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Indledning og baggrund
Skole- og Kulturforvaltningen vedtog den 20. juni 2013 kommissoriet for processen vedrørende PPRs
fremtidige funktion.
Projektets overordnede formål er at tilvejebringe Skole- og Kulturudvalget et kortfattet overblik over PPRs
opgaveportefølje, samt økonomiske sammensætning.
Derudover skal projektet leverer handlingsorienterede forslag til PPRs fremtidige funktion i relation til
styring, organisering og samarbejde med interessenter (ex. skoler, familier og familiegrupper).

Kommissoriets projektopgaver
I kommissoriet er opstillet en række projektopgaver:
1. Der igangsættes et udredningsarbejde af, hvorledes PPRs tilbud til skolerne matcher de forventninger og efterspørgsler, som skolerne og familierne har
2. Der skal fremsættes forslag til, hvordan der sikres det hurtigst mulige flow i arbejdsprocessen,
når skolerne og/eller familierne efterspørger hjælp i PPR, herunder mulighed for at ændre visitationsopgaven, således den imødekommer skolernes ønske om en hurtigere afgørelse og om muligt en hurtigere iværksættelse af initiativer
3. Der skal i sammenhæng med ovenstående ses på muligheden for at kvalificere og effektivisere
mødevirksomhed og samarbejdsformer mellem skoler, familier, familiegrupper (i FB) og PPR
4. Det skal belyses, hvordan PPRs økonomi er sammensat
5. Det skal i sammenhæng med ovenstående overvejes, i hvilket omfang ændrede modeller for ressourcestyring kan understøtte opgaven
6. Resultatet af udredningsarbejdet skal efterfølgende anvendes, når PPR skal nyorganiseres som
følge af, at hele PPRs virksomhed samles i Godthåbsgade 8
7. Skole- og Kulturudvalget skal orienteres om PPRs virke, herunder opdelingen af lovmæssige opgaver og andre opgaver

Organisering af projektet
Projektorganisationen udgøres af følgende deltagere:
Styregruppe:
Vibeke Lei Stoustrup, Konstitueret direktør, formand for styregruppen
Sven Thomsen, Chefpsykolog, PPR
Karen Tolborg Thyssen, Psykolog, medarbejderrepræsentant, PPR
Michael Sørensen, Skoleleder på Gl. Hasseris Skole
Jette Hansen, Skoleleder på Mou Skole
Michael Klitgaard Mikkelsen, Fælles Rådgivende Organ
Susanne Joan Brosolat Lorentzen, Leder, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Merete Haugaard Jensen, Områdechef, Pædagogik og Udvikling
Hardy Pedersen, Administrationschef, Administration og Økonomi
Projektgruppe:
Lasse Børglum, Sekretariat og Udvikling, Projektleder, Sekretær for styregruppen
Lenette Højbjerre Kühn, PPR
Berit Kjeldsgaard Liltorp, PPR
Lisa Krogh Christensen, Pædagogik og Udvikling
Flemming Staun, Administration og Økonomi
Skole- og Kulturudvalget besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af kommissoriet, at projektet skulle
tilknyttes en ekstern konsulent. Der er derfor indgået aftale med Klaus Majgaard om deltagelse i projektet.
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Klaus Majgaard er tidligere kommunal topchef og arbejder i dag som rådgiver, foredragsholder samt underviser, og har stor erfaring inden for specialundervisningsområdet, arbejdet med inklusion, samt styring
og organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Inddragelsen har været i form af sparringsmøde med deltagelse af styregruppen og projektgruppen, samt
efterfølgende sparring og kommentering på det analytiske arbejde i projektet.
Afrapporteringens opbygning
Afrapporteringen indeholder dels en statusbeskrivelse på hver af kommissoriets projektopgaver, samt
kortfattet overblik over forventninger og efterspørgsler fra blandt andet skoler og familier, hvor dette er
relevant.
På baggrund af statusbeskrivelserne har projektets styregruppe prioriteret en analyse af en række ændrings- og modelforslag, der hver især og tilsammen har indflydelse på PPRs organisation og funktion.
Disse er samlet i afrapporteringens analyseafsnit.
Ændrings- og modelforslagene er overlappende i forhold til kommissoriets projektopgaver, hvorfor de ikke
følger den samme struktur.
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Projektopgave 1 – PPRs tilbud
Status
I nærværende analyse er ”PPRs tilbud” afgrænset til PPRs servicering af almenskoleområdet.
ABC-modellen
ABC-modellen er Aalborg Kommunes samarbejdsmodel mellem PPR og skolerne og udgør rammen omkring inddragelsen af PPRs ressourcer, samt iværksættelsen af specifikke indsatser inden for almenområdet.
Modellen er en interventions- og samarbejdsmodel mellem PPR og skoler, der skal skabe tættere dialog
med skolerne om undervisning af børn med særlige behov og støtter skolerne på en hurtig, ubureaukratisk og effektiv måde.
ABC-modellen bygger på principperne om tidlig indsats og mindste indgreb. Modellen er baseret på en
forståelse af, at pædagogisk psykologisk vurdering stadig er den ene af kerneydelserne fra PPR, mens
den anden er konsultativ bistand.
Hovedelementerne i ABC-modellen er:
- Konsultativ bistand og rådgivning fra PPRs faggrupper
- Indsatser fra PPR (uden indstilling) eksempelvis i form af observationer, vurderinger, klassearbejde (AKT-lærere), indretning af arbejdsplads (ergoterapeuter), Inklusionsteam, SUPKON, mv.
- Pædagogisk psykologisk vurdering
- Tilbud (efter indstilling) eksempelvis i form af udredninger, undersøgelser, tests, observationer,
samtaler mv.
Det er tidligere beskrevet, hvilke faggrupper ved PPR, der servicerer almenområdet, samt normeringsopgørelserne for disse.
Inklusionsteam
Der er i forbindelse med inklusionsindsatsen oprettet seks inklusionsteams, hvis formål er at sikre fortsat
inklusion på distriktsskolen, samt sikre succesfuld udslusning af elever fra specialundervisningstilbud til
almenskolen. Inklusionsteamene er bemandet med lærere og pædagoger fra specialklasser og –skoler
og med PPR som tovholder på flere af dem.
Inklusionsteamene udfolder og faciliterer lærer-/pædagogteamets handlemuligheder i forhold til udfordrende undervisningsmæssige, sociale og læringsmæssige situationer i og omkring klassen (fællesskaber). Inklusionsteamene formidler praktiske almenpædagogiske og specialpædagogiske metoder.
Den gode klasse
PPR arbejder med metoden ”Den gode klasse”, hvor der fokuseres på forældresamarbejde og særligt
den måde barnets forældre taler om de andre forældre på, vil have en afsmittende effekt på, hvordan
børnene kommunikerer med hinanden. Således kan forældrenes indirekte konflikter udvikle sig til at blive
børnenes direkte konflikter.
Målet er derfor via et direkte forældresamarbejde at give eleverne de bedste muligheder for et godt psykisk arbejdsmiljø - den gode klasse -, der forbedrer indlæring, selvtillid, selvværd og tillid til andre mennesker for den enkelte elev og kommunikation og kammeratskab for eleverne i klassen som gruppe.
Der oprettes et formelt forum, hvor forældrene kan diskutere eventuelle problemstillinger i klassen. Det er
her vigtigt både at give forældrene et fysisk sted og konkrete arbejdsredskaber og -metoder i forhold til
deres kommunikation.
Det vigtigste redskab er, at forældrene i praksis får kendskab til forskellige kommunikationsformer, som
sigter på et frugtbart samarbejde, der kan fremme den gensidige forståelse af andres livsopfattelse og
deraf afledte reaktionsmønstre eksempelvis i forhold til børns opdragelse.
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Sproghus
Til at varetage den specialpædagogiske bistand til børn og unge med sprog-, tale- og hørevanskeligheder
i alderen 0-18 år har PPR oprettet et Sproghus, der næsten er fuldt implementeret. I sin endelige implementering vil Sproghuset have:
- Undervisningslokaler til gruppeundervisning der kan give et målrettet og afgrænset undervisningsforløb inden for fonologi, stammen, stemmer, m.m. Desuden til diagnosticerende undervisning til børn, der kræver særlig udredning
- Konferencelokaler/kursuslokaler til Åben Rådgivning, forældrekurser/-møder og kursusvirksomhed i forhold til dagtilbud
- Et pædagogisk værksted/legetek der skal indeholde en materialesamling, hvor forældre og dagtilbud kan komme og låne, samt få inspiration og vejledning i anvendelse af specifikt sprogstimulerende materiale til at understøtte børnenes sproglige udvikling og talepædagogens arbejde. PPR's legetek er en del af dette tilbud
Den specialpædagogiske bistand i Sproghuset omfatter:
- Undersøgelse og udredning, hvor barnets forudsætninger klarlægges, i forhold til kommunikation,
sprog og tale
- Talepædagogisk undervisning, tilrettelagt efter barnets særlige forudsætninger og behov
- Rådgivning af forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet
Kriseteam
PPR’s kriseteam består af en gruppe psykologer med efteruddannelse og viden inden for krisepsykologi
og psykotraumatologi, der i samarbejde med skolens faste PPR-psykolog, kan bistå skolen ved en alvorlig ulykke eller dramatisk hændelse.
PPR’s kriseteam kan rekvireres, når skolens lokale omsorgsplan med assistance fra distriktspsykologen
ikke vurderes som tilstrækkelig omfattende i forhold til en alvorlig ulykke eller dramatisk hændelse, som
involverer elever direkte eller indirekte.
Det kan dreje sig om alvorlige ulykker eller hændelser på skolen eller i forbindelse med eksterne skoleaktiviteter eksempelvis ekskursioner og lejrskoler.
Kriseteamet kan også rekvireres i tilfælde, hvor ulykken eller den dramatiske hændelse, som har involveret elever, har fundet sted uden for skoletiden.

