
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

Høringssvar til ny organisering af det specialiserede område i Dagtilbud og 
Undervisning 

 

FagMED Dagtilbud og Undervisning har på sit ekstraordinære møde den 15. september 2021 drøftet 

forslag til ny organisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. 

Det fremgår massivt i høringssvarene, at materialet vurderes at være for upræcist, komplekst og 

vanskeligt at forstå. Det opleves, at der fremkommer flere spørgsmål, end der gives svar 

Høringssvarene tyder på, at projektets formål og indhold ikke er tilstrækkeligt forstået, hvorfor 

udvalget opfordres til at udskyde projektets godkendelse til en bedre forståelse er indarbejdet i 

organisationen. 

 

Medlemmerne af Børne- og Familieudvalget opfordres til at gennemlæse de enkelte høringssvar. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Flemming Nielsen / Kristian Nilsson 
Formand   Næstformand 

Sagsbehandler 

Irene Lyskjær Andersen 
Direkte telefon 

99 74 17 05 
E-post 

irene.andersen@rksk.dk 
Dato 

15. september 2021 
Sagsnummer 

21-018721 

Returadresse: 
Dagtilbud og Undervisning, Administration (Dagtilbud og Undervisning) 
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk 

 

 

Til Børne- og Familieudvalget 



Hemmet Børnehus 

 

‾ 

Ringkøbing - Skjern Kommune www.rksk.dk  

 

Høringssvar vedr. Ny organisering af det specialiserede 

område i Dagtilbud og undervisning. 
 

 
 
LokalMed i Hemmet Børnehus har drøftet forslaget vedr. 

nyorganisering af det specialiserede område. 

 

Ud fra en bekymring, undren og erfaring kommer følgende spørgsmål 

og kommentarer: 

 

 Vi er bekymrede for om det i praksis vil blive et tungere system 

at arbejde i. Flere arbejdsgange, MANGE skemaer og møder 

inden ”hjælpen/ekspertisen” kommer frem til barnet. 

 Hvad kan vi forvente fra et Videnscenter:  

Hvilke opgaver? 

Kommer der ”varme hænder” eller kun konsulent-bistand? 

Hvor ligger ledelsesretten, hvem tager ansvar, hvem tager de 

endelige afgørelser i forhold til antal timer, indhold, placering af 

timer? Hvad med kørsel, forberedelse og møder ? 

 MEGET vigtigt at der er en klar procedure når der er visiteret 

timer fra Videnscenteret. 

Erfaring (om end den er lille) fra Nye Veje vedr. bevilliget hjælp 

fra det specialiserede område trak i langdrag, ingen vidste, 

hvad der kunne/skulle ske, lange møder med mange deltagere 

uden nogen kunne/havde beføjelsen til at træffe beslutninger. 

Det er ikke ordenligt overfor de involverede parter, særligt 

barn/familie. 

 

I Hemmet Børnehus er vi mange erfarne og kompetente pædagoger, 

som hver dag arbejder med børn, der er udfordret på forskellig vis. 

Vi har meget relevant viden, det er oftest ”varme hænder” vi mangler 

for at kunne understøtte børn i udsatte positioner i deres udvikling, 

trivsel, læring og dannelse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

LokalMed Hemmet Børnehus 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Baunshøjvej 27 
6893  Hemmet 
 
Telefon 9737 5313 
hemmet-bornehus@rksk.dk 
www.hemmet-
bornehus.rksk.dk  
 
August 2021 
 
 
 

mailto:hemmet-bornehus@rksk.dk
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Returadresse 
Spjald Skole 
Halvejen 2, 6971 Spjald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftet og gennemgået ved MED-møde d. 30. august 2021 

 

Høringssvar fra personalet i Specialcenter Øst og almen skole ang. Nye 
Veje. 

I forbindelse med nyorganisering af det specialiserede område vil personalet i Specialcenter Øst med 
dette høringssvar gerne give udtryk for følgende bekymringer:  

 

 Personalet har en stor bekymring for, hvorvidt Nye Veje på sigt vil fjerne vores elever og os fra 
fællesskabet og dagligdagen på Spjald skole. Vi kommer i forbindelse med omorganiseringen til 
at arbejde under en anden bestyrelse og skoleledelse, eftersom vi skal anses som en ny 
folkeskole, der fremadrettet skal dele ledelse med Dagskolen og Ungdomsskolen. Det vil få stor 
betydning for det samarbejde vi, gennem mange år, har fået opbygget med den almene afdeling 
på Spjald Skole. Af eksempler kan nævnes vores fælles dimensionsfest, elevudflugter, 
morgensamlinger, idrætsdage, møder, særligt tilrettelagte uger, kurser og personaleudflugter. 
Vi forudser, at alle de gange hvor eleverne og personalet fra Øst og almen i fællesskab har haft 
gode oplevelser, og dermed har stået sammen som et meget vel- integreret og naturlig del af 
elev- og personalegruppen her på stedet, vil blive fortid. Vi ønsker, at vi fremadrettet 
stadigvæk er lige så naturlig en del af Spjald Skoles hverdag. Vi ønsker, at vi ikke bliver en 
særskilt skole i skolen.  

Vi ønsker, at I genovervejer muligheden for, at vi kan holde fast i det samarbejde som vi har   opbygget 
og har haft igennem mange år. Vi ønsker ligeledes, at I undersøger muligheden for, om vi kan arbejde 
under samme bestyrelse og under de samme personalebetingelser som Spjald skole har. 

Fra rapporten om Nyorganisering af det specialiserede område:  

Mål for nyorganiseringen:  

Sagsbehandler 
Helle Lundsgaard 
Telefon 
99 74 28 02 
E-post 
spjaldskole@rksk.dk 
Hjemmeside 
spjaldhelhed.rksk.dk 
Dato 
19. august 2021 
Sagsnummer  
16-038365 

 

LokalMED 



 

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. 

Vi mener, at ovenstående i høj grad allerede er praksis på Spjald Skole.  

 Igennem årene har vi her på stedet haft vores elever “i udslusning”, det vil sige, at de – alt efter 
evner og efter aftale med lærerne, har haft mulighed for at kunne være med i nogle timer i 
almen. Vi tror, at de projekter med Nye veje bliver mere sjældne, da vores relation til lærerne 
fra udskolingen – pga. manglende kontakt - bliver udhulet. Dette er meget beklageligt.  

 Mellemformerne, som vi på Spjald Skole har praktiseret i lang tid, har fungeret rigtig godt. Især 
hvis udslusningen ikke helt går som vi havde forventet, så er det forholdsvis nemt at sluse en 
elev tilbage til vores specialafdeling - et sted hvor eleverne i langt de fleste tilfælde føler sig 
trygge. Vi ser det, som et vigtigt argument i forhold til mellemformer, at udslusninger foregår 
et sted hvor barnet føler sig tryg. Flere af vores elever kommer fra omkringliggende 
folkeskoler, og flere af dem vil forbinde det med dårlige oplevelser, hvis de skal udsluses til 
deres gamle skole. Mange har en historik med tidligere lærere og klassekammerater, og den 
historik må vi ikke undervurdere betydningen af - særligt når vores vigtigste job er, at eleverne 
er i god trivsel. 

 Vi ser fordelene i, at vi som videnscenter kan sprede vores viden til distriktsskolerne. Vi ser en 
vigtighed i, at vi deler og sparrer med hinanden, for derigennem at bygge eleverne op i de 
bedste rammer. Men vi ser ikke fornuften i, at det bliver på bekostning af det fantastiske 
samarbejde, som vi har fået opbygget på Spjald skole igennem årene.   

 

Vi mangler information om og afklaring på, hvordan et nyt tilhørsforhold til en “Ny” skole som fysisk 
kommer til at ligge to forskellige steder, bliver i praksis. 

- Forventes det, at vores nye hverdag udelukkende skal foregå i fællesskab med Dagskolen og 
Ungdomsskolen, som begge kører under en anden lovgivning end os?  

- Forventes det, at vi som personale skal være ansatte på de tre skoler, og dermed undervise 
eleverne de forskellige steder?  

