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I realiseringen af specialundervisningsstrategien skal der fokus på kompetenceløft af medarbejdere og kommunikation med forældre 

LOLLAND Byrådsmed-
lemmerne fik i forbin-

delse med årets sidste by-
rådsmøde en status på, 
hvordan det går med kom-
munens i alt 13 strategiske 
fyrtårne og forelagt planer 
for de næste skridt.

Det gjaldt blandt andet 
fyrtårnet: specialundervis-
ningsstrategien.

Af statussen, der ligger 
som et bilag til punkt 19, 
fremgår det, at elevtallet i 
specialskolen er reduceret 
fra cirka 300 i juni 2019 til 
192 i november 2021.

Det skyldes primært, at 
færre børn visiteres til spe-
cialskolen, og at der i stedet 
aftales indsatser i almen-
miljøet i overensstemmelse 
med de politiske intentio-
ner i specialundervisnings-
strategien.

Det fremgår også, at til-
delingsmodellen, der blev 
besluttet i december 2019, 
og som skulle skabe incita-
menter til øget inklusion, 
har tilført almenskolerne 
cirka 40 millioner kroner i 
inklusionsmidler, der kan 
bruges på lokale indsatser 
eller på at købe en plads i 
specialskolen.

Så langt så godt i forhold 
til at realisere strategien, 
som netop har til hensigt at 
reducere antallet af elever i 
specialskolen gennem øget 
inklusion i almenområdet.

Tilpasningsproblemer
Men det betones også i sta-
tussen, at de nye tilbud i 
specialskolen skal bygges 
op, samtidig med at elevtal-
let i specialskolen falder, og 
økonomien dermed bliver 
mindre:

“Det giver nogle tilpas-
ningsproblemer i forhold til 
økonomi og personalesam-
mensætning - en udfor-
dring som der har været 
stort fokus på i efteråret 
både i skolebestyrelsen, i 
personalegruppen og i bør-
ne- og skoleudvalget”.

Det har, som omtalt i Fol-
ketidende, afstedkommet, 
at børne- og skoleudvalget 
har måttet give specialsko-
len en økonomisk hånds-
rækning på 3,2 millioner 
kroner for at skabe balance 
i budgettet for 2021, så der 
kan fokuseres på at skabe 
kvalitet i tilbuddet. Det 
fremhæves desuden, at der 

er fokus på at sikre kvalite-
ten i tilbuddet til den enkel-
te elev, gennem styrkede, 
udvidede elevplaner for al-
le elever i specialskolen, og 
at arbejdsmiljøet i spe-
cialskolen drøftes løbende 
i MED-systemet.

Endelig betones det, at 
den nye specialundervis-
ningsstruktur har været i 
luften i 16 måneder, og at 
der er enighed om, at der er 
behov for at evaluere struk-
turen og strategien, men 
samtidig også behov for at 
anerkende, at den nye 
struktur har skullet finde 
sine ben samtidig med 
corona, lokaleudfordringer 

og så videre. Faldet i antal-
let af visitationer i forbin-
delse med implementering 
af specialundervisnings-
strategien fik borgmester 
Holger Schou Rasmussen 
(S) til at bemærke:

- Det kræver, at vi lige får 
kigget den lidt efter i søm-
mene igen. Den har skabt 
lidt udfordringer på det se-
neste.

- Men der er ingen tvivl 
om, at det er en vigtig stra-
tegi for os, fastslog han.

De næste skridt
For så vidt de næste skridt 
i udmøntningen af special-
undervisningsstrategien 

fremgår det af statussen, at 
der er planlagt og igangsat 
en række kompetenceud-
viklingstiltag både i almen-
skolerne og i specialskolen 
for at sikre, at medarbej-
derne har de rette kompe-
tencer til at løfte opgaver-
ne.

Men også den ledelses-
mæssige opfølgning styr-
kes, blandt andet gennem 
flere besøg på de enkelte 
skoler, sparring til de en-
kelte teams fra specialun-
dervisningskonsulenten, 
fokus på faglig ledelse, en 
temadag om mellemformer, 
et projekt om professionel 
kapital samt styrket fokus 

på sammenhængende kom-
munikation til forældre og 
medarbejdere, så der opnås 
flere fælles forståelser om 
rammer, forklaringer med 
videre.

Derudover har børne- og 
skoleudvalget, som omtalt i 
Folketidende, fastlagt ram-
merne for en forestående 
evaluering af specialunder-
visningsstrukturen, der 
igangsættes i 2022.

