Skoleudvalget

Punkt 4.

Finansiering af pladser i specialtilbud
2015-057885
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender forslag til finansiering af pladser i specialtilbud.
Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget vil drøfte problemstillingen som tema i budgetlægningen for 2017, hvor såvel hele
visitationsproceduren som inklusionsindsatsen vil blive drøftet.
Per Clausen ønsker udgifter til det øgede elevtal på specialklasseområdet taget fra folkeskolernes
inklusionsmidler.

Jan Nymark Thaysen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen fremsendes til Skoleudvalget på grund af, at antallet af visiterede elever til specialpladser ved visitationen i september måned betyder, at der skal oprettes flere pladser, end der er budgetteret. Etableringen af
de ekstra pladser sker med virkning fra januar 2016.
Aalborg Kommune gør brug af en lang række pladser i specialtilbud, som elever med særlige behov, visiteres og/eller revisiteres til flere gange årligt. Pladserne omfatter både tilbud i specialskoler, mere indgribende
specialklasser og mindre indgribende specialklasser.
De mere indgribende specialklassetilbud omfatter K-klasser, klasser for ADHD, klasser for fysisk handicappede, klasser for elever med massive indlæringsvanskeligheder, TF-klasser samt tilbuddene i Metroen, Frejlev og Sulsted Landevej.
De mindre indgribende specialklassetilbud omfatter AKT-klasser, klasser for elever med henholdsvis generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder samt Gårdskolen i Nørholm.
Samlet set er der i indeværende skoleår i alt 404 elever fra Aalborg Kommune i specialskoler og mere indgribende specialklasser. Dertil kommer 292 elever i mindre indgribende specialklasser.
Visitationen af elever til specialtilbud i september måned har udvist et pres på antallet af pladser i specialklasser.
I alt blev 51 elever indstillet til specialtilbud, hvoraf de 47 blev godkendt. Blandt de 47 elever er der tilflyttere
7 elever, mens 4 elever kommer fra såkaldt ”færdigbehandling” i øvrige specialtilbud (Godthåbskolen og
Østre Uttrup Skole).
Da antallet af elever, der forlader specialtilbud ikke matcher antallet af visiterede, skaber visitationen et pres
på både mere og mindre indgribende specialklassetilbud.
Mere indgribende specialklasser
Visitationen har vist et behov for yderligere pladser på autismeområdet (K-klasser). En del af pladserne kan
tilvejebringes ved omlægning af pladser i interne skoler, hvor der konstateres en nedgang. Det vurderes, at
der efter denne omlægning fortsat vil mangle 2 pladser, hvilket beløber sig til 0,8 mio. kr. årligt.
Mindre indgribende specialklasser
Visitationen har vist et behov for yderligere pladser i:
- Klasser for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder
- Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
- AKT-klasser

1 elev
2 elever
14 elever

Samlet set beløber udfordringen sig til ca. 4,2 mio. kr. årligt.
Befordring
Det forøgede antal pladser medfører samtidig øgede udgifter til befordring af eleverne til specialtilbuddene.
Samlet set medfører befordring en merudgift på 1,3 mio. kr.
Finansiering
Den samlede økonomiske udfordring ved det forøgede antal pladser beløber sig til 6,3 mio. kr. årligt.
Det foreslås, at det øgede antal pladser delvist finansieres gennem mindre udgiften på bidrag til henholdsvis
privat- og efterskolelever som følge af ændringer i elevtallet på disse. Netto beløber mindre udgiften til privatog efterskoleelever sig til 3,1 mio. kr. i 2015.
De resterende 3,2 mio. kr. af udfordringen foreslås i skoleåret 2015/16 finansieret gennem justering for elever i reduceret skema. Dermed tildeles specialklasserne ressourcer ift. den andel af skoledagen, som den
enkelte elevs tilstedeværelse tilsiger.
Den resterende foreslås i skoleåret 2015/16 finansieret gennem nedgangen i antal privatskoleelever.
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Tendensen forventes at fortsætte ved den kommende visitation i januar 2016, hvilket skaber et fortsat pres
på antallet af specialpladser.
Det fortsatte pres på specialpladserne optages som en del af drøftelserne i forhold til budgettemaet ”Inklusion”, der behandles i Skoleudvalget i februar 2017.
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