- Forventes det, at de lærere der arbejder i både almen- og specialområdet ansættes med to 
ansættelseskontrakter?  

- Forventes det, at vores hidtidige deltagelse i diverse udvalg på Spjald Skole fjernes, således at 
vi ikke er en del af udarbejdelse af de regelsæt og aftaler, som Spjald Skole arbejder under? 

- Forventes det, at vi gennem vores nuværende glasdør mellem almen og Øst bliver så adskilt fra 
Spjald Skole, at vi og vores elever kommer til at optræde som gæster på lejet grund? I så fald vil 
det ikke være optimalt for hverken vores eller vores elevers oplevelse af tilknytning til stedet.  

Der vil, tror vi, være udfordringer ved denne opdeling samt de to separate lovgivninger, som 
modarbejder Nye Vejes reelle hensigt med et større samarbejde mellem almen- og specialområdet. 

 



 

Ovenstående bekymring og spørgsmål finder vi væsentlige at besvare, inden der tages politisk 
beslutning om det videre forløb.  

 

 

 

Lotte Møller  Tina Stræde  Ellen Justesen 

TR  AMR  AMR 

 

Tina Sørensen Martin Andersen 

TR  AMR 

 

 



 

 

  

 

        
 
 
 

2.9.21 
Høringssvar vedr. nyorganisering af det specialiserede område: 
 
 
Vi vil først og fremmest tilkendegive, at vi synes, det er et vanskeligt materiale at forstå. Trods fle-
re gennemlæsninger, er det vanskeligt at få rede på indhold og formål.  
 
Vi er ved at implementere ”Nye veje på det specialiserede område”; der er stadig mange spørgs-
mål og uafklarede områder her. Vi har knap nok det pædagogiske personale på stuerne med os i 
den proces på nuværende tidspunkt. Vi har ikke været klar over, at en nyorganisering skulle følge 
på nuværende tidspunkt.  
 
Vi forudser, at det bliver meget vanskeligt for de ansatte, der skal arbejde med ”de specielle børn” 
at finde en fornuftig og overskuelig vej ift., hvor er jeg ansat, hvem har jeg tilhørsforhold til osv. 
 
Hvad er det præcis man vil, med hvilke børn. Det er uklart for os? 
 
Én ting er at have en målsætning omkring at reducere i afstande/befordring, men er det realistisk 
ift. de konkrete børn. Giver det et bedre tilbud for børnene? Specialbørn er ikke én bestemt gruppe 
børn, de er forskellige, har forskellige behov.  
 
Vi har for kort tid siden organiseret os med distrikter og distriktsledere, men hvor er de henne i den 
nye organisering. Også det er meget uklart for os.  
 
Man nævner en ny specialbørnehave. Det forvirrer os, fordi vi i øjeblikket implementerer ”nye ve-
je”, og taler om endnu mere inklusion og mellemformer. Vi har ikke hørt om en ny specialbørneha-
ve før i dette skriv, det giver anledning til nye spørgsmål.  
 
Vi kan se, at der aktuelt ansøges om en afdelingsleder til Specialcenter Øst, og at der i stillingsop-
slaget beskrives, at man forventes at være tilknyttet Videnscenteret pr. 1.1.2022. Det ser underligt, 
ud, at der i høringsfasen kommer et stillingsopslag med den beskrivelse.  
 
Afsluttende en bemærkning om, at vi er ærgerlige over den måde og den proces, der er tilrettelagt 
ift. nyorganiseringen.  
 
Det er komplekst, det kræver grundig introduktion, gode og uddybende forklaringer og mulighed 
for at stille spørgsmål, frem for at skulle læse et svær materiale og give et skriftligt høringssvar.  
 
Vi er ikke begejstrede. 
 
Venlig hilsen 
 
LokalMED, Tarm Dagtilbud  

 

 
 

Lønhøjvej 38, 6880 Tarm  

Tlf.nr. 99742550/20584028 

E-mail: solstraalen-tarm@rksk.dk   

mailto:solstraalen-tarm@rksk.dk


Hvide Sande Skole 

 

‾ 

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 
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. 
 

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 lokal MED på Hvide Sande Skole, 

Tom Arnt Thorup, skoleleder 

 
 Skolevej 2 

6960 Hvide Sande 

Telefon: 99742660 

www.hvidesandeskole.dk 

hvidesandeskole@rksk.dk 

 

06.09.2021 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til FagMED - Dagtilbud og Undervisning  
 
Høringssvar vedr. ”Nyorganisering af det specialiserede område” 
 
LokalMED ved Klittens Børnehus - dagpleje og børnehave - har på møde den 6. september 2021 drøftet 
administrationens oplæg til nyorganisering af det specialiserede område har flg. kommentarer: 
 
Vi anerkender grundlæggende de gode intentioner i oplægget, og bestræbelserne på at skabe bedre 
handlemuligheder for tidlig indsats – og så tæt på barnets hverdag som mulig.  Vi oplever det som yderst vigtigt, at der 
tages udgangspunktet i forskningen, der viser, at iværksættelse af målrettede inkluderende indsatser over for børn i 
udsatte positioner tidligt i livet har dobbeltvirkende effekt på skolegangen og den senere ungdomsuddannelse. Vi har 
jo netop oplevet arbejdet i små grupper efter nedlukningen grundet COVID-19 skabe større trivsel og læring for flere 
børn i udsatte positioner – med baggrund i nærhed, overskuelighed og ro. 
 
Vi undrer os dog over, at skulle give høringssvar på beskrivelser af meget ukonkrete tiltag – der ikke tydeliggør vilkår 
og rammer. Især dagtilbudsområdets tiltag opleves som hensigtserklæringer og er først til politisk beslutning til næste 
år.  
 
Vi anser f.eks. også et specialiseret tilbud mellem almene dagtilbud og Specialbørnehaven som en nødvendig løsning – 
tættere på børnenes hjem og hverdag – og med større mulighed for tilbageslusning. Men igen mangler vi konkrete 
bud på vilkår og rammer. 
 
Samarbejdet med specialområdet er efterspurgt i almendelen – der kan mangles praktiskpædagogisk sparring og 
guidning i det læringsmiljø, barnet agerer i. Men igen, vilkår og rammesætning er ukonkrete. Og hvordan sikrer vi os, 
at medarbejderen fra specialdelen, som er faglig kompetent i specialområdets fysiske og organisatoriske rammer, kan 
håndtere fagligheden i almenområdets anderledes rammesætning? Og samtidig er kompetent som formidler af 
didaktik og faglige tilgange til kollegaer? 
 
Vi betragter det som en stor udfordring for høringsretten, at der asfalteres i så stort omfang, mens vi kører fremad! 
 
På vegne af LokalMED 
 
Karen Friis, TR BUPL 
Finn B. Pedersen, dagtilbudsleder 

Parallelvej 301 
6960 Hvide Sande 
 
Telefon: 9974 1200 
klittens-boernehus@rksk.dk 
 
www.klittens-
boernehus.rksk.dk 
 
Dato: 7. september 2021 
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Lem St. d. 9. september 2021 

 

 

Høringssvar fra LokalMED, Helheden Lem 

 

 

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

modstander af, men vi oplever det fremsendte materiale som værende diffust og meget svært at 

uddrage en fremtidig virkelighed af.  

 Hvordan ser det ud på den anden side?  

 Hvordan skal det hele struktureres og planlægges? 

 Hvordan kommer det til at fungere i praksis?  

 Handler det mest om at finde besparelser? 

 

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

 

Det vigtigste er, at nyorganiseringen bliver til gavn for børnene. Vi vil gerne gå nye veje. Men har 

følgende bekymringer: 

 

 For børn med særlige behov, er det vores oplevelse, at det er vigtigt, at de går bag 

asfaltmaskinen – ikke at de kører med den, som vi andre til tider oplever at gøre.  

 

 De skal kende noget af vejen. For at de kan det, skal personalet kunne guide dem den rigtige 

vej og som materialet ser ud nu, er det svært for os at se, hvor børnene skal guides hen. 
 

 Det er vigtigt, at barnets perspektiv er i fokus.  

