Ressourcemodel
specialområdet

Nuværende ressourcetildeling
Fordelingen af ressourcer internt mellem specialtilbuddene i Aalborg kommune er
ikke blevet ændret siden Aalborg kommune overtog de mest specialiserede tilbud
fra Nordjyllands Amt i forbindelse med kommunalreformen.
Den nuværende tildelingsmodel består af en timetildeling til skoledelen og en
timetildeling til fritidsdelen.
Endvidere tildeles der kronebudget til øvrige udgifter til henholdsvis skole- og
fritidsdel.
Alle tilbud tildeles lærertimer og pædagogtimer. Endvidere tildeles der
pædagogmedhjælpertimer til ”Gårdskolen” og ”fysisk handicappede elever”
Specialskolerne tilføres udelukkende lærertimer og pædagogtimer, men skolerne
har ansat en del pædagogmedhjælpere.
Ressourcetildelingen til alle tilbud tildeles ud fra de aktuelle elevtal.

Ny ressourcetildeling
I det nye forslag til tildelingsmodel foreslås det, at specialtilbuddene samles i følgende
grupperinger – hvor tildelingen inden for den enkelte gruppe er ensartet:
Gruppe 1a:

Specialskoler

Gruppe 1b

K-klasse
TF-klasser

Gruppe 2

Tilbud til elever med fysiske handicap
Helhedstilbud
Tilbud til elever med massive indlæringsvanskeligheder

Gruppe 3

ADHD
Metroen
AKT strukturklasser

Gruppe 4

Tilbud til elever med specifikke indlæringsvanskeligheder
Tilbud til elever med generelle indlæringsvaskeligheder

Ændringer
•

Ensretning af tildeling inden for hver af de 5 grupper. Sulsted Landevej og Gårdskolen er
holdt udenfor.

•

Ensretning af 0. klasse og 1.-10. klassetrin, så alle elever tildeles samme ressource

•

Flytning af ressource fra specialskoler til K-klasser, så forskel i tildeling mindskes

•

Tildeling af PMF-ressource til specialskoler

•

Ledelsestildeling til specialskoler som del af lærertildeling pr. elev (tidl. fast tildeling)

•

Nedlæggelse af puljer til kommunikation og udslusning

•

Nedlæggelse af PMF-timepuljer til massive - udmøntet som tildeling pr. elev til massive

•

Tildeling af PMF-ressource til ”Gruppe 2”

•

Timetallene indeholder timer til understøttende undervisning.

•

Vikarbevilling til skoledel er en del af kronetildelingen.

•

Vikarbevilling til pædagogtimer i fritidsdelen er indeholdt i timetallet.

•

Vikarbevilling til medhjælpertimer er indeholdt i timetallet.

Ny timetildeling
Lærertimer pr.
elev

Pædagogtimer
pr. elev
Skole/DUS

Gruppe 1a

760

300/300

Gruppe 1b

650

275/300

Gruppe 2

425

200/300

Gruppe 3

485

200/300

Gruppe 4

325

25/250

Medhjælpertimer
pr. elev
200
350

Ny kronetildeling
Skole pr. elev

DUS pr. elev

Gruppe 1a

24.500

4.500

Gruppe 1b

15.000

4.500

Gruppe 2

15.000

4.500

Gruppe 3

7.500

4.500

Gruppe 4

7.500

4.500

Samlet økonomi
Udgangspunktet for omlægning er at den nye
ressourcetildeling skal være neutral.
Det er dog nødvendigt, at få finansieret mindre indtægt på
betaling fra andre kommuner. Hovedparten af de udenbys
elever, der er optaget i Aalborg kommunes specialtilbud er
placeret på specialskolerne, hvor taksten pr. plads
reduceres.
Det er endvidere besluttet i KKR regi, at de
mellemkommunale takster skal reduceres.

