstrækkeligt.  

Figur 2 Indsatstrappen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyorganisering af det specialiserede område 

9 
 

5.3 Specialtilbuddenes fysiske placering 
De nuværende specialcentres fysiske placering på en almen skole bevares, fordi det understøtter ele-
vernes muligheder for at spejle sig i børn i almendelen. Samtidig styrker det sammenhængskraften mel-
lem special- og almenområdet. Det betyder, at Specialcenter Vest fortsat fysisk hører ”hjemme” på Ring-
købing Skole, Specialcenter Øst på Spjald Skole og Specialcenter Syd hører til på ”Skolen i Skjern1” – pt. 
Amagerskolen. 

De to specialskoler Skjernåskolen og Rindum Kjærgaard samt Dagskolen bevarer også deres nuværende 
fysiske placering. Såvel Skjernåskolen som Rindum Kjærgaard er dog udfordrede af de fysiske rammer, 
som pt. hverken i forhold til antallet af elever eller rent pædagogisk lever op til målgruppernes behov. 
Ændringerne i skolestrukturen i Skjern vil få betydning for både den nuværende Skjernåskole og Speci-
alcenter Syds fremtidige fysiske rammer. De fysiske rammer på Rindum Kjærgaard er pt. ikke tilpasset 
de forskellige behov, som skolens målgrupper har. 

Børne- og Familieudvalget har tidligere truffet beslutning om, at Skjernåskolens fysiske rammer skal 
nytænkes. De politiske beslutninger omkring Rindum Kjærgaards fysiske rammer udestår. 

5.4 Organisering og struktur 
Organiseringen af specialområdet – herunder en specialpædagogisk vidensfunktion – etableres omkring 
specialhelheder i de tre distrikter: Øst, Syd og Vest.  
 
Der skal skabes en større sammenhæng mellem specialpædagogikkens værktøjer og den almenpæda-
gogiske kontekst gennem oprettelse af tre videnscentre.  
 
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. Sidstenævnte opgave definerer videnscentrenes 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 speci-
aliserede tilbud, vil en del af betalingen for ressourcerne kunne findes i distriktspuljerne. 
 
Tabel 3 Specialtilbuddenes fremtidige organisering som specialhelheder se således ud: 

 Specialhelhed Vest Specialhelhed Syd Specialhelhed Øst 

 Rindum Kjærgaard Skjernåskolen Dagskolen Opsund 
Skoler 

Specialcenter Vest Specialcenter Syd Specialcenter Øst 

Rådgivnings-  
og vejled-
ningsfunktion 

Videnscenter Vest Videnscenter Syd Videnscenter Øst 

 

                                                             
1 Byrådet har besluttet, at Amagerskolen og Kirkeskolen fra 1. august 2021 er én skole, men der er endnu ikke taget stilling 
til, om der skal ske ændringer i den fysiske struktur. Der er heller ikke taget stilling til, om der forsat skal være et SFO-tilbud 
ved Amagerskolen som i dag – som pt. kun har elever fra Specialcenter Syd. 
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Specialhelhederne skal have et undervisningstilbud til børn og unge fra 0. til 10. klasse, og specialhelhe-
derne er ansvarlige for etablering af et pasningstilbud før og efter undervisningen. Det kan ske ved be-
nyttelse af de eksisterende SFO-tilbud eller i samarbejde med skolen, hvor man fysisk hører hjemme.  
 
Elever og personale fra de nuværende specialskoler og specialcentre bliver en del af de nyoprettede 
specialhelheder.  
Dermed trækkes også en organisatorisk grænse i forhold til de skoler, under hvilke specialcentrene i 
dag er afdelinger. Hvis det specialiserede område skal udvikle sig i overensstemmelse med intentio-
nerne bag Nye Veje, er det imidlertid vigtigt, at hele området samles i helheder, som er robuste økono-
misk såvel som fagligt. 
 Pladserne på specialcentrene udgør desuden en meget stor andel af alle pladserne på det specialise-
rede område. Hvis det specialiserede område skal udvikle sig i overensstemmelse med intentioner bag 
”Nye veje ”, er det vigtigt, at hele området er samlet under den samme ledelse. Samling af området be-
tyder, at arbejdet med kvalitetsudvikling af tilbuddene kan organiseres effektivt og målrettet. Når alle 
tilbud er samlet under samme ledelse, er der også bedre mulighed for at sikre, at det samlede udbud af 
pladser er afstemt efter behovet – såvel geografisk som i forhold til de forskellige målgrupper. Udvik-
lingen og tilpasning af tilbudsviften stiller således krav om overblik og handlekraft.  
 