 

 Det er vigtigt, at midlerne bliver inden for Dagtilbud & Undervisning, så de kan komme 

børnene til gode. 

 

 Hvis vi, som fagpersoner, skal vise vejen frem, så har vi brug for gennemskuelighed. 

 

 Vi er kun interesseret i, at medarbejdere og økonomi bliver brugt bedst muligt, men det kan vi 

ikke gennemskue, om det gør i det foreliggende materiale. Vi har stadig spørgsmål som f.eks.: 
 

o Hvordan er det med den tidlige indsats?  

o Hvor er forebyggelsen i dagpleje, børnehave og indskoling? 

o Hvordan skal medarbejderne på videnscentrene organiseres og tilknyttes?  

o Bliver de vores nære kolleger, og kan vi lokalt aftale samarbejdsforløbet?  



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

          

 

o Hvordan er der tænkt forberedelse, gennemførelse og efterbehandling i samarbejdet 

mellem medarbejdere på videnscentrene og medarbejderne på det almene område? 

 

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

Inddragelse af medarbejdere på alle niveauer er meget vigtigt, hvis vi skal komme i hus med en 

ændring af området. 

   
 

LokalMED  

Helheden Lem   



 

Høringssvar 

 

 

 

Att.  

Dagtilbud og Undervisning - Staben-Fællespostkasse  

dagtilbud.undervisning.staben@rksk.dk 

Høringssvar fra LokalMED i Helheden Hee/No 

Vi synes, der er gode intentioner i forslaget til nyorganisering af det  
specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. 
Mellemformer kan være en god mulighed for elever, at bevare en lokal  
tilknytning, selvom eleven har nogle fx faglige udfordringer, der normalt ville  
indebære, at eleven blev visiteret til et andet skoletilbud i specialcenterregi. 
Men samtidig er det yderst vigtigt at fastholde mulighederne for, at elever kan  
visiteres til specialcentrene, når eleverne har så store udfordringer, at vi ikke kan  
løfte opgaven i almenområdet. 
Vi mener dog ikke, at opgaven kan løses af viden alene. Vi ved meget allerede,  
men vi har brug for, at der kommer videns-medarbejdere ud og giver hands on  
vejledning og støtte i længere forløb, så vi får en mesteroplæring af vores medarbejdere  
i form af aktionslæring. Målet må være, at vi sikrer, at de børn/elever der er i mellemformer, reelt set  
også kan rummes og få fagligt og socialt udbytte, uden at det koster de øvrige børns/elevers 
muligheder for at blive så dygtige, som de kan blive.  
Viden kan være godt, og videnscentrene kan være en god ide til at få delt viden i specialområdet ud til  
almenområdet, men vi er meget usikre på, hvordan skal det foregå? Får vi den nødvendige hands on 
hjælp, som ovenfor beskrevet.  
Det synes vi ikke helt, vi kan udlede af oplægget.  
Vi kan også være lidt bekymrede for afsnittet under 5.4. ”at ressourcerne til videnscentrene er 
efterspørgselsbestemt.” 
Vi ser også mange muligheder i at kunne lave tiltag tidligere i fx børnehaveregi, for derved at sikre, at 
et barn kan opnå en bedre udvikling.   
Vi kan dog ikke gennemskue om det at flytte specialcentrene organisatorisk fra de skoler, hvor de i dag 
er forankret og ind under det specialiserede område vil give en forbedring af samarbejdet mellem det 
specialiserede område og almen området. 
Som der skrives i høringsbrevet til oplægget, så har vi gode specialtilbud og dygtige medarbejdere. Det 
er vigtigt for os, at det endelige oplæg kommer til at virke, så de også føler sig medinddraget og føler 
sig trygge ved den nyorganisering, der er lagt op til. 
Mvh 
LokalMED 
Helheden i Hee/No 
 

Hee Skole og SFO 

Agersbækvej 13-15, Hee 

6950 Ringkøbing 

Telefon: 

99742070/30570213 

Mail heeskole@rksk.dk 

Web hee-skole.dk 

 

mailto:dagtilbud.undervisning.staben@rksk.dk


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 

 



                                                           

                                                                    

                                                                   SKJERN DAGTILBUD 

                                                                                         Dagplejen Skjern  

                                                                                  Fredensgades Børnehave 

                                                                                   Bækkehøj Børneunivers  

                                                       

Fag-Med Dagtilbud/Undervisning  

 

Hermed fremsendes høringssvar vedr. Nyorganisering af det specialiserede område. Materialet er 

drøftet på et lokalt Med-møde d. 3. september med følgende bemærkninger til afsnittet omkring 

oprettelse af Videnscentre.  

 

I den kommende Nyorganisering af det specialiserede område bliver der lagt op til et tættere 

samarbejde mellem almen og specialområdet, hvilket vi ser gode perspektiver i. 

Vi har indtil videre set gode tendenser i Nye Veje projektet, bl.a. gennem mellemformer og midler 

fra distriktspuljen, samt et tættere samarbejde med PPR, hvor der nu er tilknyttet et fast 

sparringsteam til enheden.  

Vi ser det derfor som positivt at der også fokuseres på et øget samarbejde mellem almen og 

specialområdet med et mål om at skabe fleksible og sammenhængende læringsmiljøer på tværs. 

 

Praksislæringsfællesskaber mellem personalet ser vi som afgørende, men hvorvidt dette er afsættet 

for et Videnscenter har vi svært ved at vurdere. Der henvises til Nyborg Kommune, men hvad 

indeholder et Videnscenter i Ringkøbing-Skjern Kommune?  

 

Med udgangspunkt i børnenes behov og vurderet fra vores lokale almene praksis, oplever vi et 

behov for at eventuelle personaleressourcer fra et Videnscenter bør tilføres direkte til de børn eller 

børnegrupper, som har brug for ekstra støtte og en specialpædagogisk indsats.  

Hvorvidt det også er hensigten med et Videnscenter i RKSK kan vi ikke læse os frem til, men vi har 

en bekymring hvis der oprettes et team, der primært skal give sparring og vejledning, da det er en 

ydelse vi i forvejen har i samarbejdet med PPR og de pædagogiske konsulenter. Vi kan ligeledes 

have en bekymring for at der kan gå personaleressourcer til spilde i form af tid på kørsel og udgifter 

til kørselsgodtgørelse, men ser også muligheder i et tættere samarbejde, hvis personaleressourcer fra 

specialområdet tilknyttes som direkte støtte til børnene/børnegruppen.   

 

Venlig hilsen 

Med-udvalget   

Skjern Dagtilbud  



 

  

 

 

Høringssvar fra lokalMED 

Nyorganisering af det specialiserede område i Dagtilbud og Undervisning. 

 

LokalMED for Rækker Mølle Helhed har med interesse læst forslaget til nyorganisering af det 
specialiserede område. 

Overordnet finder vi desværre, at oplægget fremstår uklart, og rejser flere spørgsmål, end det 
giver svar. Det er på den baggrund vi indsender nedenstående. 
 

LokalMED 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 modstridende i forhold til beskrevne intentioner, at der skal 

nyansættes til de skitserede videnscentre. Ligesom denne høringsproces kommer til at 

fremstå som uden reel betydning, når det kan konstateres at der allerede er en 

ansættelsesproces i gang. 

 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 af 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. 

Vedtaget i LokalMed d. 2. sept. 2021 

 

 

 



 

  

                     Troldhede d.10.september 2021 

 

Høringssvar til: 

 ”Nyorganisering af det specialiserede område”  

 

LokalMED ved Nr.Vium - Troldhede Helhed udtaler følgende omkring ”Nyorganisering af det 

specialiserede område, 2021” 

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

2021”. 

Overordnet finder lokalMED 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.   

Vi har dog en smule bekymring i forhold til det faktum, at ledelsen af specialcentrene ikke 

længere ligger på almenskolen med samme adresse. Vi kan frygte, at det samarbejde, der 

nødvendigvis skal være mellem specialcentret og almenskolen for at inkludere – og evt 

udsluse elever til almenundervisningen - kan blive udfordret. 

