Harmonisering af PPR og specialtilbud - godkendelse af kommissorium
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Baggrunden for kommissoriet er budgetforliget for 2015-2018, hvor det fremgår, at Skoleforvaltningen skal finde 3,5 mio. kr. på ”harmonisering af specialtilbud og PPR” og at ”dette vil ske på
baggrund af en analyse af begge områder i perioden frem til medio 2015 og efterfølgende politisk
beslutning vedr. fordeling af besparelsen”.
I budgetforliget er der yderligere tilføjet en besparelse på 1,5 mio. kr. på PPR. Der skal altså i alt
findes 5 mio. kr. på PPR og specialområdet.
I 2013 blev der udarbejdet en analyse af PPR med henblik på at beslutte PPR’s fremtidige funktion.
Analysearbejdet omhandlede bl.a. PPR’s tilbud, arbejdsprocesser, visitationsprocedurer, samarbejdsformer, økonomi, ressourcestyring samt organisering og opgaver. Analysen medførte, at følgende blev gennemført:








Øget tilstedeværelsestid for PPR medarbejdere på skolerne
Øget efterspørgselsstyring
Hyppigere visitation
Bredere anvendelse af inklusionsressourcerne
Mere fleksibel mødeplanlægning
Øget samarbejde omkring vejledning til STU
Øget samarbejde og koordinering mellem PPR og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Samtidig blev der planlagt igangsættelse af en forsøgsordning med decentralisering af specialundervisningsbudgettet. Skoleudvalget udsatte den 17. juni 2014 implementeringen af forsøgsordningen pga. øvrige omlægninger inden for skoleområdet, herunder implementering af skolereformen.
Analysearbejdet har desuden ligget til grund for beslutningen om nyorganisering af PPR i forbindelse med samlingen af PPR i Godthåbsgade. FL har i foråret 2014 besluttet den fremtidige organisering af PPR.
Formål med den kommende analyse
Analysen skal give Skoleudvalget et beslutningsgrundlag i forbindelse med fordelingen af den budgetmæssige besparelse på 3,5 mio. kr. på specialområdet og PPR samt de 1,5 mio. på PPR.
Analysens indhold
Specialtilbuddenes struktur
 Lovgivningsmæssige rammer vedr. specialtilbud
 Struktur på specialskoleområdet – herunder muligheder for sammenlægning af tilbud
 Udvikling i elevtallet på specialskolerne
 Udvikling i antallet af elever fra andre kommuner på specialskoler
 Struktur på specialklasseområdet – herunder muligheder for sammenlægning af tilbud
 Udvikling i elevtallet i specialklasserne
 Konsekvenser for økonomi, ledelse, administration og bygninger ved ændring af strukturen

PPRs opgave og personalesammensætning







PPRs lovgivningsmæssige forpligtigelser, herunder lovændringer i forbindelse med inklusion og folkeskolereformen
PPRs nuværende opgaver
Hvilke ændringer i PPRs opgaver og personalesammensætning giver inklusionsdagsordenen
anledning til?
Hvilke ændringer i PPRs opgaver og personalesammensætning giver folkeskolereformen anledning til?
Synergi og effektivisering som konsekvens af organisatoriske ændringer i PPR

Organisering
Arbejdet med analysen er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe.
Styregruppen består af følgende deltagere:
Martin Østergaard Christensen, Direktør, formand for styregruppen
Jakob Ryttersgaard, Skolechef, projektejer
Hardy Pedersen, Økonomichef
Sven Thomsen, Chefpsykolog PPR
Arbejdsgruppen består af følgende deltagere:
Lisa Krogh Christensen, Læring og pædagogik, projektleder
Jakob Thrane, Økonomi, It og Administration
Tidsplan
Tid
23.09.2014

Aktivitet
Styregruppemøde

30.09.2014

Styregruppemøde

09.10.2014

Behandling i FL

03.11.2014

LokalMED for PPR

04.11.2014
05.11.2014

Behandling i Skoleudvalget
Styregruppemøde

13.11.2014

Udvidet FL

01.12.2014

AfdelingsMED for skoler

03.12.2014

Styregruppemøde

12.12.2014

ForvaltningsMED (FMU)

18.12.2014

Styregruppemøde

08.01.2015

Behandling i FL

20.01.2015

Behandling i Skoleudvalget

Indhold
Drøftelse af organisering, kommissorium og tidsplan for analysearbejdet.
Fastlæggelse af kommissorium og tidsplan for analysearbejdet.
Godkendelse af kommissorium.
Orientering om forslag til kommissorium og tidsplan for analysearbejdet.
Godkendelse af kommissorium.
Drøftelse af analyse vedr. specialskoler/specialklasser.
Orientering om kommissorium og tidsplan for analysearbejdet.
Orientering om kommissorium og tidsplan for analysearbejdet.
Drøftelse af analyse vedr. PPR.
Orientering om kommissorium og tidsplan for analysearbejdet.
Drøftelse af endelig analyse og indstilling til Skoleudvalget.
Godkendelse af indstilling.
1.behandling af indstilling.

21.01.2015- Høring
11.02.2015

23.02.2015

Behandling i Ledelsen

03.03.2015

Behandling i Skoleudvalget

Indstilling sendes i høring i skolebestyrelser på berørte skoler, LokalMED på
berørte skoler, AfdelingsMED for skoler, LokalMED for PPR og FMU.
Godkendelse af indstilling.
2.behandling af indstilling.