Gennem indgåelse af samarbejdsaftaler skal det sikres, at der forsat er et tæt dagligt samarbejde mellem 
specialcentrene og de skoler, som de er oprettet i tilknytning til, om SFO, brug af fælles faciliteter osv., 
og således at eleverne både kan følge undervisningen i specialcentret og i almene klasser, når det er 
muligt. På tilsvarende vis skal der være den nødvendige fleksibilitet, således at lærere og pædagoger 
fortsat både kan arbejde i almene klasser og i det nuværende specialcenter. 
 
Dagskolen er pt. en del af Ungdomsskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Fremadrettet indgår Dagsko-
len som en del af Specialhelhed Øst, og der etableres fælles ledelse mellem Dagskolen og det nuværende 
Specialcenter Øst. 
 
Dagskolen er under ungdomsskolelovgivningen. Det giver nogle mere fleksible pædagogiske rammer, 
end de øvrige specialtilbud, som er organiseret under Folkeskoleloven. Denne forankring og fleksibilitet 
ønskes bevaret i den fremtidige organisering. Som en konsekvens heraf anbefales det, at afdelingslede-
ren for det specialiserede område også får ansvaret for Ungdomsskolen. Herved undgår man at skulle 
udskille dele af Ungdomsskolens virksomhed til en anden organisering. 

5.5 Lovgivningsmæssige hensyn 
Nyorganiseringen af det specialiserede område skal naturligvis leve op til gældende lovgivning. 
 
I dag er Specialcenter Syd, Specialcenter Øst og Specialcenter Vest som nævnt afdelinger under hen-
holdsvis Amagerskolen, Spjald Skole og Ringkøbing Skole. Dagskolen hører under Ungdomsskolen. 

Da al folkeskoleundervisning efter folkeskoleloven foregår på en skole, skal hver af de 3 specialcentre 
altså være en del af en ny skole, når de udskilles organisatorisk fra de almindelige folkeskoler. Børnene 
skal forsat være elever på en skole med en skoleleder og en skolebestyrelse. Det løses i forslaget på den 
måde, at Specialcenter Syd bliver en afdeling under Skjernåskolen, og Specialcenter Vest bliver en afde-
ling under Rindum Kjærgaard. I distrikt Øst oprettes en ny specialskole (som er identisk med special-
center Øst). Denne specialskole får efter folkeskolelovens § 24 b fælles leder og fælles bestyrelse med 
Ungdomsskolen. Lederen af Ungdomsskolen bliver på den måde leder af både Dagskolen og Specialcen-
ter Øst.  

Figuren på næste side giver et overblik over organiseringen af det specialiserede område. 
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For hver specialhelhed vil der altså blive oprette en ny skolebestyrelse eller en fællesbestyrelse. Besty-
relserne vil blive sammensat med repræsentanter for medarbejdere, elever og forældre fra alle afdelin-
ger. 

Figur 3 giver et overblik over organiseringen af det specialiserede område: 

 
 

5.6 Ledelse og medarbejdere i de tre specialhelheder 
Der vil være en overordnet leder på niveau 3 for hver af de tre specialhelheder. Lederen vil indgå i spe-
cialområdets ledelsesteam, som fremadrettet vil bestå af fire ledere inkl. afdelingslederen for området. 
 
De nuværende afdelingsledere på specialcentrene vil være en naturlig del af ledelsesteamet på distrik-
tets specialhelhed. Den ledelsestid til specialcentret, som tidligere har været tildelt afdelingslederne på 
specialcentrene og lederne på de skoler, hvor specialcentrene har til huse, overføres til ledelsen på de 
nye specialhelheder. 
 