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 specialenhederne 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 videnscentrene 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 og arbejdet med 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 lokalMED hellere midler, 

som tænkes anvendt på ansættelser i videnscentrene, uddelt til de enkelte enheder i 

almenområdet, så der kan laves indsatser lokalt.  

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

nyorganiseringen, idet det udsendte materiale ikke er konkret nok. I det hele taget virker det 

tidsmæssigt forceret. 

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

økonomiske aspekt. 

 

På vegne af lokalMED ved Nr.Vium-Troldhede Helhed 

Dorthe Degnbol 

Skoleleder / helhedsleder 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Høringssvar fra MED-udvalget på Skjernåskolen  

 

Vi kan bakke op om målsætningen ift. ”Nye Veje” og ny-organiseringen.  

Vi oplever dog, at vi ikke har fået svar på de mange spørgsmål der stilles i det interne høringssvar. 

Også den endelige rapport efterlader flere spørgsmål end svar. Rapporten beskriver en organisering af 

”Nye Veje” på et særdeles overordnet plan, og mangler konkretisering på stort set alle områder. 

Rapporten fremstår uigennemtænkt og ikke gennemarbejdet.  

 

Videnscenter:  

Som ideal er et Videnscenter en god ide, og ”kompetenceudvikling” og ”styrkelse af almenområdet” 

kan ingen være uenige i.  

Dog opleves beskrivelsen af Videnscentret så overordnet formuleret, at det er vanskeligt at 

gennemskue, hvad Videnscentret konkret er, samt hvilke rammer der er for samarbejdet. Der mangler 

en fælleskommunal og tydelig ramme for samarbejdet.  

Der er en bekymring for hvad det betyder for den enkeltes skoles hverdag, og dermed for elevernes 

læring, trivsel og udvikling, samt i hvilket omfang det gør hverdagen på den enkelte specialskole 

”sårbar,” at der trækkes fast personale ud til andre opgaver.  

Det opleves positivt at dele viden og erfaring, men hvorledes organiseres personalet, f.eks. 

ledelsesmæssigt? Hvordan sikres evaluering, opfølgning og kollegial sparring? 

Videnscentret bør organiseres og drives som et samlet center, med fast personale. Det har betydning i 

forhold til at skabe sammenhængende og virksomme læringsprocesser, der er bæredygtige i praksis.  

Visitation: 

For at visitationsudvalget kan lave effektiv og kompetent visitering er det bydende nødvendigt, at 

visitationskriterierne er tydelige. Det mangler i høringsforslaget, og det bør laves, før vi kan give et 

meningsfuldt høringssvar. Dette synes særligt paradoksalt, idet KLK i 2019 netop fremhævede, at 

dette var en mangel i den nuværende visitering.  

Det er ikke beskrevet, hvilke fagligheder og roller der er i visitationsudvalget. Det er en stor mangel i 

høringsforslaget. 

Sagsbehandler 

MED 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 

 



  Side 2 af 4 
 
 
 
 
 

 

 

Med tanke på intentionerne ved indsatstrappen er det særligt mangelfuldt, at revisitering slet ikke er 

nævnt i høringsforslaget. 

Fra et børneperspektiv fremstår indsatstrappen bekymrende, idet der lægges op til, at elever oftere 

skal skifte skoletilbud. Dette synes særligt kontraproduktivt, idet denne elevgruppe må betegnes som 

særligt udsatte. Dermed risikerer man øget skolevægring og mistrivsel. Elever kan ikke blot ”fixes”, og 

i høringsforslaget mangler der en opmærksomhed på konteksters betydning samt stilladsering af den 

enkelte elev.  

Idet der i høringsforslaget foreslås, at elever visiteres på baggrund af diagnoser, kræver det 

nødvendigvis en udredning af eleven, før denne kan visiteres til et andet og mere passende tilbud. 

Dette vil være en krævende og langsommelig organisering. 

Det fremstår uklart, hvad PPR’s rolle vil være fremover. 

 

Personalets ansættelses- og lønforhold samt arbejdstidsaftale i forhold til mellemformer: 

Der mangler gennemsigtighed i forhold til ansættelses- og lønforhold. Det er uklart og diffust 

beskrevet. 

Forringes vilkårene, vil det skade incitamentet til at søge stillingerne. Det skal derfor defineres helt 

præcist hvorledes tid udregnes i forhold til deltagelse i møder, køretid til og fra samt forberedelse i 

forhold til opgaven.  

Hvilke tillæg følger med opgaven? Forsvinder specialskole-tillægget, når man går fra special- til 

almendelen?  

Varslingskriterier? 

Bekymring for tilhørsforhold, hvor er man ansat? Er man stadig en del af teamet på Skjernåskolen? 

Hvordan sikres en kvalificeret dækning i forhold til fravær (lærer dækkes af lærer)? 

Teams kan blive sårbare, hvis flere personaler er udlånt på samme tid.  

 

Organisering specialcentre og specialskoler: 

Selvom begrebet ”mellemformer” selvsagt defineres anderledes end ”inklusion” vil det i praksis have 

en del ligheder. Hvordan påvirker det elever, forældre, personale og ledelse i almenområdet, at endnu 

flere elever fremover skal inkluderes? 

Hvem koordinerer, i det helt, helt konkrete, den organisatoriske læring i og imellem specialenhederne 

og distriktsskolerne? Dvs. hvorledes organiseres der læring mellem fx specialenhed syd og vest? 

Alle mellemformer fungerer selvsagt ikke lige godt, og i nogen grad vil det også være kontekstbestemt, 

hvilke mellemformer der har mest succes. Men for at arbejde kvalificeret og effektivt kræver det 

løbende opfølgning på, hvilke mellemformer der virker bedst. 

Organiseringen af specialområdet i den nuværende høring er tættere på den gældende organisering 

ift. den interne høring. Dette er positivt.  

Det er kontraproduktivt at specialcentrene organisatorisk føres længere væk fra almenområdet, når 

nu det ønskes at styrke samarbejdet mellem almen- og specialområdet. 
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Det er oplagt, at der sker et tæt samarbejde mellem specialcentre og almenområdet, fordi 

specialcentrene ift. årsplaner og afgangseksamener skal arbejdere tæt med almenområdet. 

Hele høringsforslaget er at ”skyde gråspurve med kanonkugler”, fordi hele specialområdet i 

kommunen behøves ikke en så omfattende nyorganisering for at opfylde ”Nye veje…”. Og idet 

ændringerne skal gå så stærkt og være så omfattende, er der mange usikkerheder i høringsforslaget. 

Er det virkelig nødvendigt med en så stor nyorganisering i stedet for at lave mindre, men løbende 

lokale indsatser som også kunne opfylde formålet med ”Nye veje…”? 

 

Mellemformer: 

Som begreb og ideal er ”Mellemformer” bestemt interessant, med mulighed for at give elever en 

meningsfuld dagligdag med læring, trivsel og udvikling.  

Selvom der i høringsforslaget er en definition af mellemformer, er der stadig rigtig mange måder at 

organisere det på. I det konkrete kan mellemformer antage uendeligt mange former. Det åbner for en 

mangfoldighed der på bedste vis kan rumme mange forskellige elever. Omvendt, synes det mangelfuldt 

beskrevet, hvilke mellemformer der er rundt om i kommunen nu, samt hvilke mellemformer der 

konkret ønskes fremover.  

Er der data på, hvilke mellemformer der eksisterer for nuværende, hvilke mellemformer der er 

effektive samt hvilke mellemformer personalet og skoleleder rundt om i kommunen ønsker? 

Er der data på, om personalet og skoleledere rundt om i kommunen ønsker et videnscenter der kan 

understøtte diverse mellemformer samt almenområdet som helhed? Skolelederne har også mulighed 

for blot at bruge deres penge mere lokalt uden om videnscenteret, og dermed kan videnscenteret over 

tid betragtes som unødig overkapacitet.  

Hvem kvalitetssikrer alle mellemformerne? Hvem laver dataopsamling? Og hvordan formidles dette 

ud til skolerne? 

Idet videnscenteret og dets medarbejdere er en integreret del af fx Skjernåskolen vil elever møde flere 

forskellige personaler. Dette er selvsagt udfordrende for Skjernåskolens elevgruppe. 