Forventninger og efterspørgsel fra skolelederne, lærerne og familierne
Forventninger og efterspørgsel fra skolelederne
Skoleledelserne efterspørger en bedre forventningsafstemning mellem skolerne og PPR i forhold til arbejdsdeling og samarbejde, gerne med muligheden for tilpasning til de lokale behov.
Derudover efterspørges en øget tilgængelighed og fleksibilitet i forhold til PPRs psykologer, samt tilstedeværelsen af andre faggrupper end psykologer på skolerne (eksempelvis faggrupper med pædagogisk
didaktisk viden, socialrådgivere mv.). I samme forbindelse efterspørges et overblik over de kompetencer,
der er til stede i PPR.
Skolelederne efterspørger desuden etableringen af en task-force, der kan hjælpe praktisk og handlingsorienteret i akutsituationer. Endelig udtrykker skoleledelserne ønsker om, at PPR i endnu højere grad kan
yde støtte og sparring til skolernes organisation, herunder gerne kompetenceudvikling af skolen personale.
Forventninger og efterspørgsel fra lærerne
I forbindelse med Aalborg Kommunes evaluering af inklusionsindsatsen er blandt andre lærere og pædagoger blevet adspurgt omkring PPRs rolle og samarbejde. Resultatet af denne undersøgelse foreligger
nu i en delrapport, der kan ses i elektronisk form her. For ikke at gennemføre en ny dataindsamling anvendes medarbejdernes tilkendegivelser fra inklusionsevalueringen i projektet vedr. PPRs fremtidige
funktion.
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Resultaterne viser, i overordnet form, at hovedparten af medarbejderne (bh.kl.ledere, lærere og pædagoger) svarer, at de især søger råd og vejledning til at arbejde inkluderende ved PPRs personale på skolerne eller andre medarbejdere i PPR.
Derudover erklærer 40-63 % af medarbejderne sig enig eller overvejende enig i, at ”PPR understøtter mit
arbejde med at udvikle en inkluderende praksis” og ”PPR giver mig bedre forudsætninger for at arbejde
med inkluderende undervisnings- og praksisformer”. Dog svarer 13-33 % af medarbejderne, at de aldrig
har samarbejdet med PPR.
Til sammenligning erklærer 52-68 % af medarbejderne sig enig eller overvejende enig i, at ”Skolens egne
ressourcepersoner understøtter mit arbejde med at udvikle en inkluderende praksis” og ”Samarbejdet
med skolens egne ressourcepersoner giver mig bedre forudsætninger for at arbejde med inkluderende
undervisnings- og praksisformer”. Her svarer 19-40 % af medarbejderne svarer, at de aldrig har samarbejdet med skolens egne ressourcepersoner.
Medarbejderne tilkendegiver endvidere behovet for øgede kompetencer til at arbejde inkluderende, som
en af hovedudfordringerne ift. arbejdet med inklusion.
Forventninger og efterspørgsel fra familierne
Med henblik på indsamling af familiernes forventninger og efterspørgsel i forhold til PPR, har 4 skoler (en
fra hvert skoledistrikt) udvalgt 5 familier til børn, der modtager støtte på B-niveau i ABC-modellen. Det vil
sige, at børnene ikke er indstillet til PPR, men PPR har været involveret i sagerne i samarbejde med skolen. Familierne er, via ForældreIntra, blevet tilsendt kortfattet information om nærværende projekt, samt få
overordnede spørgsmål om deres oplevelse af, og forventninger til, PPR.
Desværre har kun 4 familier valgt at svare på henvendelsen, hvorfor resultaterne ikke i denne sammenhæng kan tillægges en valid betydning. PPR er bekendt med resultaterne af undersøgelsen og anvender
disse i deres løbende, interne kvalitetsarbejde.
Såfremt der ønskes foretaget en ny, mere dybdegående undersøgelse af familiernes forventninger og
efterspørgsler i forhold til PPR, må dette tilrettelægges i et særskilt projekt.
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Projektopgave 2 - Flow i arbejdsprocessen, når der efterspørges
hjælp, herunder visitationsproceduren
Status
Arbejdsgangen når skolerne efterspørger hjælp
Aalborg Kommune arbejder ud fra ABC-modellen som samarbejdsmodel mellem PPR og skolerne og
denne udgør dermed også rammen for arbejdsprocessen, når skolerne efterspørger hjælp fra PPR. Efterspørgsel efter hjælp fra PPR sker således løbende gennem samarbejdet med den tilknyttede distriktspsykolog, der har fast tilknytning til skolen. ABC-modellen er beskrevet i forbindelse med projektopgave 1
og 7 og vil derfor ikke blive gentaget her.
Der er i PPR formuleret servicemål for arbejdsprocessen omkring indstilling til pædagogisk psykologisk
vurdering. Indstillingerne til udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering ved PPR forekommer på
C-niveau i ABC-modellen.
Servicemålene foreskriver, at senest 14 dage efter at PPR har modtaget en indstilling, vil rekvirenten
modtage meddelelse om, hvilken PPR medarbejder, der har det primære ansvar for behandlingen af indstillingen. Samtidig oplyses det, at den første kontakt vil finde sted seneste 8 uger efter, at PPR har modtaget indstillingen.
Det er endvidere beskrevet i servicemålene, at det er muligt at påbegynde en intervention tidligere end 8
uger, såfremt der ikke er tale om en egentlig vurdering. Interventionen har i så fald til formål at afdække,
hvilke initiativer, der kan iværksættes, indtil vurderingen påbegyndes. Det kan eksempelvis være målrettet informationsindsamling og afprøvning af pædagogiske handlestrategier. Denne intervention, forud for
den pædagogisk psykologiske vurdering, kan eksempelvis benyttes i perioder med stor arbejdsmængde
og tidspres.
Arbejdsgangen når familierne efterspørger hjælp
Familiernes kontakt til PPR vil typisk forekomme som led i skolens indsatser og dermed følge ABCmodellen.
Familierne i Aalborg Kommune har dog mulighed for at henvende sig direkte til PPR uden om skolen. De
relevante kontaktoplysninger er tilgængelige på PPRs hjemmeside.
Der er mulighed for, at familierne kan komme i kontakt med såvel PPRs psykologer, som PPRs øvrige
faggrupper. Såfremt der er tale om problemstillinger, der i udgangspunktet alene vedrører ”adfærd i
hjemmet/fritid”, håndteres dette typisk gennem samtaler mellem psykologen og forældrene.
Såfremt psykologen vurderer, at der er tale om problemstillinger, der ligeledes vedrører et læringsaspekt,
relationer i klassen eller på skolen, vil skolen, af PPRs psykolog, blive inddraget i sagen. På den baggrund vil der typisk blive indledt et konsultativt forløb med skole, forældre og PPR, svarende til B-niveauet
i ABC-modellen.
Procedure for visitation til specialundervisning i specialklasser og –skoler
Der visiteres en gang årligt, i januar måned, med henblik på skolestart i august det kommende skoleår.
Den centrale visitation foretages af tre visitationsteams, der hvert er bemandet med ledelsesrepræsentanter (psykologuddannede), psykologer, konsulenter og socialrådgivere, samt tilknyttet administrativ
bistand
- A-team visiterer indenfor AKT-vanskeligheder og ADHD
- G-team visiterer indenfor generelle og massive indlæringsvanskeligheder
- S-team visiterer indenfor sprog-læsevanskeligheder, fysiske handicaps og specifikke indlæringsvanskeligheder, autismespektrumsforstyrrelse
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Procedure for revisitation af elever i specialklasser og –skoler
Der revisiteres en gang årligt, i november måned, for elever, der er i specialklasserne og –skolerne.
Ved revisitationen afgøres det, hvorvidt en elev skal fortsætte i specialundervisningstilbuddet i det kommende skoleår, eller et andet skoletilbud i højere grad vil kunne imødekomme og understøtte elevens
faglige, personlige og sociale udvikling.
Revisitationen sker i samarbejde mellem PPR's psykologer og konsulenter, der er tilknyttet specialundervisningstilbuddet, det pågældende specialundervisningstilbud, samt forældre og elev.
Procedure for akutvurdering af elever i specialklasse og –skoler
I de tilfælde, hvor der er helt specielle forhold, der taler for en akutvurdering, der tidsmæssigt ligger uden
for den årlige visitation, afgør PPRs ledelse, hvorvidt denne skal foretages. En eventuel akutvurdering
foretages af visitationsteamene i september måned med henblik på skolestart hurtigst muligt.
Akutvurdering vedrører de pladser i specialundervisningstilbuddene, der er ledige grundet fraflytning fra
Aalborg Kommune og evt. udslusninger fra AKT-tilbud.
Proceduren for visitation til specialundervisning for unge og voksne
Der visiteres 4 gange årligt til den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
Visitationsudvalget er sammensat af repræsentanter fra Skole- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Derudover deltager repræsentanter fra
Ungdommens Uddannelsesvejledning, der indstillinger de unge til STU-tilbuddet.
Der visiteres løbende til den kompenserende specialundervisning for voksne.
Visitationen er forskellig afhængig af hvilke typer undervisningstilbud, der er tale om. Der er ofte en koordinerende opgave med det sociale område, idet undervisningstilbuddene kan være kombineret med ydelser, som gives i henhold til Serviceloven.

Forventninger og efterspørgsel fra skolelederne og familierne
Forventninger og efterspørgsel fra skolelederne
Skoleledelserne har givet udtryk for, at den nuværende visitationsprocedure er for langsommelig for de
elever, der har et behov.
Der efterspørges derfor kortere tid mellem visitationerne, ligesom der udtrykkes ønske om øget fleksibilitet i placering i specialtilbud, som eksempelvis ophold af kortere varighed (f.eks. en måned eller tre).
Forventninger og efterspørgsel fra familierne
Der er redegjort for projektets inddragelse af familierne under projektopgave 1.

Konsekvenser ved nuværende procedurer for udmeldinger
Nedenstående beskriver kortfattet de overordnede konsekvenser ved den nuværende organisering af
visitationen til specialklasser- og skoler.
Fordele
Indstillingerne på det samlede antal elever vurderes og prioriteres på lige fod, således det er de
elever, der har mest behov, der visiteres til specialklasse eller specialskole
Elever, der allerede er i specialklasserne og -skolerne, er i længere perioder i et miljø med struktur og genkendelighed i forhold til klassesammensætningen
Specialundervisningstilbuddene vil i perioder i skoleåret have åbne pladser, der kan anvendes til
tilflyttere (elever med svære vanskeligheder eksempelvis massive indlæringsvanskeligheder) og
akutvisiterede, det er således ikke er nødvendigt at overskride budgettet for at kunne dække dette behov
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Ulemper
Der er lang ventetid for elever, der har behov for en specialforanstaltning og dermed øges anvendelsen af nødundervisning
Undervisningssituationen for de resterende elever i normalklassen stabiliseres eller normaliseres
ikke i ”ventetiden” på, at eleven med behov for en specialforanstaltning segregeres
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Projektopgave 3 - Mødevirksomhed og samarbejdsformer
Status
Der gives en kort status på den formelle mødevirksomhed og specifikke samarbejder mellem Skole- og
Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på henholdsvis forvaltningsniveau og
skoleniveau - afgrænset til PPRs arbejdsfelt.
Formel mødevirksomhed på forvaltningsniveau mellem Skole- og Kulturforvaltningen og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen
Fælles Rådmands- og Direktørmøde med deltagelse af rådmand og direktør fra hver forvaltning
-

Fællesmøder med SKF og FB med deltagelse af ledelsesniveau 2-3, samt evt. konsulenter

-

Møder i Udvidet lederteam med deltagelse af ledelsesniveau 3-4 i PPR, Familiegrupper, Skoleafdelingen, Børne- og familieområder. Afholdes 3-4 gange årligt i hvert skoledistrikt

-

Møder vedr. Fælles visitation til fælles dag- og undervisningstilbud med deltagelse af ledelsesniveau 3-4

-

Sekretariatsmøder Trivsel/SSP med deltagelse af ledelse og konsulenter fra SKF og FB

-

Møde omkring KABU med deltagelse af ledelsesniveau 3-4 fra SKF og FB

Formel mødevirksomhed på skoleniveau mellem skole, PPR og familiegrupperne
- Samarbejdet i form af ABC-modellen, hvor familiegrupperne kan inddrages om nødvendigt
-

Trivselsforum på skolerne med fast deltagelse af skolen, PPR og rådgiver fra familiegrupperne