Opbygningen af de tre specialhelheders videnscentre stiller nye og udfordrende krav til både ledere og 
medarbejdere i såvel almen- som specialområdet, ligesom det stiller krav om et mere udbygget og sy-
stematisk samarbejde med Børn og Familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SSP m.fl.  
 
Opbygningen af videnscenterfunktionen stiller krav om kompetenceudvikling af medarbejderne i de 
kommende videnscentre og på dagtilbud/skoler i distrikterne, så der kan etableres et fælles sprog om 
Nye Veje-mindsettet. 
 
Videnscentrene bemandes med følgende faggrupper: lærere med kompetencer inden for specialpæda-
gogik samt AKT, pædagoger med kompetencer inden for specialpædagogik, pædagogiske assistenter, 
pædagogmedhjælpere og undervisningsassistenter.  
 
Psykologerne og de øvrige ressourcepersoner fra PPR vil fortsat skulle have fokus på udviklingen af 
inkluderende læringsmiljøer i almenområdet og forebyggende indsatser ift. at understøtte mindre se-
gregering.  Medarbejderne fra specialhelhederne vil have særlige opgaver med at understøtte tilbage-
slusning af elever fra de specialiserede tilbud og med afsæt i konkret undervisningspraksis at udvikle 
en endnu mere inkluderende pædagogik og undervisning i almentilbuddene. 
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6. Det specialiserede dagtilbudsområde 
 

I dag er Specialbørnehaven under Skjernåskolen kommunens eneste specialiserede dagtilbud. 

Det er imidlertid en udbredt opfattelse, at der er behov for flere specialpladser på dagtilbudsområdet – 
men også at nogle af de børn, som i dag bliver visiteret til et tilbud i Specialbørnehaven med fordel kunne 
have været visiteret til et mindre specialiseret og ressourcetungt tilbud. Forskningen viser også, at 
iværksættelse af målrettede inkluderende indsatser over for børn i udsatte positioner tidligt i livet har 
dobbeltvirkende effekt på skolegangen og den senere ungdomsuddannelse. 
 
Der skønnes med andre ord at være behov for et specialiseret dagtilbud, som placerer sig mellem Spe-
cialbørnehaven og almenområdet – og gerne tilbud, som er tættere på børnenes hjem. I den forbindelse 
kan man bl.a. blive inspireret af de såkaldte NEST-dagtilbud fra Århus Kommune med en organisering 
med enheder, hvor børn med specialpædagogiske behov – særligt inden for det socialkognitive område 
– og distriktets børn samles i enheder i det almene dagtilbud med ekstra ressourcetildeling. Dette kan 
give en række fordele. For det første giver et tilbud integreret i et alment tilbud personalet en række 
pædagogiske muligheder, herunder bedre muligheder for arbejde for inklusion af børn med specialpæ-
dagogiske behov i alment regi.  
 
For det andet giver en organisering, hvor disse børn er på stue med et mindre antal distriktsbørn, mu-
lighed for at oprette økonomisk bæredygtige tilbud flere steder i kommunen.   
 
Det er dog endnu for tidligt at komme med konkrete bud på, hvor mange pladser, der er brug for, hvor 
de skal oprettes og hvordan de skal organiseres og finansieres. Der vil blive arbejdet videre med et for-
slag til en konkret model, som forventes politisk behandlet i 2022. 
 

7. Andre udviklingstiltag på det specialiserede område 
Som nævnt indledningsvist indeholder Nye Veje foruden nyorganiseringen to andre hovedspor, som 
uddybes herunder. 

7.1 Kvalitetsudviklingsprojektet 
Projektet skal bidrage til vedligeholdelse og ikke mindst kontinuerlig udvikling af kvaliteten af special-
tilbuddene på både skole- og dagtilbudsområdet. Et forløb, som involverer medarbejdere og ledere i alle 
specialiserede tilbud, er under udvikling. Som en del af projektet nedsættes således et kvalitetsforum 
med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra alle specialtilbud. Her udvikles rammerne for de ind-
satser, som skal implementeres i de enkelte tilbud – men først efter at disse har været drøftet og afprøvet 
lokalt. 