Der skal i praksis være en reel mulighed for at planlægge, afvikle og evaluere i samarbejdet mellem 

personalet i almenområdet og personalet som hentes ind fra det specialpædagogiske området for at 

intentionerne bag en nyorganisering skal kunne realiseres. 

 

Samarbejde mellem det almene og det specialiserede: 

Der mangler helt grundlæggende en tydelig beskrivelse af det formaliserede samarbejde mellem det 

almene og det specialiserede på både skole- og ledelsesniveau, herunder dialog, sikring af 

transferværdi samt en fælles forståelse af hvad der samarbejdes om, og på hvilke betingelser. Dette 

gælder set fra både elev, forældre, personale- samt ledelsesperspektiv. 

Ovenstående opleves så mangelfuldt beskrevet, at det er vanskeligt at give høringssvar på.   

Hvilke faglige begreber og teorier sættes i spil i opgaveløsningen? Dette for at sikre fælles sprog og 

ensartethed i tilgangen til opgaveløsningen.  
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Der er behov for mere tid, indsamling af viden og data, lave inkrementelle handlinger, samarbejde 

mellem involverede parter samt kortlægning og undersøgelse af hvad der allerede findes. Ny-

organisering er for kompleks en størrelse til at man kan nøjes med at formulere overordnede mål, og 

så håbe på at det lykkes. Der er alt for meget på spil for eleverne og deres familier, medarbejderne, 

ledelserne samt hele det specialiserede område i RKSK til at man kan tillade sig at ”asfaltere vejen, 

mens der er høj trafik”.  

 

På vegne af MED-udvalget på Skjernåskolen. 

 

 

 

 



Høringssvar fra MED-udvalget på Rindum Kjærgaard vedr. rapporten ”Nye veje på det specialiserede område”. 

MED-udvalget på Rindum Kjærgaard finder 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 

 De 4 målsætninger i rapporten for nyorganiseringen af det specialiserede område  

 At bruge kompetencer fra medarbejderne på specialområdet i almenskolerne 

Ud over ovenstående giver rapporten anledning til følgende kommentarer og spørgsmål: 

 Hvad er succeskriterierne for ”Nye veje”? 

 Det er svært at vurdere succeskriteriet for ”Nye veje”, men på Rindum Kjærgaard har vi pt. 3 store 

årgange i overbygningen, og disse elever går ud i løbet af de kommende 3 skoleår. Herved reduceres 

vores elevtal.  

 Der er bekymring om, at omkostningerne ved ”Nye veje” bliver højere end gevinsterne. 

 Hvordan kan man sætte mellemformer i gang, inden den politiske proces er ført til ende? 

 Det er svært at tage stilling til mellemformer, når vi ikke har noget konkret at forholde os til. 

 Der mangler funktionsbeskrivelser til de ansatte, der skal arbejde i mellemformer. 

 Der er ikke aftalt løn og arbejdsvilkår for ansatte i mellemformer. 

 Hvad ønsker almenområdet sig af mellemformer? 

 Det er svært at gennemskue, om mellemformer kan fremme inklusionen. 

 Der er uklarhed om ressourcefordelingen. 

 Der er generel uklarhed omkring visitationsprocessen. 

 Der er bekymring for, at inklusionstanken forsvinder i uklare visitationsprocesser og bureaukrati. 

 Det kan være svært at se logikken i, at specialcentrene skal under specialskolerne, når man gerne vil have 

et meget tæt samarbejde mellem specialområdet og almenområdet. 

 Sammenlægning af specialcentre og specialskoler under én ledelse, men på to matrikler, giver større 

afstand mellem ledelse og ansatte. Herved bliver det sværere at holde den daglige kontakt mellem 

ansatte i specialcentrene og deres ledelse. 

 Tankerne om videnscentrene lyder interessant, men vi finder, at der mangler: 

o Information om bemanding af videnscentrene 

o Beskrivelse af organiseringen 

o Retningslinjer for løn- og arbejdsforhold 

o Funktionsbeskrivelser for de ansatte 

o Beskrivelse af ledelsesstruktur og tildeling af ledelsestid 

o Information om den fysiske placering 

 Bygninger og lokaler: Vi finder, at vore undervisningslokaler fint lever op til de behov, vore elever har. 

Mange elever profiterer af at sidde i små lokaler med få andre - ofte 2 eller 3 elever pr. arbejdsrum. 

Samtidig har hver klasse et fællesrum, hvor hele klassen kan samles til fælles undervisning, aktiviteter, 

frokost mm. Vi kan dog ønske os flere lokaler til mødeaktiviteter og personaleforberedelse. Ligeledes er 

det et stort ønske at få indendørs idrætsfaciliteter. 

 

Med venlig hilsen 

MED-udvalget på Rindum Kjærgaard 

 



 

Skolen i Skjern – Enghavevej Skolen i Skjern – Klostervej  
Enghavevej 10  Klostervej 67b 
6900 Skjern  6900 Skjern 
 
 

 

 

 

 

 

Høringssvar: Nyorganisering af det specialiserede område  

Videnscenter Syd - mellemformer: 
Vi er interesserede i hvorfor man tager udgangspunkt i Nyborgmodellen. 

Projektet er påbegyndt før folkeskolereformen. Er den viden, man har omkring 

modellen, opdateret? 

I processen omkring mellemformer har ledelsen fra specialområdet i et vist 

omfang været inddraget, men mellemformer handler om en opgave som lederne 

for almendelen skal efterspørge. Vi tænker det kan være svært at efterspørge en 

ydelse, som man ikke ved findes, og når der er betragtelig økonomi inddraget, 

skal man også som almendel vurdere, om mellemformer kan dække det behov, 

man har. Især da en mellemform, når den bliver etableret, ofte kan være dyrere 

end f.eks. en plads på et specialcenter.  

Indsatserne i melleformerne vil være kortvarige og idéen er, at man skal udvikle 

praksislæringsfællesskaber. Vi er betænkelige ved, om det er det, der kommer til 

at ske, netop fordi indsatserne er kortvarige. Vi oplever, at tætte 

personalefællesskaber gør, at vi ved hvad hinanden står for. Det kræver nogle år 

at indarbejde, og kan være svært at give videre.  

Vi er bekymrede for hvad der sker med relationerne til eleverne i specialskoler 

og –centre, hvis medarbejderne skal ud i opgaver på andre skoler, og dermed 

ikke kan være en del af dagligdagen. Det er f.eks. svært at løfte en 

kontaktlæreropgave, hvis man ikke er på specialskolen eller specialcenteret på 

fuld tid.  

Vi er bekymrede for konsekvenserne for eleverne på specialskoler/centre, når 

deres kendte voksne, pludselig mangles i dagligdagen. Derfor vil man på 

specialskoler/centre kunne blive nødt til at ændre på dagligdagen og den kendte 

struktur, som eleverne er trygge ved og trives i. 

Der er ikke udarbejdet løn- og arbejdsforhold for dem, der allerede nu er i gang 

med at arbejde i mellemformer. 

Hvem skal stille bil til rådighed for medarbejderne, og hvordan dækkes udgifter 

til transport? 

Vi kan være bekymrede for, om mellemformerne kan blive enormt 

administrationstunge.  

Sagsbehandler 

Brian Elgaard  

Direkte telefon 

29 40 11 64 

E-post 

brian.elgaard@rksk.dk  
Dato 

11. september 2021 

 

 



 

Vi kunne ønske at mellemformer ikke skal organiseres ud fra alle specialcentre 

og skoler, men i stedet placeres på færre hænder og med færre ledere tilknyttet.  

Organisering af specialcentre, skoler og SFO: 

Lønudgiften til afdelingslederen for det specialiserede område skal tages fra det 

budgetoverskud, der bliver, hvis der bliver en nedgang i antallet af elever. Hvis 

der ikke kommer en nedgang af elever er bekymringen at ressourcerne til lønnen 

vil skulle tages fra børnene. Bekymringen er også, om vi bruger penge på at 

ansætte ledere, i stedet for at give eleverne det de har behov for. 