Ifølge Lars Christiansen 
(SF) er redningsbådene 
dermed forhåbentlig sat i 
vandet til en forbedret, fort-
sat virkeliggørelse af stra-
tegien:

- Et fyrtårns vigtigste op-
gave er at sørge for, at et 
skib ikke går på grund. Det 
tør vi i SF godt sige, at det 
er sket med specialskolen. 
Men redningsbådene er sat 
i vandet. SF håber, at vi har 
hørt forældrenes nødråb, 
og at der hurtigst muligt 
bliver handlet og fundet en 
løsning.

BIRGITTA ANDERSEN 
ban@ftgruppen.dk

Specialundervisningsstrategien har fået specialskolen til at gå på grund, men redningsbådene er i vandet

Specialskolens fyrtårn i stykker
Lars Christiansen (SF) gav på 
byrådsmødet en malerisk ud-
lægning, da han lod vide, at 
det strategiske fyrtårn, i form 
af specialundervisningsstrate-
gien, hidtil ikke har formået at 
vise en farbar vej frem for spe-
cialskolen.  
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Bente Borreskov betvivler 
lovligheden i mellemfor-
mer.

LOLLAND Som et af de næste 
skridt i realiseringen af 
specialskolestrategien er 
der planlagt en temadag 
om mellemformer. Det vil 
sige for det felt, der er mel-
lem almenundervisning og 
specialundervisning, som 
er forankret i almenskoler-
ne. Målet er, at mellemfor-
mer skal styrke de almene 
rammer, så stadig flere ele-
ver kan profitere af at kun-
ne indgå i almenområdet.

Men Enhedslisten kunne 
på årets sidste byrådsmøde 
ikke godkende mellemfor-
mer i specialundervisnin-
gen, da lovgivningen ikke 
giver mulighed for mellem-
former, som er forankret i 
almenskolen, lød det.

- Målet med dem er, at 
man skal styrke de almene 
rammer, så stadigt flere ele-
ver kan profitere af at ind-
gå i almenområdet. De her 
mellemformer er betegnel-
sen for feltet mellem al-
menundervisning og spe-
cialundervisning - som er 
forankret i almenområdet. 

Så til trods for, at vi har 
hørt, hvor meget kaos der 
er på specialundervisnings-
området i øjeblikket, tonser 
man stadig løs med, at nu 
skal man have endnu flere 
over i almenområdet, og så 
laver man de her mellem-
former. Det undrer os lidt, 
sagde Bente Borreskov 
(EL).

Hun fortalte dernæst, at 
Enhedslisten for ganske 
nyligt er blevet bekendt 
med, at Klagenævnet for 
Specialundervisning (26. 
november 2021, red.) har 
meddelt, at nævnet ser en 

tendens til, at flere kommu-
ner på forskellig vis arbej-
der på at finde mere fleksi-
ble løsninger, som giver 
mulighed for at etablere 
specialundervisningstilbud 
tæt på det almene miljø, 
men uden for den kategori-
sering af specialundervis-
ningstilbud, som er beskre-
vet i folkeskoleloven.

- Det vil sige, at de mel-
lemformer, man laver, er 
der ikke hold i lovgivnin-
gen til.

Hun gennemgik derefter 
de tre måder, man kan få 
tildelt specialundervisning 

på, hvor pointen er, at ele-
ven har krav på at have et 
tilhørsforhold til en klasse.

- Der kan man altså ikke 
lave den her manøvre her 
med mellemformen, påpe-
gede hun.

Men det kan man faktisk 
godt, fortæller sektorche-
fen for Skole og Dagtilbud 
i Lolland Kommune, Espen 
Fossar Andersen. Forudsat 
man laver fleksible, midler-
tidige løsninger - og ikke 
permanente.

- Hvis vi gjorde det i per-
manente ordninger, hvor en 
elev gik hele skoleåret på et 

lille hold, ville det være i 
strid med lovgivningen, for-
di det bliver en slags spe-
cialklasse, og det må det ik-
ke, siger han.

- Det vi gør, er, at vi laver 
mellemformer indenfor al-
men (den almindelige fol-
keskole, red.) i form af flek-
sibel holddannelse, co- 
teaching, stærke lærings-
fællesskaber og undervis-
ningsdifferentiering. Det 
gør vi for at give alle børn 
mulighed for at være en del 
af fællesskabet i almensek-
torchefen, understreger 
sektorchefen.   bia+ribe

EL afviser brug af mellemformer i undervisningen