-

Behovsbestemte møder ifbm. sagshåndtering

Møde med skoler og PPR
Specialpædagogisk forum på Tranumparken – 4 gange årligt
o Deltagelse af max. tre personer fra hver skole (heraf ledelsesrepræsentanter og kompetencecenterkoordinatorer), repræsentanter fra PPRs tværfaglige team, Områdechef,
samt leder af PPR Tranumparken
o Møder i Specialpædagogisk forum planlægges af et nedsat forretningsudvalg
Status på samarbejdet inden for udvalgte områder
Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU)
Udgangspunktet for KABU samarbejdet var Aalborg Kommunes deltagelse i Socialministeriets kvalitetsprojekt fra 2002, der fokuserede på kvalitet og dokumentation i anbringelsesarbejdet med de personligt
og socialt udsatte børn og unge.
Projektets indhold videreføres af Skole- og Kulturforvaltningen (ved PPR) og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i det nuværende arbejde inden for området og der er således indgået en KABU aftale mellem forvaltningerne, der fastlægger retningslinjer for samarbejdet, koordinering, dokumentation og gensidig inddragelse i forbindelse med arbejdet med anbragte børns skolegang.
Samarbejde med UU-Aalborg omkring vejledning og indstilling til STU
PPR samarbejder med UU-Aalborg, der varetager vejledningsindsatsen i folkeskolen, herunder også
vejledningen af unge med særlige behov.
Det er UU-Aalborg, der udarbejder elev-uddannelsesplaner i samarbejde med de unge, forældrene og
skolerne og i det omfang at unge, der måtte have særlige behov, ikke kan deltage i uddannelse i det ordinære system, orienterer vejlederne om uddannelsesmulighederne indenfor den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.
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Forventninger og efterspørgsel fra skolelederne, familierne og familiegrupperne
Forventninger og efterspørgsel fra skolelederne
Skolelederne efterspørger større fleksibilitet i mødetilrettelæggelsen med PPR og i psykologens arbejde
generelt. Der efterspørges desuden en evaluering af samarbejdet på hver skole med udgangspunkt i
forventningsafklaringen ved skoleårets start, samt generelt flere ledelsesmøder mellem PPR og skolen.
Derudover efterspørges der et fælles netværk eller forum til inspiration og refleksion skolerne imellem,
men gerne faciliteret af PPR.
Endelig efterspørges der bedre koordinering og videndeling mellem PPR og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (og skolerne) eksempelvis ift. visitationsafgørelser.
Forventninger og efterspørgsel familierne
Der er redegjort for projektets inddragelse af familierne under projektopgave 1.
Forventninger og efterspørgsel familiegrupperne
Med henblik på at indsamle familiegruppernes vurdering af den nuværende mødeaktivitet og samarbejde,
indkaldelse der til et møde med deltagelse af Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
På samme møde er det hensigten at kvalificere mødevirksomheden og det fremadrettede samarbejde
mellem forvaltningerne, særligt med fokus på at øge koordinering og videndeling mellem forvaltningerne
eksempelvis i forbindelse med visitationsafgørelser.
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Projektopgave 4 – Overblik over PPRs økonomi
Projektopgaven er afrapporteret i følgende figurer:
Figur 1: Økonomisk overblik over PPR-organisation og –aktiviteter
Figur 2: PPR-organisation fordelt på områder
Figur 3: 6-by nøgletal 2013
Figur 4: Antal indstillinger til PPR og antal pladser i specialtilbud
Figur 5: PPR-indstillinger fordelt på årgange
Figurerne er indsat som bilag bagerst i den samlede afrapportering.
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Projektopgave 5 – Alternative ressourcestyringsmodeller
Status
Nærværende afsnit beskriver de nuværende procedurer for udmeldingerne og placeringen af ressourcerne.
Beskrivelsen fungerer som supplement til økonomioplysningerne, der var opdelt i PPR-organisation, specialforanstaltninger, befordring og inklusionsressourcer. Økonomioplysninger er tidligere præsenteret i
tabelform i projektopgave 4.
Som det er skitseret i økonomioplysningerne udmeldes langt størstedelen af midlerne til skolerne (og
DUS). Det vil med andre ord sige, at skolerne har ledelsesreferencen for de pågældende medarbejdere
og samtidig ansvaret for at levere undervisningstilbuddet og tilpasse ressourcerne. Selve oprettelsen og
tilpasningen af tilbud forestår PPR.
I forhold til PPRs organisation, der primært servicerer skolerne, har PPR ansættelseskompetencen og
lederreferencen. Det vil sige, at skolerne gør brug af timerne, men principielt ikke har indflydelse på, hvilken medarbejder der varetager funktionen.
Grundlæggende kan udmeldingen af ressourcer opdeles i to modeller:
A) Udmelding af ressourcer til skoler/institutioner, som har ansættelseskompetencen og lederreferencen
B) Personalegrupper i PPR, som servicerer skolerne, men hvor PPR har ansættelseskompetencen
og lederreferencen
I begge tilfælde er det gældende, at budgettet som udgangspunkt udmeldes fra central side.
Specialklasser
Ressourcerne udmeldes til skolerne i forbindelse med skoleårets planlægning, som en takst pr. elev, i
enkelte tilfælde dog som en takst pr. klasse (udmeldingen kan betegnes som model A). Taksterne varierer mellem de forskellige tilbud og omfatter timer til lærere, pædagoger og andre personalegrupper, samt
udgifter til undervisningsmaterialer.
I forbindelse med flere af specialklassetilbuddene eksisterer også en specialgruppe i DUS. Tildelingen til
børnene i specialgruppe er højere end den normale tildeling pr. barn og udmeldes sammen med de øvrige DUS-ressourcer i starten af skoleåret (model A).
Specialskoler
Ressourcerne udmeldes til specialskolerne i forbindelse med skoleårets planlægning som et samlet budget til både personale og drift til skole og DUS (model A). Udmeldingerne baserer sig på en normering pr.
elev og omfatter Egebakken og Kollegievejens Skole.
PPR-faggrupper
PPRs psykologressourcer på almenområdet fordeles primært ud fra skolernes elevtal. Det er i PPR besluttet, at hver fuldtidsnormeret psykolog anvender halvdelen af arbejdstiden (18,5 timer) som tilstedeværelse på skolen og halvdelen af tiden på afdelingen.
Der udmeldes ikke et konkret antal timer til skolerne for PPRs øvrige faggrupper (talepædagoger, specialundervisningskonsulenter, AKT-lærere, socialrådgivere og ergoterapeuter). Disse faggrupper er organiseret i teams, der servicerer skolerne og kan inddrages efter konkret behovsvurdering.
Såvel timer til psykologer som øvrige faggrupper kan betegnes som model B.
Inklusionsressourcer
Inklusionsressourcer udmeldes til skolerne i forbindelse med skoleårets planlægning på baggrund af skolestørrelse, social belastningsgrad, historik over specialelever samt en grundtildeling. Midlerne udmeldes
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som udgangspunkt med en fordeling på 75 % til lærere og 25 % til pædagoger, men skolerne kan frit
veksle timerne.
Efter samme principper udmeldes inklusionsressourcer til DUS.
Samtidig er der reserveret midlertidige puljer (2 år for skoler og 3 år for DUS) til at imødegå uhensigtsmæssigheder i inklusionsomlægningen. Midlerne fordeles løbende af PPR på baggrund af en vurdering
af behovet.
Inklusionsressourcerne tildeles derfor efter princippet i model A, selvom den midlertidige pulje betyder, at
en mindre del af ressourcerne først tildeles senere.
Inklusionsteam
Timer til inklusionsteam udmeldes til de pågældende skoler, som bemander inklusionsteamene, i forbindelse med skoleårets planlægning på enten lærer- eller pædagogtimebevillingen (model A).
Kompetencecenter
Timer til kompetencecentret (såkaldt ”Ekstra tildeling”) udmeldes til skolerne fra PPR i forbindelse med
skoleårets planlægning på baggrund af skolens størrelse og en vurdering af behovet (model A).
Småbørnsområdet
På småbørnsområdet modtager institutionsbørn og andre børn talepædagogisk og psykologisk bistand af
personalegrupperne ansat i PPR (model B).
Specialtilbud for voksne
Ressourcerne udmeldes til udbydere af specialtilbud for voksne (herunder STU) på baggrund af en cprspecifik vurdering fra PPR. Udmelding af ressourcer til VUK (Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation) foregår efter samme princip. Enkelte private initiativtagere modtager faste tilskud som underskudsgaranti (model A).

Konsekvenser ved nuværende procedurer for ressourceudmelding
Nedenstående beskriver kortfattet de overordnede konsekvenser ved den nuværende model for ressourceudmelding.
Fordele
- Ensartet serviceniveau, dvs. der centralt defineres ensartet indhold i specialtilbuddene og placerer eleverne i disse på baggrund af pædagogisk/psykologisk vurdering
- Ensartede grænser for segregering, i form af central visitation og samarbejde mellem teams sikres at kriterierne for segregering ikke varierer fra skole til skole (eller fra år til år)
- Styrbarheden er højere ved central segregering, så det samlede antal segregerede elever og udsving heri ikke påvirkes af andre hensyn (eks. økonomi)
- Den enkeltstående, årlige visitation medvirker endvidere til øget styrbarhed, da der ikke skal findes pladser flere gange i løbet af skoleåret, hvilket kan udmunde i en højere segregeringsandel
Ulemper
- Potentielt er der en økonomisk fordel ved segregering, da der ikke sanktioneres økonomisk på
den enkelte skole ved segregering af en ressourcekrævende elev
- Den manglende sanktionering medfører også et mindre ansvar for distriktsskolen, hvor tilknytningen til skolen bortfalder ved segregering
- Den nuværende model betyder samtidig, at skolerne ikke har samme råderet som en decentralisering af ressourcerne ville medføre. I så fald kunne en beslutning om inklusion medvirke til bibeholdelse af midlerne på skolen, som kunne anvendes til andre formål
- Den enkeltstående, årlige visitation kan medføre lang ventetid for elever, der har behov for en
specialforanstaltning
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Projektopgave 6 – Resultaternes anvendelse ved nyorganisering af
PPR
Primo 2014 tiltræder den nye afdelingschef for afdelingen Pædagogik og Skoletilbud i den kommende
Skoleforvaltningen, hvorunder PPR er organiseret.
Det vil være den nye afdelingschef, der, i samarbejde med PPRs ledelse, har ansvaret for implementeringen af en ny organisering af PPR – herunder indarbejdelse af de politiske beslutninger, der træffes på
baggrund af nærværende projekt.
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Projektopgave 7 – PPRs organisering og opgaver
PPR Aalborg er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det er PPR's opgave i samarbejde med forældrene og de professionelle omkring børnene at:
nå til en forståelse af pædagogiske og psykologiske problemstillinger omkring børn i forskellige
former for vanskeligheder
foretage en pædagogisk og psykologisk vurdering af problemstillingen bl.a. set i relation til børns
sociale kontekst på skoler og institutioner
rådgive og vejlede børn, forældre, skoler/DUS og andre institutioner, herunder eventuelt formidle
kontakt til andre instanser, der kan være til hjælp
Til betjening af kommunens almenskoler og -institutioner har PPR 2 afdelinger: PPR Hasserisgaard og
PPR Tranumparken.
PPR Hasserisgaard betjener skoleområderne sydvest og centrum og PPR Tranumparken betjener skoleområderne nord og øst. Samlet betjener de to afdelinger 50 folkeskoler og 15 privatskoler. De to afdelinger betjener ligeledes alle daginstitutioner i Aalborg Kommune.
PPR Godthåbsgade betjener specialundervisningstilbuddene, STU/specialundervisning for voksne, DUSspecialgrupper og varetager de centrale administrative arbejdsopgaver for både PPR og specialundervisningsområdet.
PPRs kerneopgaver er dækket af nedenstående lov og bekendtgørelser.
Almenområdet
Småbørnsområdet

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke
har påbegyndt skolegangen
§§ 1 og 2
(356 af 24/04/2006)

Specialområdet

Specialpædagogisk bistand

Andre faglige
opgaver

Folkeskoleloven
§ 20, stk.2
(521 af 27/05/2013)
Bekendtgørelse om specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand

§§ 1 og 2
(380 af 28/04/2012)

PPRs arbejdsopgaver
Opgaver på småbørnsområdet
PPR varetager opgaver på småbørnsområdet efter Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske
bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Formålet med dette er så tidligt som muligt
at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.
Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges i samråd med forældrene og gennemføres på en sådan
måde, at den har størst mulig sammenhæng med barnets daglige tilværelse.
Opgaver på specialområdet
PPR yder konsulent- og psykologfaglig betjening til kommunens specialklasser og -skoler på 7 specialområder. For henholdsvist elever med:
ADHD
AKT-vanskeligheder
Autismespektrumsforstyrrelser
Sprog-læsevanskeligheder
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-