Vi oplever en skæv fordeling af lederressourcer. Der er tre distriktsledere til de 

ca. 6000 børn på almen området og en afdelingsleder til de ca. 330 børn på 

almenområdet. 

SFO for Specialcenter Syd: Hvis det bliver besluttet at samle eleverne på Skolen i 

Skjern på en ny fælles skole, kan eleverne i Specialcenteret få mulighed for at 

spejle sig i børnene fra almendelen. Vi kan være bekymrede for, om en ny fælles 

skole bygges, så der også er plads til eleverne fra Specialcenter Syd. Mange elever 

i Specialcenter Syd har også kunnet fortælle, at de går på Amagerskolen, i stedet 

for at skulle fortælle, at de går i et Specialtilbud. Vi kan være bekymrede for 

elevernes selvforståelse, hvis Specialcenter Syd knytter til ved Skjernåskolen. 

Samtidig har elever i Specialcenter Syd stor gavn af, at kunne spejle sig i eleverne 

i almendelen. Vi ser det ikke som udviklende for vores elever at spejle sig i 

eleverne på Skjernåskolen.  

Vi er bekymrede for, om byrådets tidligere beslutning om at udskille 

specialcentrene fra almenskolerne er sket på et uoplyst grundlag. Det vi oplever i 

praksis er, at det vil komme til at ødelægge det tætte samarbejde mellem 

specialområdet, og almenområdet, hvor vi kan lære af hinanden i praksis. 

I specialcenter Syd har vi et meget tæt samarbejde med almendelen. Det betyder 

at vi nemt og hurtigt kan samarbejde på tværs på skolen og med forældrene. 

Samarbejde i Syd med almendelen:  
Specialcenter Syd elever kan komme i praktik i almendelen, hvis de ikke er klar 

til at komme i praktik ude af huset. De får en følelse af, at der er brug for dem. 
Hvis vi blev skilt ad, ville det være meget mere besværligt at få lavet lignende 

aftaler. Eleverne får på den måde også relationer til andre voksne på skolen i de 

klasser, de er med i.   

Eleverne i Specialcenter Syd kender de almene medarbejdere og omvendt. Dette 

store kendskab til hinanden betyder, at man ved hvem man skal gå til, hvis der er 

noget med en elev, som man har brug for at få drøftet.  

Fælles faglige vejledere, der støtter op om en fælles faglig indsat for at løfte 

eleverne. 

Tæt samarbejde omkring årsplaner, eksamensforberedelse og eksamen. 

Vi er bange for at komme for langt væk fra almendelen, så vi får sværere ved at 

gøre eleverne klar til et voksenliv med læreplads, uddannelse osv. 



 

Elever inkluderes i enkelte eller flere fag. I forhold til inklusion er det en stor 

fordel at være på samme matrikel, dels fordi det er nemmere for eleven at gå fra 

klasse til klasse, og dels fordi det tætte samarbejde/sparring imellem lærerne fra 

almen og specialcentret kommer eleven til gode. Skulle der opstå en situation i 

undervisningen, hvor eleven har brug for hjælp, er speciallæreren fysisk tæt på 

og kan hurtigt hjælpe og yde støtte og opsamling. Derfor synes vi, at det fortsat er 

vigtigt, at man prioriterer den fysiske placering sammen med Skolen i Skjern.  

Eleverne i specialcentret har her stor mulighed for at spejle sig i eleverne på 

almenområdet, og dermed sikrer man en kobling mellem almen- og 

specialområdet.  

Specialcenter Syd og almendelen samarbejder om inklusion og faglig løft.  

I Specialcenter Syd vægter vi ledelse tæt på højt. Vi arbejder tæt sammen ledelse 

og medarbejdere. Afdelingslederen er synlig i hverdagen og kender alle elever og 

forældre. Hvis den nye organisering træder i kraft, skal afdelingslederen have 
tilknytning til Skjernåskolen. Ift. GDPR kan eleverne ikke drøftes med lederne på 

Skolen i Skjern, men det vil ofte være dem, der er tættest på, hvis 

afdelingslederen for Specialcenter Syd er fraværende.  

Succeskriterier: 
Et af målene for nyorganiseringen af det specialiserede område er, ”at flere børn 

skal kunne inkluderes i almenområdet…” 

Vi ønsker, at målet må være, at alle børn skal inkluderes i et tilbud, der passer til 

dem, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig fagligt såvel som socialt og 

personligt. Vi oplever også at dette ønske lægger sig i forlængelse af børne- og 

familiepolitikken og det fælles børne- ungesyn. 

Vi ønsker, at gøre op med tanken om at alment er godt, og specialområde er 

dårligt. Det kan opleves som om holdningen er, at man ikke lykkes som 

menneske, hvis man har særlige behov.  

Det står beskrevet, at et specialtilbud er ”en omfangsrig indgriben i et barns liv.” 

Vi oplever, at det er en væsentliglig større indgriben i et barns liv, hvis barnet 

ikke kan få tilgodeset sine behov. 

I et specialcenter arbejder vi frem mod at eleverne får et godt voksenliv med 

arbejde. For nogle er indgangsvinklen til dette at blive tilbagesluset til 

almendelen, mens det for andre er at gå i et specialtilbud.  

I Ringkøbing Skjern kommune arbejder vi med tidlig indsats. På almenskolerne 

kan man dog have en følelse af, at man ikke kan yde den indsats elever med 

særlige behov har brug for, og det er derfor til stor frustration, at oplevelsen er, at 

der kan gå lang tid før et barn visiteres til et specialtilbud.  

Hvad er definitionen på tidlig indsats? Hvornår er tidlig indsats, er det inden 

barnet kommer i skole. Eller handler det om, at man hurtigt griber ind, når et 

barn har et specialbehov? Når området er for ufleksibelt kunne det skyldes at 

sagsbehandlingsgangen er langsommelig for de elever, der er i voldsom 

mistrivsel i almenområdet. Der er ønsket, at man kunne være mere fleksible ift. at 

komme hurtigt i et specialtilbud. 



 

Vi ønsker tillid til skolernes (de professionelles) vurdering af elevernes 

specialundervisningsbehov.  

Kvalitetsudvikling: 
Det er ikke defineret hvor eller inden for hvilket område kvaliteten er lav i 

specialskoler og –centre. Vi må formode, at når man starter et 

kvalitetsudviklingsprojekt, at det er på baggrund af områder, hvor kvaliteten er 

for lav. Hvis vi var orienterede om, hvor kvaliteten var for lav, ville vi begynde at 

arbejde med det, for vi oplever os meget omstillingsparate, for hele vores 

dagligdag er præget af at have plan A, B, C osv. 

I Specialcenter Syd har vi de sidste år arbejdet intenst med at løfte det faglige 

niveau for eleverne, for der oplevede vi selv, at kvaliteten var for lav. Dette er 

sket på baggrund af et meget tæt samarbejde mellem almendelens overbygning 

og Specialcenter Syd. I praksis forgår det ved, at almendelen deler deres 

årsplaner med lærerne i Specialcenter Syd. Ud fra disse årsplaner differentierer 

lærerne, på de forskellige niveauer eleverne er.  

Der laves fælles eksamensplanlægning og opgivelser og i løbet af skoleåret henter 

man hjælp og inspiration hos hinanden. Dette er vokset nedefra i en fælles proces 

med elever, hjem, medarbejdere og ledelse. Dette gør at 80-90% af vores elever 

nu forlader Specialcenter Syd med en afgangsprøve i et eller flere fag. Nogle 

enkelte elever forlader os med fuld afgangsprøve.  

Hvis man ønsker et fagligt løft for specialområdet, er det vores erfaring, at 

Specialcentrene ikke skilles fra almen skolerne, fordi vi derved ville komme til at 

miste en værdifuld spejling i almenområdet.  

Politikkerne er meget velkomne til at komme ud og se hvordan vi arbejder med 

eleverne og deres udvikling og samarbejder med almendelen. Vi stiller os 

undrende over, at man kan lave så store ændringer og beslutninger på et område, 

som fungerer så godt som det gør, uden at have været ude og besigtige dette. 

