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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Børne- og Skoleudvalget 

Bevilling : 13 Undervisning 

Center:  Center for Skole, Kultur og Fritid 

 

Emne: Specialundervisning, etablering af ressourceteam : Model 1  

Forslag nr.  BSU-13-51a 1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget (medfinansieret af PPR) 500 500 500 500 

Merudgift 3.000 3.000 3.000 3.000 

Afledt mindreudgift 0 0 0 0 

Nettoudvidelse 3.000 3.000 3.000 3.000 

  - heraf udvidelse på løn 2750 2750 2750 2750 

Afledt merudgift, anlæg 0 0 0 0 

Kort beskrivelse af forslaget:  
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2017, at der skulle udarbejdes et forslag til en mere 
permanent ordning til at imødekomme behovet for støtte og hjælp til at inkludere børn med særlige behov. 
 
Folkeskolen rummer en del børn med faglige og/eller sociale udfordringer, som af forskellige årsager ikke 
trives, og dermed har behov for særlige tiltag i form af en støttefunktion eller en plads på en af kommunens 
specialinstitutioner. 
Forslaget har til formål at give en ekstra understøttelse til de børn, der ligger på grænsen mellem at kunne 
inkluderes på en almen skole eller at skulle gå på en specialskole.  
 
Det kan gøres ved at fremme bedre koordinering og samarbejde mellem faggrupper på tværs af Center for 
Skole Kultur og Fritid samt Center For Børn og Familie. Der er fokus på praksis. Derfor indgår personale fra 
både almenskoler, specialskoler og PPR. Ved at kombinere disse tre medarbejdertyper etableres et team, 
der tilsammen kan udvikle de kompetencer, der skal til for at løfte denne opgave.  
 
Det foreslås, at de nye ressourceforløb begynder tre gange pr. skoleår. Den tidsmæssige varighed af et 
forløb er 3½ måned. Forløbene begynder 15/8, 1/12 og 15/3. Forslaget kan få helårsvirkning fra den 1. 
januar 2018. Det første år (2018) begynder det første forløb dog pr. 1/1 2018. 
 

• Model 1: 11-13 ressourceforløb pr. gang = 33-39 forløb om året.  
 

Der vil blive nedsat et visitationsudvalg, der tre gange om året visiterer de kommende ressourceforløb.  

Ressourceteamet kan gøre en positiv forskel således: 
 

1) At elever med særlige behov mødes med den rette understøttelse, inkluderet i en almen klasse eller 
med en plads på en specialinstitution.  
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2) At det pædagogiske miljø, på alle bornholmske skoler generelt vil blive løftet.  
Op til 39 ressourceforløb om året (model 1), vil give konkret pædagogisk læring for de 39 
klasseteam i forløbet. Dette vil komme alle elever til gavn. 

 
Det foreslås at deltagerne i ressourceteamet består af 2 fuldtidsansatte (den ene fra PPR), 4-6 
halvtidsstillinger med tilknytning til Heldagsskolen (skal ses som en fleksibel løsning som kan konverteres til 
midlertidige pladser på Heldagsskolen ud fra en ramme på 56 til 62 pladser), 5 halvtids inklusionsvejledere 
fra henholdsvis Åvangsskolen, Søndermarksskolen, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og en som 
deles mellem Kongeskærskolen og Svartingedal Skole.  Derudover foreslås det, at der afsættes midler til 
efteruddannelse af medarbejderne i ressourceteamet.  

 

  Fra 2018 

Ressourceteamet Medarbejdere  Fuldtidsstillinger  Pris 
Medarbejdere fra 
Heldagsskolen 4 2,0 1.000.000 

Fuldtid i ressourceteamet 2 2,0 1.000.000 
Inklusionsvejledere fra 
skolerne 5 2,5 1.250.000 

Uddannelse & Materialer     250.000 

Pris i alt 
                     
11 

                         
 6,5 3.500.000 

 
Model 1 medfører en merudgift på 3 mio. kr., idet PPR medfinancierer 0,5 mio., da en af 
inklusionskonsulenterne indgår i arbejdet.  
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
Forslaget hæver det nuværende serviceniveau 

Konsekvenser for delmål:  
Forslaget understøtter visionen: Et godt og aktivt liv for alle samt BSU’ s målsætning: ”Alle børn skal lære så meget de 
kan” med de tilhørende delmål for faglig trivsel, læsning og matematik 
 

Andre bemærkninger til forslaget:  
Forslaget er behandlet i BSU den 4. april 2017, i ØPU den 18. april 2017 og i KB den 27. april 2017. 
 
Der er udarbejdet tre alternative forslag med forskelligt økonomisk udgangspunkt: Model 1: Pris 3. mio. kr., model 2: 
pris 2,1 mio. kr. og model 3: pris 1,3 mio. kr. 
 
Såfremt BSU A godkendes, vil BSU B og BSU C ikke være relevante 

 