Fysiske handicaps og specifikke indlæringsvanskeligheder
Generelle indlæringsvanskeligheder
Massive indlæringsvanskeligheder

Opgaver på almenområdet
I PPR Aalborg vægtes den tværfaglige tilgang højt og ses som et afgørende element i den brede afdækning af de udfordringer børn med særlige behov står overfor i deres dagligdag, samt sikre en tidlig og
hurtig indsats med henblik på at imødegå udfordringer for klassefællesskaber og elever.
For at sikre denne tværfaglig belysning af alle sager og et helhedssyn på den enkelte elev er der etableret tværfaglige team på PPR Hasserisgaard og PPR Tranumparken.
PPR-medarbejderne i de tværfaglige team er alle fast tilknyttet de skoler, som teamet dækker. I teamene
er der repræsentation af psykologer, talepædagoger, konsulenter for specialpædagogik, AKT-lærere,
skolesocialrådgivere og ergoterapeuter.
PPRs arbejde i almenskolen består dels af lovpligtige opgaver efter Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og dels andre faglige opgaver, der er understøttende for den
tidlige og hurtige indsats, som kan være medvirkende til at sikre en fortsat inklusion af eleven i almenskolen.
PPRs lovpligtige arbejdsopgaver på almenområdet
PPRs lovpligtige faglige kerneopgave på almenområdet er juridisk funderet i Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Her defineres specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med behov for støtte i den overvejende del af undervisningen.
Hvis elevens støttebehov ikke kan dækkes inden for almenskolens rammer ved hjælp af undervisningsdifferentiering, holddannelse eller lignende, indstilles eleven til PPR med henblik på udarbejdelse af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).
Hensigten med en pædagogisk-psykologisk vurdering er at bringe ny viden ind i arbejdet med elevens
sociale, personlige eller faglige udfordringer.
Et element i vurderingen kan være gennemførsel af en analyse af elevens særlige behov på grundlag af
de foreliggende oplysninger fra elevens lærere, forældre og andre.
Et andet element kan være en grundig og dybtgående undersøgelse af elevens individuelle kompetencer
og potentialer, hvilket forudsætter, at eleven selv deltager i undersøgelsen. Undersøgelsens omfang afhænger af elevens behov og den situation, som eleven befinder sig i.
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives altid på baggrund af en pædagogiskpsykologisk vurdering.
PPRs andre faglige arbejdsopgaver på almenområdet
Udover arbejdet med den specialpædagogiske bistand er PPR ligeledes en samarbejdspartner på skolerne i arbejdet med at yde en tidlig og hurtig indsats, der kan være forebyggende i forhold til at elevens
udfordringer eskalerer, så specialpædagogisk bistand bliver nødvendigt.
PPR Aalborgs faggrupper samarbejder med skolerne ud fra ABC-modellen, der er udviklet af PPR ud fra
et ønske om at komme i en tættere dialog med skolerne om undervisning og inklusion af elever med faglige, sociale eller personlige udfordringer samt at støtte skolerne på en hurtig, ubureaukratisk og effektiv
måde.
ABC-modellen bygger på principperne om tidlig indsats og mindste indgreb. Modellen er baseret på en
forståelse af, at pædagogisk-psykologisk vurdering er den ene af kerneydelserne fra PPR, mens den
anden er konsultativ bistand. Modellen integrerer derfor både de nye konsultative indsatser og den tradi18/43

tionelle pædagogiske-psykologiske vurdering, men med en gradvis progression, gående fra forebyggende til foregribende og hvis nødvendigt til indgribende indsats.
Traditionelt har PPR tidligere arbejdet indgribende, hvor udgangspunktet var den faglige testning og vurdering af det enkelte barn. Den nuværende arbejdsmetode hos PPR tager lægger sig i højere grad på ad
det tværfaglige forebyggende konsultative arbejde, hvor også de fællesskaber, der omgiver en elev med
faglige, sociale eller personlige udfordringer, inddrages.
Nedenstående skema viser forholdet mellem PPRs arbejdsområder, faggrupperne og arbejdsopgaverne.
Almenområdet
Faggrupper Småbørnsområdet
Specialområdet
Specialpædagogisk
Andre faglige
bistand
opgaver
Pædagogisk psyko- Afklarende samtaler Afklarende samtaler Afklarende samtaler
logisk vurdering
med børn, unge og med børn, unge og med børn, unge,
forældre
forældre
forældre og skole
Udarbejde indstillinger med henblik på Pædagogisk psyko- Pædagogisk psyko- Afdække
hvilken
visitation til special- logisk vurdering og logisk vurdering og indsats der kan være
undervisningstilbud formidling
formidling
nødvendig for at øge
Psykologer
barnets/den
unges
Revisitation på spelæring, udvikling og
*
cialskoler og i specitrivsel
alklasser
Visitation til specialskoler og -klasser
Vurdering af barnets
specialpædagogiske
behov
indenfor
sprog, tale, hørelse
og kommunikation
Talepædago- Formidling af viden
ger
om og undervisning i
sprog, tale, hørelse
og kommunikation

Pædagoger

Tilrettelæggelse
af
den specialpædagogiske bistand
Generel sprogstimulering af børn fra 0-6
år – individuelt og i
grupper

Vurdering af barnets Vurdering af barnets
specialpædagogiske specialpædagogiske
behov
indenfor behov
indenfor
sprog, tale, hørelse sprog, tale, hørelse
og kommunikation
og kommunikation
Ingen

Formidling af viden Formidling af viden
om og undervisning i om og undervisning i
sprog, tale, hørelse sprog, tale, hørelse
og kommunikation
og kommunikation
Tilrettelæggelse
af
den specialpædagogiske bistand

Ingen

Vejledning og udlån i Legeteket

Vejledning og udlån i
Legeteket

Konsulenter

Ingen

Visitation til special- Specialpædagogiske vurderinger
undervisningstilbud.
Tværfagligt samarbejde omkring udmøntRevisitation på spe- ning af den pædagogiske-psykologiske
cialskoler og i speci- vurdering til pædagogisk praksis
alklasser
Tværfagligt
samarbejde omkring udmøntning af PPV til
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pædagogisk praksis
og organiseringen af
den specialpædagogiske bistand
Vurdering af specialpædagogiske
og
undervisningsmæssige behov ift. relevant skoleplacering
Pædagogisk
vation
AKT

Ingen

Skolesocialrådgiver

Ingen**

Ergoterapeuter

Ingen

Ingen

Klassearbejde

obser- Pædagogisk
vation

obser-

Klassearbejde

Specifikke undervisningsforløb af elever i
AKT-vanskeligheder
Medvirke til at potentielt marginaliserede eller ekskluderede elever
tilbydes støtte og relevant undervisning
Ergonomisk analyse og vurdering
Rådgivning og formidling til elever,
Indretning og tilpasning af barnets arbejds- forældre, lærere og
plads – herunder hjælpemidler
andre samarbejdspartnere
Praktiske anvisninger og implementering i
konkrete ADL aktiviteter. (Active Daily LiForslag til særlige
ving)
undervisningsmaterialer og tekniske
hjælpemidler
Placering og indretning af arbejdsplads
Undervisning og træning
Rådgivning og formidling til elever,
forældre, lærere og
andre samarbejdspartnere

Fysioterapeuter

Ingen

Ingen

Ingen

Forslag til særlige
undervisningsmaterialer og tekniske
hjælpemidler
Placering og indretning af arbejdsplads

Undervisning og træning
Alle faggrupKonsultativ bistand og rådgivning til skoler, institutioner og forældre
per
i forhold til børn med særlige behov
* Psykologer på specialområdet betjener ligeledes specialbørnehaver og specialgrupper i daginstitutioner
på småbørnsområdet
** Skolesocialrådgivere kan i særlige tilfælde yde socialrådgiverbistand i småbørnsområdet
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PPRs øvrige funktioner
Ud over det faglige arbejde på småbørnsområdet, specialområdet og almenområdet har PPR bl.a. følgende øvrige funktioner:
Faglige funktioner
Den kompenserende specialundervisning for voksne og den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
DUS-specialgrupper tilknyttet specialundervisningstilbuddene
Tale-, høre og kommunikationsvanskeligheder og visitation til regionale foranstaltninger
Udvikling inden for PPR’s arbejdsområde og Skoleafdelingens arbejdsområde
Tosprogsområdet (Området overgår til afdelingen Pædagogik og Skoletilbud pr. 1/1-2014)
Administrative funktioner herunder bl.a.:
Sagsbehandling ved visitation og revisitation af elever i specialklasser og -skoler og ved visitation
til regionale foranstaltninger
Bevilling af befordring til elever i specialklasser og -skoler
Samarbejde med andre kommuner om tilflyttede elever i almenskolen og udenbys elever visiteret
til specialklasser og -skoler i Aalborg Kommune
Specialundervisning til elever anbragt uden for Aalborg Kommune og til elever på opholdssteder i
Aalborg Kommune, herunder opfølgning på betalinger
Administration, ajourføring og udvikling af samt sagsbehandling i PPR-system.
Løn- og personaleadministration, deltagelse i budgetopfølgning