 

 

På vegne af Fælles LokalMED – Skolen i Skjern 
 

Brian Elgaard 
Skolen i Skjern 
Ringkøbing-Skjern Kommune 



 

 

 

MED udvalget ved Ådum Børneunivers giver følgende Høringssvar til "Nyorganisering af 

det specialiserede område": 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at det er vanskeligt at fastholde og overskue, hvad 

det er, der skal gives høring på. 

Ved læsning af materialet får udvalget assosiationer til det gamle"Støttekorps" , som 

daginstitutioner for år tilbage kunne betjene sig af. 

Vanskeligt at give høring på noget, man ingen idé har om, hvordan vil fungere i praksis. 

MED udtrykker en bekymring for om dette er en spareøvelse. 

 

                                                                                                                        

September 2021 



   
 

9. september 2021 

 

Høringssvar ”Ny organisering af det specialiserede område” 

Tak for muligheden for at komme med et høringssvar til ”Ny organiseringen af det specialiserede område”. I Ringkøbing Dagtilbud 

har vi følgende bemærkninger/kommentarer… 

Efter at have læst materialet igennem (flere gange), sidder vi tilbage med en følelse af, at vi fortsat mangler indsigt og viden i forhold 

til hvad ”Ny organiseringe af det specialiserede område” helt konkret kommer til at betyde for os i praksis. Vi forstår simpelthen ikke 

hvad der står i materialet og betydningen deraf. Det undre os, at vi fra almen området ikke har været involveret i udarbejdelsen af 

det udarbejde materiale, ligesom det ikke fremgår tydeligt for os, hvem der har udarbejdet materialet. 

Hvor er dagtilbuddet og børnene? Det virke provokerende for os medarbejdere i et dagtilbd, at barnet omtales som ”eleven” og at 

dagtilbud er så lidt nævnt i hele materialet som det er tilfældet – specielt set i lyset af at børn fødes som børn og ikke elever samt 

vigtigheden af en tidlig indsats. 

Hvad er det egentlige formål med et videnscenter? Et videnscenter tæt på praksis vil give mening – at få specialpædagogiske 

kompetencer ud i almen området og og at ”de” går vejen med os i prasis.  

Rådgivning og planlægning bør ikke gå op i kørsel, møder og dokumentation, men deltagelse i praksis. Vejledning og rådgivning 

har vi jo allerede fået gennem samarbejdet med PPR. Kort sagt vi mangler hjælp i praksis. 

Socialpædagogiske grupper i almenområdet til ”grå-zone” børn, placeret fysisk i nærområdet, så børnene ikke transporteret rundt i 

hele kommunen imødeser vi med glæde. Vi ser frem til at blive medinddraget i etablereingen af et sådan tilbud og håber at det ikke 

bare blive ved ”et oplæg”. 

Slutteligt stiller vi os undrende over at implementeringen af ”Nye Veje....” skal gå så hurtigt. Vi er dårligt landet i mellemformer før 

noget nyt iværksættes. 

 

På vegne af Lokal-Med ved Ringkøbing Dagtilbud 

 

  



Høringssvar vedr. Ny-organisering af det specialiserede område 
 

Hermed høringssvar fra Lokal-MED ved Ringkøbing Skole. 

Konsekvenser for barnet: 

Overordnet har Nye Veje givet muligheder til at gentænke, hvordan vi opnår de rigtige tilbud, så alle børn 

lykkes bedst, hvordan vi arbejder sammen på tværs af forvaltninger, hvordan PPR bliver en del af hverdagen 

ude på skolerne, og hvordan almendelen og det specialiserede område kan understøtte hinanden. 

 Samarbejdet med PPR. Gennem det sidste år er PPR blevet en større del af hverdagen på skolerne. 

Det er værdifuldt, når psykologerne får mulighed for at komme tæt på virkeligheden og kan 

understøtte de sårbare elevers behov i samarbejde med de fagprofessionelle. Det kan give hurtig 

indsats og løft, så den del af Nye Veje er godt på vej til at blive velfungerende. 

 Oparbejdet pukkel. Til gengæld har der over det sidste år oparbejdet sig en pukkel af ventende 

børnesager, mens arbejdet med nye visitationsprocesser har været undervejs. Det er derfor 

bekymrende, at processen bliver yderligere langstrakt med den ekstra instans, hvor skolerne skal 

søge distriktspuljemidler til mellemformer. Lige nu er der igangsat ”prøvehandlinger”, og det inden 

en model er klar og endelig besluttet. Det opleves som forsøg med sårbare børn, der har ventet 

længe på ro og stabilitet. Situationen efterspørger i stedet hurtige og fleksible løsninger. 

For os kunne det være muligheden for at ansætte vores egen ”flyver” – dvs. speciallærer eller 

pædagog. Således ville vi i almendelen bedre kunne være på forkant og fleksibelt indsætte den 

foregribende indsats situationen efterspurgte. 

På den lange bane er målet med Ny-organiseringen, at flere elever skal kunne rummes i almendelen. 

Bliver sagsgangen mere kompliceret af, at der skal søges ressourcer til mellemformer på 

distriktsmøderne tre gange årligt, er bekymringen, at flere sårbare børn og unge får tilføjet 

yderligere nederlag, når processen forlænges ind i en mellemform, der måske viser sig ikke 

tilstrækkelig, - dvs. får forsinket processen med at finde en vej mod det rigtige tilbud.  

Konsekvenser for lærerne i det specialiserede område: 
Lærere og pædagogerne i SCV (SpecialCenterVest) på Ringkøbing Skole arbejder til daglig med 

børnegrupper, der har et stort behov for en genkendelig hverdag med kendte voksne. Mange børn har 

svære oplevelser med sig i rygsækken, og de er afhængige af den relation, de opbygger over tid til de voksne, 

der er omkring dem. Ro og stabilitet er her nøgleord.  

 Udgående medarbejdere – arbejdet i videns centrene. Tanken om, at personaler kan være både i 

den specialiserede del og i almendelen er en udmærket idé på et skrivebord, men svær at realisere i 

praksis. Virkeligheden efterspørger fleksibilitet fra almendelen, men det vil betyde, at muligheden 

for ro og stabilitet i specialdelen vil blive udfordret. Dermed kommer det i modstrid med de behov 

børnene i SCV efterspørger og er afhængige af, når en speciallærer skal dele sin tid mellem 

almendelen og det specialiserede.  

Meget tid for de udgående medarbejdere kunne samtidig ende i dokumentation og koordinering 

mellem opgaver – altså tid væk fra kerneopgaven ved børnene. Der efterspørges ligeledes en klar 

udmelding om, hvem disse medarbejdere ledelsesmæssigt referere til, når de er ude på en opgave 

på en anden skole med børn, der er indskrevet der.  



Samtidig efterlyser medarbejderne i SCV en konkret beskrivelse af, hvordan deres rolle i videns 

centrene reelt bliver. Det er heller ikke åbenlyst, hvordan disse centre skal etableres, hvilken rolle de 

skal udfylde, og hvad de kommer til at bidrage med. Men det at skulle vejlede kolleger i almendelen, 

som arbejder under ganske andre vilkår er helt generelt en stor ændring i arbejdsforholdene for 

personalet i SCV. 

 Adskillelsen fra almen. Dernæst vækker den tidligere beslutning om adskillelse af almen og 

specialområdet fortsat underen. Det virker besynderligt- og uden mening, at der på den ene side 

ønskes et tættere samarbejde mellem almen og specialområdet samtidig med, at man skille 

specialcentrene organisatorisk fra almenskolerne. Medarbejderne i SCV skal fortsat samarbejde med 

Ringkøbing Skole fx med deling af faglokaler, udeområder mv. via en samarbejdsaftale, men nu 

bliver der tilføjet endnu et samarbejde med Rindum Kjærgaard. Det skaber stor usikkerhed for 

medarbejderne omkring, hvad et sådan samarbejde indebærer af møder og praktiske 

foranstaltninger omkring elevsager, booking af mødelokaler, personalemøder osv. Der kan hurtigt 

bruges megen tid på koordinering – igen tid der vil går fra tiden med børnene. Beslutningen om 

adskillelsen mellem almen og specialområdet er taget tilbage i august 2020, men det ændrer ikke på, 

at vi forsat ser et stort potentiale i at være sammen organisatorisk.  