Indledningsvis defineres en ramme for kvalitet i Ringkøbing-Skjern Kommunes specialiserede skole- og 
dagtilbud. 

På den baggrund arbejdes der videre med at tilrettelægge en model for, hvordan der kan skabes syste-
matiserede og reflekterede kvalitetsdialoger på tværs af niveauerne i specialområdet. 

Disse kvalitetsdialoger skal tage afsæt i skolens og dagtilbuddets kerneopgave – børnenes læring og 
trivsel. Kvalitetsdialogen kan bedrives på forskellige måder og bygge på forskellige typer af data. Men 
kvalitetsdialogen tager på alle niveauer afsæt i tilrettelagte didaktiske samtaler om læringen og under-
visningens mål og evaluering, samt hvordan de pædagogiske aktiviteter i skoler og dagtilbud kan tilret-
telægges for at fremme alle børns læringsprogression og trivsel. 
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7.2 Udvikling af sagsgange mv. i forbindelse med visitation og revisitation 
I foråret 2019 blev der udarbejdet en KLK-rapport om det specialiserede område. Rapporten indeholder 
en række forslag til forbedringer af sagsgange og skemamateriale i forbindelse med visitation og revisi-
tation til specialiserede tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Formålet hermed har især været at sikre,  

 at sagsgangene og skemamaterialet understøtter et ressourceorienteret børne- og ungesyn, 
 overholdelse af formelle regler i forbindelse med visitation og revisitation, 
 understøttelse af mulighederne for tilbageslusning til almene tilbud, og 
 at visitationsudvalget kan blive omdrejningspunktet for organisatorisk læring 

En arbejdsgruppe har arbejdet med forslag til, hvorledes anbefalingerne fra KLK kan udmøntes i praksis.  

Forslaget fra arbejdsgruppen bærer i høj grad præg af den nye virkelighed, der er opstået med imple-
menteringen af Nye Veje. 

Der er endnu ikke udarbejdet konkrete forslag til udmøntning af alle anbefalingerne. Det skyldes, at det 
fremtidige samarbejde internt i distrikterne og mellem distrikterne og det specialiserede område  ikke 
er fuldt udviklet. 

Nyorganiseringen må forventes at få konsekvenser også for disse projekter. Arbejdet med kvalitetsud-
vikling og sagsgangene ved visitation og revisitation vil som følge heraf blive tilpasset ændringerne i 
organiseringen på det specialiserede område. 
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8. Afslutning og det videre arbejde med nyorganiseringen af 
specialområdet 
 

Den nye organisering på det specialiserede område tager afsæt i nedenstående tids- og handleplan. 

Tabel 4 Tids- og handleplan  

Dato Behandling 

19. maj 2021 Statusorientering i FagMED om oplægget – herunder tids- og hand-
leplanen. 
 

25. maj 2021 Oplæg til organisering præsenteres i udkast på et møde i Dagtilbud 
og Undervisnings ledelsesteam. Der sker efterfølgende en kalibre-
ring af oplægget ift. Nye veje og distriktsorganiseringen. 
 

27. maj 2021 Oplægget præsenteres og drøftes på et områdemøde med special-
områdets ledergruppe  

26. maj – 01. juni 2021 Intern høring i specialområdet 

22. juni 2021 Oplægget om nyorganisering af det specialiserede område behand-
les af Børn og Familieudvalget. Oplægget sendes i høring hos rele-
vante høringsparter. 

Juni-august 2021 Høringsperiode 

21. september 2021 Børne- og Familieudvalget behandler høringssvarene og oversen-
der sagen til Byrådet. 

12. oktober 2021 Byrådet behandler den nye organisering – herunder evt. ændringer 
i skolestyrelsesvedtægten 

Oktober - november 2021 Ledelses- og personalestrukturen tilpasses den nye organisering. 

November-december 2021 Økonomi, mødestruktur og it-systemer tilpasses den nye organise-
ring 

1. januar 2022 Den nye organisering på det specialiserede område træder i kraft. 

 