PPRs rolle i inklusionsindsatsen
PPR arbejder med inklusionsindsatsen både i almenområdet, på specialområdet og internt i PPR.
Inklusionsteam
Der er inden for PPRs arbejdsområde oprettet inklusionsteam for:
- Elever med autismespektrumsforstyrrelser
- Elever med ADHD
- Elever med generelle indlæringsvanskeligheder
- Elever med AKT-vanskeligheder
PPRs konsulenter på specialundervisningstilbuddene fungerer som tovholdere på ovenstående inklusionsteam. De vurderer, hvorvidt sagen hører under inklusionsteamarbejdet og sammensætter det hold af
lærere/pædagoger fra specialundervisningstilbuddene, der skal varetage opgaven i det enkelte tilfælde.
PPRs konsulent er altid en stor del af det indledende arbejde i forhold til et inklusionsteamforløb.
Fortsat inklusion af elever i almenskolen
PPRs medarbejdere i almenskolen har en stor opgave i forhold til at sikre fortsat inklusion af eleverne på
distriktsskolerne. Mange af de elever med store faglige, personlige og/eller sociale udfordringer, der tidligere var visiteret til specialundervisningstilbud, skal i dag forblive inkluderet i almenskolen. I dette arbejde
spiller bl.a. inklusionsteamene en stor rolle.
Udslusning af elever fra specialundervisningstilbud til almenskolen
Som følge af efterårets revisitation af eleverne i specialundervisningstilbuddene forbereder PPRs psykologer og konsulenter på specialundervisningstilbuddene (PPRs betjeningsteams) udslusningen til almenområdet. Dette sker i tæt dialog med forældre, modtagende skole, specialundervisningstilbud og evt.
eleven selv. Ved skoleårets start tager PPRs personale på almenskolen over.
Intern sagssupervision i PPR
PPRs konsulenter og psykologer på de 7 specialområder afholder sagssupervision for PPRs øvrige medarbejdere på almenområdet og småbørnsområdet. Det er her muligt at drøfte en sag, hvor problematikken antages at ligge inden for et af de specialområder, som PPR betjener. Den primære hensigt med den
interne sagssupervision er at sikre den fortsatte inklusion af eleven i almenskolen.
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PPRs rolle i Skolepolitikken og Børne- og Ungepolitikken
I Fælles Skolebeskrivelse 2010, Tema 4 – Særlig indsats, er det beskrevet, at den særlige indsats tilrettelægges i et tæt samspil med PPR. PPR yder en differentieret og målrettet indsats (blandt andet ved anvendelse af ABC-intervention) og har primært til opgave at yde rådgivning, vejledning og supervision til
skolens personale; herunder kompetencecentre og specialskoler.
Børne- og Ungepolitikken beskriver, at der i Aalborg Kommune er fokus på at udvikle en inkluderende
skole. Visionen er, at "distriktets børn skal gå i distriktets skole". Børn og unge skal – så vidt muligt i distriktsskolen – tilbydes en målrettet og fleksibel undervisning, der tager højde for deres individuelle behov. I denne vision spiller PPR og den særlige indsats en væsentlig rolle.
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Analyseafsnit – ændrings- og modelforslag for projektopgaverne
Med udgangspunkt i statusafsnittene for kommissoriets projektopgaver har styregruppen prioriteret analyser af konkrete ændrings- og modelforslag, der ønskes præsenteret for Skole- og Kulturudvalget.
Ændrings- og modelforslagene er overlappende i forhold til kommissoriets oprindelige projektopgaver,
hvorfor strukturen fra projektopgaverne ikke længere følges i dette afsnit.
Ændrings- og modelforslagene kan grupperes på følgende vis:
- Øget PPR tilstedeværelsestid på skolerne
- Øget efterspørgselsstyring
- Visitation
- Forsøgsordning med decentralt specialundervisningsbudget
- Bredere anvendelse af skolernes inklusionsressourcer
- Mere fleksibel mødeplanlægning
- Øget samarbejde omkring vejledning til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Øget samarbejde og koordinering mellem PPR og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Nærværende afsnit præsenterer en række forslag til og modeller for ændringer af PPR’s organisation og
virke. De pågældende ændrings- og modelforslag er som udgangspunkt behandlet enkeltvis og er, i vurderingen af opmærksomhedspunkter og konsekvenser, betragtet som individuelle projekter. Der bør derfor rettes særlig opmærksomhed på, i et eventuelt samtidigt valg af flere af ændrings- og modelforslagene, at disse i mange tilfælde er gensidigt afhængige. Valget af den ene model vil forventeligt have betydning for incitamenterne i og virkningerne af en anden model, blandt andet i form af segregeringsandel,
forudsætninger for økonomistyring, samt pædagogiske og faglige hensyn. I det videre arbejde med de
præsenterede ændrings- og modelforslag bør virkningen af samspillet i mellem disse derfor være et centralt fokuspunkt.
I samme forbindelse bør timingen i forhold til implementeringen af folkeskolereformen også holdes for
øje. Planlægningen af det kommende skoleår forventes at udgøre en betydelig ledelsesmæssig udfordring på skolerne, hvor både nye stillingstyper og nye opgaver skal implementeres. Flere af de præsenterede ændrings- og modelforslag vil på samme måde kræve betydeligt, ledelsesmæssigt fokus i planlægningen af skoleåret, hvilket muligvis kan gøre processen uhensigtsmæssigt kompliceret.
Generelt tager ændrings- og modelforslagene udgangspunkt i rapportens tidligere statusafsnit, hvor der
er redegjort for PPRs arbejdsgange, samlede organisation og økonomi. Dele af ændrings- og modelforslagene indeholder ligeledes, ud over ændringer i PPRs eksisterende funktion, tilskyndelser til anvendelse af de allerede fordelte inklusionsressourcer, som en, i nogen grad, uudnyttet mulighed for yderligere
PPR-bistand på skolerne.
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Øget tilstedeværelsestid for PPR medarbejderne
Modelforslag:
- At PPR medarbejderne fremover har 4 skoledage (tilstedeværelsestid) og 1 PPR-dag per uge
Folkeskolereformen medfører, at lærerne fremover, i langt højere grad end tidligere, vil være til stede på
skolerne i arbejdstiden. Det er derfor naturligt, at PPR’s tilstedeværelsestid på skolerne ligeledes øges.
Ændringen i lovgivningens definition på specialundervisning til ”støtte i 12 eller flere undervisningslektioner” vil forventeligt medfører et fald i antallet af indstillinger til pædagogisk psykologisk vurderinger (PPV)
og dermed også ressourcerne hertil. Denne tid vil i stedet skulle bruges til direkte samarbejde med personalet på skolerne, hvilket muliggøres af en længere tilstedeværelse for både lærere og PPRmedarbejdere. PPR har dog fortsat en opgave i forhold til at udarbejde PPV’er på de af skolernes elever,
hvor det måtte være nødvendigt blandt andet i forhold til tildeling af specialundervisning til en elev.
Model for øget tilstedeværelsestid af alle PPRs faggrupper
Formålet med dette afsnit er at skitsere en model, hvor tilstedeværelsen af PPRs psykologer og øvrige
faggrupper på skolerne øges.
For at øge tilstedeværelsestiden af PPRs faggrupper på skolerne er der fastsat 4 såkaldte skoledage pr.
uge, hvilket udgør tilstedeværelsestiden. Dermed er 160 ud af 200 skoledage årligt fastlagt som decentral
tilstedeværelse, da den årlige arbejdstid er forventet fordelt på 200 arbejdsdage i lighed med undervisningspersonalet. For ikke-fuldtidsansatte fastsættes en forholdsmæssig tilstedeværelsestid ugentligt/årligt.
Tilstedeværelsestiden for PPRs psykologer fordeles til skolerne på baggrund af skolernes elevtal og socioøkonomiske forhold i skoledistrikterne. Tilstedeværelsestiden for de øvrige faggrupper fordeles ikke
forlods til skolerne, men tilrettelægges teambaseret, som det kendes i dag. Skolerne kan dog, i et aftalt
omfang, ønske at få andre faggrupper ud på skolerne, jf. nedenstående forventningsafstemning. PPRs
normeringer på almenområdet skal, som beskrevet tidligere i afrapporteringen, servicerer såvel folkeskoleområdet, samt privatskolerne.
Det forventes, at hver enkelt skole i samspil med PPR laver en forventningsafstemning omkring skolens
ønsker og behov, for derigennem at sikre den bedst muligt lokalt tilpassede rådgivning og vejledning fra
PPRs forskellige faggrupper. Herigennem kan skolerne også indirekte tilkendegive deres ønsker til PPRs
prioritering af faggrupper (se i øvrigt afsnit om forventningsafstemning senere i analysen).
Modellen opererer med 4 skoledage ugentligt, mens den resterende del af tiden kan betragtes som central kontor-/mødetid i PPR. Især i forhold til PPR medarbejdernes mødeplanlægning fordrer modellen en
høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilstedeværelse på skolerne de enkelte dage. I den forbindelse
skal møder med ”eksterne” samarbejdspartnere, herunder psykiatrien og andre forvaltninger, også integreres i planlægningen af såvel skoledage som central kontortid, ligesom det forventes, at PPR medarbejderne på skoledage også varetager opgaver af administrativ karakter. Sidstnævnte uddybes senere i
afsnittet.
Opmærksomhedspunkter
I forlængelse af forventningsafstemningen med skolerne påhviler det PPR løbende at tilpasse organisationen i forhold til skolernes efterspørgsel, hvilket kan forekomme vanskeligt, hvis efterspørgslen kræver
radikale ændringer i personalesammensætningen fra år til år. Her kunne en mulig løsning være at reservere en mindre del af den potentielle tilstedeværelsestid i den enkelte normering til at imødegå ændringer
i aftalerne med skolerne.
Det er centralt for bevarelsen af kvaliteten i den tværfaglige sagsbehandling blandt PPR medarbejderne,
at der også fremadrettet er mulighed for tvær- og monofaglig sparring med kollegaer i PPR. Dette vil i den
nye model med øget tilstedeværelsestid kræve nytænkning ift. tidligere arbejdsgange og –rutiner.
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Modellen fordrer som nævnt høj fleksibilitet fra såvel skolerne som PPR med hensyn til at planlægge
tilstedeværelsestiden på skolerne, samt varetage samarbejdet med de øvrige samarbejdsparter.
Ændring i planlægning og tilrettelæggelse af PPR medarbejdernes arbejde
I forhold til optimering af planlægning og tilrettelæggelse af PPR medarbejdernes arbejde, med det formål
at give øget tilstedeværelsestid på skolerne, vil det være nødvendigt at se på den enkelte faggruppes
samlede mængde af opgaver og arten af disse. Dernæst hvordan disse bedst muligt udføres inden for de
rammer og muligheder, der er på henholdsvis skolerne og PPR.
Tilstedeværelsestiden på skolerne
De administrative arbejdsopgaver såsom notatføring, journalisering, kommunikation med andre samarbejdsparter, opgørelser af test, etc. som tidligere har været udført på PPR-afdelingen vil kunne udføres
på skolerne. Dermed opnås en øget tilstedeværelsestid for PPR medarbejderne.
Ovenstående fordrer dog, at der på alle skoler indrettes et kontor med adgang til administrativ net, som
udelukkende PPR’s medarbejdere benytter i deres tilstedeværelsestid. Dette fordi personlige og telefoniske samtaler med elever/forældre/pædagoger/lærere, opgørelser af test og anden fortrolig sagsbehandling kræver uforstyrrede fysiske rammer.
Arbejdstiden centralt på PPR
Der vil dog stadig være behov for, at PPR ledes og udvikles som én organisation, med henblik på at kunne yde skolerne en kvalificeret og relevant rådgivning og vejledning, samt bibringe den fornødne pædagogiske og specialpædagogiske merviden.
Det formaliserede tværfaglige og monofaglige samarbejde (sagsfordeling, sagssupervision, kollegial supervision, etc.), udvikling af det specialpædagogiske område (udviklingsprojekter i samarbejde med skoler og andre, fælles indsats i forhold til implementering af politiske beslutninger, etc.) og temadage med
kompetenceudvikling af PPR som organisation, vil oftest skulle henlægges til medarbejderens arbejdstid
på PPR.
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Øget efterspørgselsstyring
Et af de politiske hovedargumenter for igangsættelsen af nærværende projekt har været, at der ønskes
fokus på, at PPR geares til inklusionsindsatsen på kommunens folkeskoler. For styregruppen har drøftelserne ofte koncentreret sig om, at PPRs service bør tilpasses behovet på den enkelte skole. Disse overvejelser er samlet i overskriften øget efterspørgselsstyring.
Et element i drøftelsen af øget efterspørgselsstyring har, både i styregruppen og i drøftelsen med den
eksterne konsulent, været ansvar- og kompetencefordeling mellem skolen og PPR, hvorfor der indledes
med at skabe klarhed herover.
1. Handleansvarets placering på skolen
På baggrund af konkrete drøftelser på sparringsmødet med den eksterne konsulent Klaus Majgaard,
samt mere generelle drøftelser i styregruppen, præciseres det i nærværende afsnit, hvorledes placeringen af handleansvaret er i Aalborg Kommune for se vidt angår elever med særlige behov.
Det er den skole, hvor eleven er indskrevet, der er ansvarlig for at der gives det rette undervisningstilbud
(hjemskolen).
Dette er gældende uanset, hvilken type af støtte eleven har behov for, eller hvor i ABC-modellen elevens
sag måtte befinder sig. Det er gældende, selvom eleven er indstillet til udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurderinger (PPV) eller har fået udarbejdet en PPV. Og det gør sig fortsat gældende selvom
eleven indstilles til vurdering i et visitationsteam og i tilfælde af at eleven er visiteret til et specialtilbud,
men endnu ikke opstartet i dette.
Hjemskolen vil, i forhold til ovenstående arbejde med at give eleven den rette støtte, ofte modtage rådgivning og vejledning fra PPR, ligesom det er PPR, der har kompetencen til at udarbejde pædagogisk
psykologisk vurderinger. Men det er fortsat hjemskolen, der har ansvaret og kompetencen til at handle i
forhold til eleven.
Såfremt det vurderes, af hjemskolen og PPRs distriktspsykolog i fællesskab, at eleven ikke profitere tilstrækkeligt af skolegang i almenskolen, med de støttemuligheder der findes her, udarbejdes en indstilling
til PPRs visitationsteam med henblik på visitation til et specialundervisningstilbud. Indstillingen til visitationsteamet udarbejdes af distriktspsykologen.
Det er PPRs visitationsteams, der vurderer, hvorvidt eleven skal visiteres til et specialundervisningstilbud,
eller om eleven med nødvendig støtte, fortsat kan inkluderes i almenområdet. Her sker der således et
skifte i ansvar og kompetence. Hjemskolen har således alene kompetencen til at indstille en elev til vurdering i visitationsteamet – men det er PPR, der foretager vurderingen i visitationsudvalget om hvorvidt
en indstillet elev skal segregeres eller ej.
Såfremt elevens visiteres til et specialundervisningstilbud, vil det som tidligere nævnt, fortsat være hjemskolen, der er ansvarlig for det rette skoletilbud med den nødvendige støtte i perioden frem mod opstart i
det kommende specialundervisningstilbud – uanset om opstarten først kan ske efter syv måneder.
Vurderer visitationsteamet, at eleven fortsat kan inkluderes i almenområdet, er det ligeledes hjemskolen,
der er ansvarlig for det rette skoletilbud med den nødvendige støtte. Dette vil fortsat foregå i samarbejde
med PPR.
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2. Model for forventningsafstemning mellem PPR og skolerne for alle faggrupper
Modelforslag:
- At den nuværende model for forventningsafstemning mellem skole og PPR, for se vidt angår
psykologerne, udbrede til alle PPR’s faggrupper, samt udvides i deltagerkredsen
I skoleledernes evaluering af PPR, herunder deres oplevelsen af samarbejdet med PPR, udtrykkes tilfredshed med de årlige forventningsafstemninger, der på nuværende tidspunkt foretages for psykologerne og deres arbejde på skolerne. Skolelederne udtrykker imidlertid ønske om at få et bedre overblik over
de personaleressourcer, der er til stede ved PPR.
Med henblik på at efterkomme skolernes efterspørgsel foreslås følgende model for forventningsafklaring
for alle PPR’s faggrupper.
Fra skolen deltager skoleledelsen, trivselsperson og inklusionsvejleder
Deltagere