De sidste år har der været et fokus på tilbageslusning, og det har givet gode resultater lokalt med 

mange elever, der er kommet tilbage i almen. Dette er sket i kraft af det tætte samarbejde, der over 

tid er etableret, samt kendskabet til hinandens virkelighed, og dette opstår netop, når man som 

kolleger kan udveksle erfaringer og viden og sammen drøfte pædagogik med respekten for 

hinandens forskellighed. Dvs. lykkes i et forpligtigende arbejdsfællesskab. 

Spørgsmålene trænger sig derfor også på, for hvordan vil hverdagen komme til at se ud, og ikke 

mindst – i hvor høj grad vil det være muligt at bevare og udvikle videre på den hverdag og de 

samarbejder, der i dag opleves velfungerende?   

 

 Opsamling. Samlet efterlader rapporten om Ny-organisering af det specialiserede område derfor en 

række uafklarede spørgsmål for medarbejderne i SCV. De efterspørger konkrete svar på 

konsekvenserne for børnene i både almen og i det specialiserede, forældre og dem selv, samt deres 

kolleger i almendelen.  

Konsekvenser for lærerne i almen delen: 

Umiddelbart er tanken om, at ressourcerne følger barnet og forbliver i et ”lukket” system positivt. Det kan 

give nye muligheder for at etablere nogle foregribende indsatser med mellemformer i distrikterne. Til 

gengæld er der stor grad af uklarhed omkring, hvad mellemformer reelt dækker over. Det er ikke nyt at 

skulle arbejde inkluderende. Det er foregået over tid, spørgsmålet er til gengæld, hvad en mellemform reelt 

forventes at indeholde her.  

 Arbejdet med mellemformer. Det opleves som om, at man har glemt at forholde sig til, hvad der 

skal til for, at mellemformer i almendelen kan lykkes. Hvad vil det eksempelvis efterspørge af 

kompetenceløft hos de lærere og pædagoger, der til daglig arbejder ude på skolerne helt ude i 

klasserne – og hvor er ressourcen til dette opkvalificerende tiltag? Et sårbart barn med en diagnose 

har ikke kun behov for at blive mødt ”rigtig” i de timer, der er bevilliget støtte – det skal kunne ske i 

alle timer for diagnoser eller udfordringer forsvinder ikke. Det har indflydelse på det sårbare barn, 

men også for de elever, der i øvrigt sidder i klassen. Alle børn har brug for trygheden til at kunne 

lykkes i klassen. 



 Kvalitetssikring. Samtidig åbner det for endnu en bekymring omkring de ressourcer, der bevilliges til 

mellemformer, for hvordan sikres kvaliteten, når der bevilliges fx 5 eller 10 timer til et barn i en 

kortere periode? Hvor finder vi hurtigt de specialkompetencer, den målrettede indsats kræver? 

Noget vil kunne løses af de udlånte lærere fra den specialiserede del, men de kan ikke alene løse 

opgaverne. Dette behov for kvalitetssikring er det vanskeligt at finde reelle svar på i rapporten om 

Ny-organisering. Ligeledes forsvinder fleksibiliteten til at kunne handle her og nu. Igen kunne det at 

ansætte egne folk på skoler – i distrikterne måske give rigtig god mening. Så havde vi altid 

specialkompetencer til rådighed, men til skiftende opgaver.  

Det fælles børne- og ungesyn 

 Samarbejde mellem områderne i børn og familie. Endvidere undrer det, hvor socialrådgiverne er 

henne, når vi har et helhedssyn på barnet i RKSK. Deres manglende tilstedeværelse i Nye Veje er 

både tankevækkende og problematisk. Vi kunne anbefale, at der var mod til at se kigge på egen 

praksis og organiseringen af socialrådgiverne. Eksempelvis tænker vi, at det kunne skabe stor 

merværdi, hvis man ansatte skole-socialrådgivere, der kunne være ude på skolerne og arbejde tæt 

sammen med de psykologer, vi allerede oplever, er faldet virkelig godt til med deres nye praksis.  

 Børnesyn. Dernæst er der med ansøgningerne til distriktspuljemidlerne en risiko for, at vi alene 

kigger på barnet som problemet i stedet for at sætte fokus på den kontekst, barnet er en del af. 

Midlerne bliver således ikke brugt ud fra et helhedsperspektiv, men kommer til at udmønte sig i et 

mangelsyn, hvilket vi oplever, vil være at udfordre kommunens fælles børne- og ungesyn. Det 

undrer, og vi kunne ønske, at man som tidligere nævnt fastholder helhedssynet på barnet.  

Afsluttende: 

 Økonomi. Endvidere mangler der fuldstændig transparens om, hvordan økonomien hænger 

sammen i Ny-organisering af det specialiserede område. Det afføder en uhensigtsmæssig usikkerhed 

og gør modellen ugennemsigtigt, - særligt i forhold til at fastslå, hvorvidt der er den fornødne 

økonomi til at gennemføre de beskrevne tiltag i virkeligheden. Endvidere rejser den manglende 

økonomiske indsigt også spørgsmålet om, hvor sårbar den beskrevne model er over for økonomiske 

ændringer.  

 Opsamling af viden. Endelig kunne vi anbefale, at vi afsøger de erfaringer andre kommuner allerede 

har gjort inden for området – ikke blot i forhold til at iværksætte nye modeller, men i lige så høj grad 

de erfaringer der er gjort, når modellen rammer virkeligheden. Det kunne kvalitetssikre vores 

indsats.  

 

Med venlig hilsen 

Maria Braae 

Formand for Lokal-MED ved Ringkøbing Skole 
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Høringssvar vedrørende nyorganisering af det 

specialiserede område 
 

MED-udvalget 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. Vil 

lederen af Ungdomsskolen skulle referere til både 

fagchefen og afdelingslederen af det specialiserede 

område?  

 

Afslutningsvis vil vi påpege, at selvom rapporten er 

omfattende, har den rejst flere spørgsmål end svar.  

 

MED-udvalget ved Godt Barneliv i Vorgod-
Barde 
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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 
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Høringssvar vedr. Nyorganisering af det specialise-

rede område 
 

 
MED-udvalget for Helheden i Tim har flg. kommentarer til det 
udsendte materiale vedr. Nyorganisering af det specialiserede 

område: 
 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere for ideen om at skabe 
større sammenhæng mellem det almene og det specialiserede 
område til gavn for alle vore børn. Det er indiskutabelt, at vi kan 

finde bedre måder at sætte de forskellige kompetencer i spil til 
fælles bedste. Det er glædeligt at se, at der nu kommer yderli-

gere fokus på de børn i vore daginstitutioner, som har brug for 
specialpædagogiske tiltag. Vi ser også gode muligheder i det nye 
begreb ”mellemformer”, som kan være med til at skabe gode 

løsninger for børn, som i visse henseender kan ligge på kanten 
mellem det almene- og det specialiserede område.  

Og så håber vi, at et tættere samarbejde kan være med til at 
skabe hurtigere sagsgange, så vore børn ikke fastholdes for 
længe i uhensigtsmæssige sammenhænge 

 
 

Vi havde gerne set alle de gode tiltag eksemplificeret i nogle ca-
ses, så vi kunne danne os et billede af, hvordan de er tænkt ført 
ud i den praktiske hverdag på skoler og institutioner. Specielt 

kunne vi godt tænke os et tydeligere billede af, hvordan de an-
satte i videns-centrene skal udføre deres job. Og så mangler vi 

også konkrete forslag til, hvordan socialrådgivningen kan indgå i 
et tættere samarbejde, så vi kan skabe mere helhedsorienterede 
løsninger til gavn for børn, forældre og personaler. 

 
 

 
På vegne af MED-udvalget for Helheden i Tim    
Jan Jensen 

Eskesensvej 1 
6980 Tim 
 
Telefon: 9974 3100 
timskole@rksk.dk 
www.timskole.dk   
 
Dato:13. september 2021 
 
Jorunal nr.:  

 