Fra PPR deltager PPR’s afdelingschef og relevante medarbejdere fra det tværfaglige
team, der betjener den pågældende skole

Opgave

I fælles dialog aftales PPR-medarbejdernes opgaver på skolen, tilstedeværelse, arbejdsmetoder, samarbejde med skolens personale og særlige indsatser. Dialogen
dækker også skolens overvejelser omkring anvendelsen af inklusionsressourcerne og
eventuelle vejlednings- og støttebehov i samme forbindelse.

Frekvens

Som udgangspunkt én gang årligt på alle skoler. Men ved udskiftning i PPR’s medarbejdergruppe på skolen kan den eksisterende forventningsafstemning drøftes for den
berørte faggruppe og evt. revideres. Såfremt hverken skolen eller PPR har tilføjelser
eller ændringer, kan forventningsafstemningen udsættes til hvert andet år.

Opfølgning

Opfølgningen på og evaluering af sidste års forventningsafstemningen sker ligeledes
på det årlige forventningsafstemningsmøde.

Form

Skoler og PPR nedfælder skriftligt deres konklusioner på mødet i et forventningsafstemningsskema, der revideres ved den årlige samtale.
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3. Opstilling af servicemål for inddragelse af PPRs medarbejdere
Som led i en øget forventningsafstemning mellem PPR og skolerne, kan der arbejdes med opstilling af
servicemål for responstid i forbindelse med inddragelse af PPRs medarbejdere. Et sådant arbejde er
yderligere aktualiseret som følge af den kommende Folkeskolereform og ændringerne i specialundervisningsbekendtgørelsen, idet disse begge danner rammen for PPRs virke i almenområdet.
I PPRs nuværende servicedeklaration er der anført vedtagne responstider i forbindelse med indstillinger
til udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurderinger. På samme vis kan der arbejdes med formulering
af servicemål for inddragelse af PPRs medarbejdere.
Ovenstående vil være en ledelsesmæssig opgave i PPR. Nedenfor er formuleret nogle opmærksomhedspunkter i forhold til opstilling af servicemål.
Opmærksomhedspunkter
Opstilling af servicemål for inddragelse af PPRs medarbejdere bør ses i sammenhæng med de ressourcer, der er til rådighed i PPR og ikke mindst den nuværende fordeling på faggrupper. Netop PPRs nuværende fordelingen på faggrupper, og skolernes mulighed for at få indflydelse herpå, adresseres i afsnittet
vedr. øget tilstedeværelsestid.
Idet størrelsen på PPRs faggrupper varierer, vil det ikke være hensigtsmæssigt at opstille et servicemål
for alle grupper, men der bør derimod differentieres. Responstiden for de største faggrupper, psykologer
og talepædagoger, bør være yderst begrænset.
Arbejdet med opstilling af servicemål kunne sondre mellem to typer af rekvirering – en akutrekvirering og
en almenrekvirering. Det vil imidlertid stille krav til både skolernes egen vurdering af behovet, samt planlægningen, således ikke alle rekvireringer er akutte. Denne opdeling fordrer en fælles forståelse skolerne
imellem, da konsekvensen vil være, at nogle må vente lidt længere, for at andre kan få hurtig assistance.
Et fokus i opstilling af servicemål bør være mødeplanlægning, der kan være en barriere for at indsatser
iværksættes hurtigst muligt. Dette adresseres særskilt i analyseafsnittet, men i forhold til servicemålene
kunne det være relevant at operere med to typer af servicemål. Et mål for aftaler vedr. mødeplanlægning
og et mål for den egentlige indsats.
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Hyppigere visitation
Det har været et tilbagevendende ønske fra skoleledelserne, at den nuværende visitationsmodel med én
årlig visitation til specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune ændres. Dette ønske er blevet bekræftet i såvel styregruppen, som i drøftelserne med den eksterne konsulent.
Forud for modelforslaget, indenfor nærværende visitationsafsnit, gives en kort præsentation af gældende
målsætningerne for segregering, samt den grundlæggende forudsætning for hyppigere visitation – at der
er ledige pladser at visitere til.
I forbindelse med de seneste års inklusionsindsats er der afviklet 170 pladser i specialundervisningstilbuddene, hvor de frigjorte midler er udlagt til skolerne i form af inklusionsressourcer. Denne omlægning af
ressourceanvendelsen har medvirket til, at segregeringsandelen i Aalborg Kommune er nede på 3,52 %.
Det landpolitiske krav er imidlertid, at segregeringsandelen i alle kommunerne i 2020 højst må være på
3,0 %. For at kunne indfri dette mål, bør der ikke oprettes flere pladser i specialundervisningstilbuddene.
Derimod vil det være nødvendigt at afvikle endnu flere pladser.
Under disse forudsætninger kan der således i en visitation udelukkende visiteres til pladser, der er blevet
tomme som følge af:
- elever der fraflytter kommunen
- elever der afslutter folkeskolen eller
- elever der som følge af en inklusionsindsats kan inkluderes i et mindre indgribende tilbud (flow).
I forhold til sidstnævnte kan flow finde sted på to forskellige måder:
- Eleven går fra specialundervisningstilbud til almenskolen
- Eleven går fra et mere indgribende undervisningstilbud til et mindre indgribende undervisningstilbud, eksempelvis fra specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser til specialklasse
for elever med autismespektrumsforstyrrelse (K-klasser)
Aktuelt arbejdes der med inklusion både i almenskolen, i specialundervisningstilbuddene og i PPR. Alligevel vil et øget flow kræve en endnu større indsats inden for specialområdet.
Almenskolerne/de mindre indgribende specialundervisningstilbud
Ledelse, personale og kultur på skolerne skal i højere grad geares til at arbejde med og handle i forhold til
inklusionsindsatsen og hensigten om distriktets børn i distriktets skole. I specialklasserne gælder dette
selvfølgelig for inklusion af elever fra de mere indgribende undervisningstilbud (specialskolerne).
Skolerne skal sikre yderligere kompetenceudvikling, samt nytænkning og ændringer i de arbejdsformer
og -metoder, der eksisterer i folkeskolen i dag.
Skolerne skal sikre målrettet udnyttelse af de decentraliserede inklusionsressourcer.
PPR’s medarbejdere skal fortsat i sin rådgivning og vejledning i videst muligt omfang søge inklusion som
løsning og ikke segregering.
Specialundervisningstilbuddene
Specialundervisningstilbuddenes personaler skal tænke mere inkluderende og tilføres kompetencer, der
kan understøtte dette, både i forhold til inklusion i almenskolen, men også i forhold til inklusion i mindre
indgribende tilbud.
PPR’s psykologer og konsulenter skal i endnu højere grad have inklusion som målet for deres rådgivning
og vejledning.
Revisitation
Specialundervisningstilbuddenes ledelse/personale og PPR skal ved revisitationen i et samarbejde være
meget opmærksomme på at identificere de elever, der har mulighed for at blive inkluderet.
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Inklusion tænkt ikke kun som i det kommende skoleår, men også i forhold til de elever, der ved et intensivt forløb på lidt længere sigt vil kunne inkluderes i folkeskolen. En inklusion der netop fordrer en udvikling i kompetencerne i almenskolernes, de mest indgribende specialundervisningstilbud og de mindre
indgribende specialundervisningstilbud i forhold til inklusionsarbejdet.
Målgruppen
Som følge af den nævnte afvikling af 170 pladser i specialundervisningstilbuddene er målgruppen for de
forskellige undervisningstilbud blevet skærpet.
Således skal de elever, der visiteres og revisiteres, have en endnu højere grad af personlige, faglige
og/eller sociale udfordringer for at kunne komme i betragtning til en plads i et specialundervisningstilbud.
Dette betyder omvendt, at det kræver en stor faglig pædagogisk og didaktisk indsats fra den modtagende
skole, når en elev ved revisitationen vurderes at kunne profitere af almenskolens undervisning eller undervisning i et mindre indgribende specialundervisningstilbud.
1. Model for ”kurser” eller kortere ophold i et specialundervisningstilbud
Modelforslag:
- At den nuværende model for kursuspladser (som pilotforsøg) inden for autismeområdet udvides, samt udbredes til ADHD-området og Sprog- og Kommunikationsklasserne
For at initiere et øget flow tilbage til enten almenskolen eller mindre indgribende specialundervisningstilbud (fra specialskole til specialklasse) inden for alle specialområderne kan en del af pladserne i de traditionelle specialundervisningstilbud omlægges til kursusklassepladser efter nedenfor beskrevet model.
Det vil ikke være muligt for alle elever, der visiteres til specialundervisningstilbud, at profitere af undervisning i en kursusklasse, hvorfor det er nødvendigt ligeledes at bibeholde de traditionelle specialundervisningstilbud. I disse klasser vil fokus, som i kursusklassen, tillige være at arbejde med elevens udvikling i
forhold til inklusion blot med et andet udgangspunkt.
Modellen med kursusklasse er implementeret som pilotprojekt på Seminarieskolen, hvor 4 pladser i indskolingen i specialklasserne for elever med autismespektrumsforstyrrelser er omlagt til kursusklasser
efter nedenstående model. Dette specialområde er valgt, da specialklasser og specialskoler for elever
med autismespektrumsforstyrrelser er det område, hvor der gennem en årrække har været mindst flow.
Målet for kursusklassen
Det overordnede mål med kursusklassen er, at flere elever med særlige behov:
- får en kvalificeret skolegang og forlader folkeskolen med en afgangseksamen
- gives mulighed for fremtidig inklusion på hjemskole eller anden skole i nærmiljøet
Formålet med opholdet i kursusklassen er derfor:
- at give mere ro og mere forudsigelighed omkring skoledag og læringssituation
- at blive mødt med tilpassede krav og mængde af faglige udfordringer
- at indlære og udvikle strategier i forhold til at håndtere hverdagen i almenskolen
- at oparbejde en større fornemmelse for egne potentialer i forbindelse med skole og læring
- at blive bedre til at sortere og systematisere og danne sig overblik over forskellige kontekster, situationer og stof med henblik på at kunne udvise større fleksibilitet i håndteringen af hverdagens
og skolens udfordringer
Hovedtanken i arbejdet i kursusklassen er både at have fokus på fællesskabet og på eleven med henblik
på at styrke og udvikle elevernes forudsætninger for deltagelse.
Organiseringen
Opholdet i kursusklassen er et pædagogisk forløb, hvor kombinationen af indlæring af strategier og arbejde med inklusion er tilpasset den enkelte elev. Det tidsmæssige omfang af det pædagogiske ophold i
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kursusklassen varierer alt efter progressionen i elevens udvikling. Følgende tre er hovedtemaerne i kursusklassen:
- arbejde med at udvikle elevens livsduelighed og ressourcer i forhold til at kunne inkluderes i distriktsskolen eller anden skole i nærmiljøet
- arbejde sideløbende med fagligt indhold, social træning og copingstrategier – netop for at sikre
eleven de bedst/bredest mulige forudsætninger for inklusion
- arbejde intensivt med inklusion både i teori og praksis, hvor bl.a. elevens forhold til og samvær
med den modtagende skole/klasse øges
Visitation, årlig revisitation og halvårlig vurdering
Der visiteres til kursusklasserne på samme tidspunkt og måde som til de traditionelle specialundervisningstilbud. Visitationen foretages på baggrund af de sædvanlige indstillingsskemaer.
Som for alle andre elever i specialundervisningstilbud afholdes der årligt i kursusklasserne klassekonferencer og revisitation. Som supplement til dette gennemføres der halvårligt en vurdering af elevens situation med henblik på at sikre hurtigst mulig tilbagevenden til almenskolen.
For at sikre flow tilbage til almenskolen kan eleverne dog maximalt gå i kursusklassen i tre år, altså kan
en elev kun revisiteres to gange.
Såfremt eleven ved revisitation tredje gang ikke vurderes at kunne udsluses fra kursusklassen vil eleven,
for at sikre flow i kursusklassen, indgå på lige fod med de andre elever i januarvisitationen.
DUS-specialgruppe
Alle elever i kursusklasserne vil blive tilbudt DUS-specialgruppe på tilsvarende klassetrin som i de traditionelle tilsvarende specialundervisningstilbud. Ligesom i skoledelen vil fokus her være på inklusion i sociale og kommunikative sammenhænge i almen-DUS, nærmiljø eller andre lignende fora.
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2. Model for hyppigere visitation til specialundervisningstilbuddene
Modelforslag:
- At den der indføres halvårlig visitation til specialundervisningstilbuddene
Med henblik på at imødekomme skoleledelsernes efterspørgsel efter hyppigere visitation foreslås der
indført en ekstra visitation i september måned. Nedenfor er modellen for halvårlig visitation illustreret.
Halvårlig visitation beskrevet i et årshjul
JUN
JUL
AUG

JUN

Opstart i specialtilbud (elever fra januar
visitationen)

PPR udarbejder indstillinger til
septembervisitationen

AUG

PPRs distriktspsykolog
Skolen

PPRs distriktspsykologer

Visitation

PPR udmelding om antal ledige pladser til
septembervisitationen

Juli

PPR Godthåbsgade

SEP

August

Juni

Udvalgte PPR medarbejdere
(visitationsteams)

September

Maj

Revisitation af alle elever (fra begge
visitationer), der er i et specialtilbud

Oktober

April

November

Marts

PPRs psykologer og konsulenter på
specialundervisningstilbuddene
Personale fra specialtilbuddene
PPR udarbejder indstillinger til januar
visitation

December
PPRs distriktspsykologer

Februar
Opstart i specialtilbud (elever fra
septembervisitationen)
PPRs distriktspsykolog
Personale fra specialtilbuddet

OKT
NOV

OKT
NOV
DEC

Januar
PPR udmelding om antal ledige pladser til
januarvisitationen

Visitation
JAN

JAN

DEC

PPR Godthåbsgade

Udvalgte PPR medarbejdere
(visitationsteams)

Visitationen i januar
I januar visiteres der til pladser i specialtilbud, der er ledige fra det kommende skoleårs start. Pladserne er
ledige som følge af:
elever der fraflytter kommunen
elever der afslutter folkeskolen
elever der ved revisitationen vurderes, som følge af en inklusionsindsats, at kunne inkluderes i et
mindre indgribende tilbud (flow)
Der visiteres til opstart i specialtilbuddet i august måned. Såfremt der opstår ledige pladser tidligere, fremrykkes opstarten.
I december måned udmeldes antallet af pladser til januarvisitationen til PPRs visitationsteams.
Visitationen i september
I september visiteres der til pladser i specialtilbud, der er ledige fra januar måned. Der er tale om pladser,
der bliver ledige i perioden fra januar måned og frem til sommerferien. Pladserne er ledige som følge af,
at elever fraflytter kommune, eller vælger et andet skoletilbud (eksempelvis efterskole). Der vil ofte være
tale om ganske få pladser.
Der visiteres til opstart i specialtilbuddet i januar måned.
I juni måned udmeldes antallet af pladser til septembervisitationen til PPRs visitationsteams.
Elever, der har været indstillet til januarvisitationen, kan kun komme i betragtning til septembervisitationen, såfremt der er afgørende, nye oplysninger i elevens situation.
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Opmærksomhedspunkter
Den halvårlige visitation tilgodeser, at elever med særlige behov kan overgå til et specialundervisningstilbud hurtigere end det har været tilfældet med den årlige visitation. Dermed nedbringes anvendelsen af
nødundervisning og undervisningssituationen i almenklassen stabiliseres hurtigere.
Den halvårlige visitation medfører samtidig et øget tidsforbrug til dels udarbejdelse af indstillinger til visitation, dels sagsgangen i forbindelse med selve visitationen, samt tilhørende administration.
Modellen er et kompromis mellem hensynet til den enkelte elevs behov for hurtigt at overgå til specialundervisningstilbuddet, samt hensynet til de elever, der allerede er i det givne tilbud, og deres behov for et
miljø med struktur og genkendelighed ift. klassefællesskabet.
Modellen tager samtidig udgangspunkt i de nuværende økonomiske præmisser, antal pladser, segregeringsprocent og serviceniveau, og vil kunne styres her inden for. Endelig respekterer modellen det flow i
specialtilbuddene, der historiske har været inden for specialundervisningsområdet.
Indførelsen af en yderligere visitation medfører et ressourcetræk i PPRs organisation. Både i forhold til
arbejdet med indstillinger til visitationsudvalgene og i forhold til selve visitationen, samt de lovbundne,
administrative opgaver forbundet hermed.
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3. Vippemodel
Modelforslag:
- At der indføres vippemodel på specialskoler/-klasser, som det kendes fra AKT-området
For at imødekomme ønsket om en mere stabil ressourcetildeling i hvert enkelt specialtilbud og samtidig
skabe rammen for udnyttelsen af et lidt større flow indeholder dette afsnit beskrivelsen af en såkaldt ”vippemodel”. Grundtanken i en vippemodel er at definere et interval for et elevtal, inden for hvilket den tildelte ressource er konstant, i kontrast til den typisk anvendte direkte tildeling pr. elev.
Der er allerede inden for AKT-området en formaliseret aftale om vippemodel således, at et AKT-center
(Strukturcenter) skal være i stand til at håndtere en midlertidig ekstraindskrivning på max. 2 elever inden
for det pågældende skoleår - uden dette fordrer yderligere ressourcer. Omvendt medfører eventuelle
ledige pladser i et AKT-center i en midlertidig periode inden for det pågældende skoleår heller ikke reduktioner i ressourcetildelingen. På skoler med AKT-klasser (Nibe, Tofthøj, Hals) forefindes 1-2 vippepladser
på hver skole.
Indførelsen af en vippemodel vil således kun være aktuel for de øvrige typer af specialtilbud, dvs. de øvrige specialklassetilbud, samt specialskoler (Kollegievejen og Egebakken). En vippemodel er kendetegnet
ved en ressource, der holdes konstant inden for et nærmere defineret udsvingsbånd, hvor til- eller afgang
af elever inden for udsvingsbåndet derfor ikke påvirker ressourcen. Med mange forskellige specialtilbud
med forskellige elevtal er der herunder skitseret et udkast for en vippemodel med et særskilt udsvingsbånd for hvert enkelt tilbud. Modellen tager ved indførelsen udgangspunkt i et givet antal pladser i hvert
specialtilbud for elever med bopæl i Aalborg Kommune og en uændret tildeling pr. elev (inden for udsvingsbåndet).
Som det uddybes i afsnittet om opmærksomhedspunkter, er en vippemodel dog forbundet med flere væsentlige problematikker, hvor især udviklingen fra år til år vanskeliggør indførelsen af modellen.
Eksempler på indførelse af vippemodel:
Specialtilbud

Antal pladser (budget)

Udsvingsbånd

Specialskoler (Egebakken, Kollegievejen)
63 elever
Elevtal mellem 61 og 67
K-klasser (Vodskov, Seminarie, Kærby, Vestbjerg)
118 elever
Elevtal mellem 114 og 126
ADHD-klasser (Højvang, Sofiendal)
50 elever
Elevtal mellem 48 og 54
M-klasser (Svenstrup, Løvvang, Filstedvejen)
104 elever
Elevtal mellem 101 og 110
NB: Elevtallene samt udsvingsbånd er udelukkende eksempler. Endelig fastsættelse vil afhænge af den kommende
visitationsrunde samt udviklingen generelt. Det vil i øvrigt være nødvendigt at definere udsvingsbånd for tilbuddet på
den enkelte skole

Som det fremgår af tabellen, er udsvingsbåndet ikke i alle tilfælde symmetrisk omkring det budgetterede
antal pladser. Dette er foranstaltet med henblik på at imødegå forventede vanskeligheder omkring budgetoverholdelse, da efterspørgslen på pladser formentlig ikke vil fordele sig ligeligt mellem tilbuddene.
Udmeldingen af antal pladser og ressourcer vil fortsat finde sted i forbindelse med skoleårets planlægning, men udsvingsbåndet skaber givetvis rum for justeringer i løbet af skoleåret (i tilfælde af flere visitationsrunder).
Opmærksomhedspunkter
Indførelsen af en vippemodel for specialskoler, K-klasser, ADHD-klasser, M-klasser og klasser for fysisk
handicappede vil potentielt medføre en stigende segregeringsandel, da et større udbud af pladser typisk
også bevirker en større efterspørgsel. Samtidig er der på disse områder et meget begrænset flow, hvilket
er problematisk, da flowet er forudsætningen for en vippemodel. Der er derfor en vis risiko for, at vippemodellen blot medvirker til at sætte en ny, øvre grænse for antallet af pladser i specialtilbud og der kun
skabes meget få pladser til nyvisitation. På længere sigt kan en ny inklusionsproces med revurdering af
samtlige pladser i specialtilbud derfor vise sig nødvendig.
Vippemodellen skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Med indførelsen af en vippemodel skabes betydelig usikkerhed omkring den økonomiske udvikling, da områderne kan udvikle sig
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forskelligt og vippepladserne derfor kan være ulige fordelt. Eksempelvis kan en afgang på 2 elever i et
tilbud skabe finansiering til 2 nye elever, mens det i et andet tilbud ville skabe finansiering til 1 eller 0 elever. Det vil sige, at et givet flow ikke i alle tilfælde vil skabe nye pladser til visitation. Desuden fordeler de
nyvisiterede elever sig meget forskelligt i tilbuddene fra år til år, hvilket vil medføre en årlig revurdering af
udsvingsbåndet for vippepladser på hvert enkelt tilbud (hvilket er i modstrid med tankegangen i en vippemodel). På længere sigt kan det derfor vise sig nødvendigt at reducere tildelingen pr. elev (=sænke
serviceniveauet) for at overholde den økonomiske ramme samlet set.
Generelt er der stor forskel mellem tildelingerne til de forskellige tilbud. Derfor vil indførelsen af en eventuel vippemodel også påvirke tilbuddene forskelligt – elevtallet varierer i øvrigt også mellem tilbuddene.
I forhold til økonomiske incitamenter kan skolerne imødese mindre udsving i ressourcen fra år til år, hvilket bør skabe mindre tilbageholdenhed i forhold til at inkludere elever. På den anden side kan en bevægelse mod den øvre grænse af udsvingsbåndet skabe motivation for at forøge elevtallet yderligere (og
dermed forøge ressourcerne), hvilket på ingen måde er gunstigt i forhold til hverken segregeringsandelen
eller udgiftsniveauet.
Endelig bør det bemærkes, at en vippemodel også betyder, at skolerne i nogle tilfælde skal modtage flere
elever uden disse ledsages af yderligere ressourcer. I lyset af inklusionsomlægningen, hvor de ”mindst
belastede” elever i vid udstrækning allerede er inkluderet i mindre indgribende tilbud, er den tilbageværende gruppe elevgruppe alt andet lige i gennemsnit mere belastede, hvilket skaber sværere forudsætninger for at modtage flere elever.
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Forsøgsordning med decentralisering af specialundervisningsbudgettet
Modelforslag:
- At der igangsættes et forsøgsprojekt med decentralisering af specialundervisningsbudgettet
til 10-12 skoler i et 3-årigt forløb med virkning fra skoleåret 2015/2016
Som forslag til decentralisering af ressourcerne til specialundervisning beskrives der i nærværende afsnit
en model, hvor ressourcerne til elever i specialklasser og –skoler skubbes ud som en del af den enkelte
skoles budgetramme. Derved bliver betalingen for segregerede elever et decentralt anliggende, hvor den
enkelte skole er ansvarlig for eleverne i det pågældende skoledistrikt og dermed afregnes direkte for de
elever, der er segregeret til specialtilbud.
Modellen omfatter samtlige specialundervisningstilbud, såvel specialklasser som -skoler og både på funktion 03.22.01 og funktion 03.22.08, som det tidligere er præsenteret i det økonomiske overblik (projektopgave 4). Tillige er udgifter vedrørende befordring af elever i forbindelse med specialundervisningstilbud
medtaget, idet dette er en væsentlig udgiftspost, for at afspejle de samlede udgifter ved segregeringen af
en elev.
Den decentrale ressourcefordeling foretages teknisk for samtlige 50 folkeskoler i Aalborg Kommune, men
det er hensigten, at der udvælges 10-12 skoler til et 3-årigt pilotprojekt for at indhente erfaringer og observere virkninger af forsøget. Skolerne udvælges så de tilsammen afspejler et gennemsnit af alle skolerne i forhold til elevtal, socioøkonomiske forhold, antal specialklasser, geografi samt økonomi.
Procedure for afregning
Grundtanken i et decentraliseret specialundervisningsbudget er, at skolerne tildeles et budgetbeløb ud fra
nogle forudsætninger (se næste afsnit) og derefter afregnes pr. elev, der segregeres fra den almindelige
undervisning på skolen.
I nærværende model afregnes der én fælles takst for alle elever, der segregeres, uanset hvilket tilbud de
visiteres til. Med en sådan afregning påhviler kompetencen til valg af et specifikt tilbud dermed også alene PPR, som samtidig har ansvaret for sammenhængen mellem elevfordelingen i de forskellige tilbud,
planlægning af befordring og overholdelse af det samlede budget. Skolen har således ansvaret for beslutningen om segregering og de økonomiske konsekvenser heraf.
Konkret afregnes der i forhold til den skole, som den pågældende elev segregeres fra, mens elever der er
segregeret inden påbegyndt skolegang afregnes i forhold til det skoledistrikt, de har bopæl i. Sidstnævnte
gruppe kan således ændre afregningsforhold mellem skoler undervejs i skoleforløbet.
Det foreslås, at forsøgsordningen igangsættes fra skoleåret 2015/2016, hvilket vil give de udvalgte skoler
i forsøget reelle muligheder for at forberede sig på den ændrede budgetmodel. Det vil sige, at skolerne i
det kommende skoleår (2014/2015) kan følge udviklingen i segregering, samt geare samarbejdet med
PPR omkring mulig tilbagevenden af elever til skolen. Samtidig er der mulighed for at skolerne kan have
indflydelse på resultatet af revisitationen i efteråret 2014, hvilket er en forudsætning, hvis skolerne skal
have indflydelse på deres elevsammensætning i skoleåret 2015/2016, hvor forsøget opstartes.
I forbindelse med forsøgsordningens implementering skal det fastlægges, hvorledes indfasningen af budgetmodellen skal foretages.
Valg af fordelingsparametre
Udgangspunktet for valg af fordelingsparametre i forsøgsordningen er inklusionsmodellen, som blev indført fra skoleåret 2012/13. I inklusionsmodellen fordeles midler realiseret ved inklusion af specialelever på
baggrund af en vægtning af 4 parametre: Fast grundtildeling, socioøkonomiske forhold, historik over segregering, samt elevtal.
Den samlede specialundervisningsbudgetramme til fordeling på de 50 skoler udgør ca. 195 mio. kr. (funktion 03.22.01, 03.22.08 og befordring). Det vurderes derfor, at fordelingsparametrene fra inklusionsmidlerne (ca. 42 mio. kr.) ikke i sin rene form er hensigtsmæssige, idet et centralt hensyn i den forbindelse
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var at sikre, at selv små skoler havde midler til et beredskab, hvilket udmøntede sig i en fast grundtildeling til alle skoler. I forsøgsordningen med decentralt specialundervisningsbudget er der indeholdt en afregning pr. segregerede elev, hvorfor parameteren fra fordeling af inklusionsressourcerne vedrørende
historik over segregering vil modvirke hensigten med afregningen.
I forsøgsordningen med decentralt specialundervisningsbudget anvendes derfor kun 2 objektive forde1
lingsparametre, elevtal og socioøkonomiske forhold , i en 50-50-fordeling. Mens elevtallet er knyttet til
den pågældende skole, er det socioøkonomiske indeks dog opgjort pr. skoledistrikt, det vil sige den forventede belastning i hvert enkelt skoledistrikt i forhold til den socioøkonomiske befolkningssammensætning.
Opmærksomhedspunkter
I forsøgsordningen tillægges de økonomiske incitamenter i forhold til segregering/inklusion en større vægt
end ved den hidtidige, centrale model for specialundervisningsbudgettet. Det kan derfor ikke udelukkes,
at skoler (grundet økonomiske motiver) vil agere anderledes i en eventuel visitations-/revisitationsproces.
Der er i denne sammenhæng en risiko for et øget antal klager til Klagenævnet.
Idet visitationskompetencen i modellen flyttes fra PPRs visitationsteams til den enkelte skole, decentraliseres klagesagsbehandling ligeledes.
Det er uvist, hvilke betydning forsøgsordningen vil have i forhold til Aalborg Kommunes segregeringsandel, idet adfærden i forhold til de nye, økonomiske incitamenter på de skoler, der omfattes af forsøget, vil
kunne pege i flere retninger. I og med at kompetencen til segregering decentraliseres til skolerne, vil der
ikke være muligt centralt at styre kommunens samlede segregeringsandel, som det er tilfældet i dag.
Iværksættelsen af forsøgsordningen betyder samtidig, at elever der segregeres efter modellens indførelse, pålægger den pågældende skole en merudgift, uanset hvilken historik over skoleforløb den enkelte
elev måtte have. Dette aspekt kan potentielt medføre adfærd på skolerne, der forsøger at påvirke elever
til at benytte det frie skolevalg til at vælge en anden skole – og dermed kan en potentiel udgift ved segregering muligvis overføres til en anden skole.
I selve tilbuddene, specialklasse eller specialskole, kan forsøgsordningen også medføre tilpasningskrav,
da øget til- eller afgang af elever vil skulle afspejles i allokeringen af personaleressourcer på stedet. Dermed kan hyppigere ansættelser eller afskedigelser i de enkelte tilbud blive en konsekvens.
Anvendelsen af socioøkonomiske forhold som fordelingsparameter betyder, at en skoles tildelte budget
afhænger af distriktets socioøkonomiske sammenhæng. Dette er ikke nødvendigvis er et 100 % præcist
udtryk for et skoledistrikts belastning i forhold til forventet segregering, da andre faktorer også kan spille
ind. Desuden kan dele af det socioøkonomiske indeks muligvis være uden betydning for den forventede
segregering, hvilket skævvrider billedet, men indekset er på nuværende tidspunkt det bedste udtryk for en
objektiv fordeling (udover elevtallet), som forefindes.

1

I lighed med fordelingen af inklusionsressourcer er det sociale belastningsindeks fra publikationen ”Socialt belastningsindeks vedrørende udgifter til børn og unge med særlige behov – Aalborg Kommune” anvendt. Publiceret af
AKF (Anvendt Kommunal Forskning), 2010.

37/43

Bredere anvendelse af inklusionsressourcerne
Ændringsforslag:
- At anvendelse af skolernes inklusionsressourcer tænkes i en bredere og mere alternativ
sammenhæng
I forbindelse med inklusionsindsatsen er de ressourcer, som blev frigjort ved afviklingen af specialundervisningstilbud, blevet udlagt til skolerne efter den politisk besluttede fordelingsnøgle.
Alle ressourcer vil i skoleåret 2014/15 være udlagt til skolerne. Samlet set meldes der i skoleåret 2014/15
41,8 mio. ud til skolerne, hvor inklusionsressourcetildelingen til de enkelte skoler spænder fra 330.000 kr.
til 1.760.000 kr.
Skolerne har, med denne ressourcetildeling til inklusion, mulighed for at arbejde med alternative handlemuligheder og løsninger både inden for den supplerende undervisning og inden for specialundervisning, i
forhold arbejdet med inklusionsindsatsen.
Det følgende afsnit indeholder alternative forslag til skolernes anvendelse af inklusionsressourcerne, der
skal tjene som inspiration til en bredere tænkning af disse. Der har i styregruppen i øvrigt været drøftet
skolernes ønske om helt korte ophold (1-2 måneder) i specialtilbud. Ophold af denne korte varighed er,
ud fra en inklusionsmålsætning, fravalgt, men det anbefales i stedet, at skolerne kan anvende inklusionsressourcerne, blandt andet gennem nedenstående forslag, til lokalt at skabe rammer for elever svarende
til ”et kortere ophold i et specialtilbud”.
Skolerne bør indledningsvist realisere forslagene som pilotprojekter for at indhente erfaringer inden en
eventuel fuld implementering.
1. Inddragelse af andre faglige og/eller personlige ressourcer
I forhold til anvendelse af inklusionsressourcen lægges der i folkeskolereformen op til at skolerne kan
tilkøbe faglige/personlige ressourcer til at støtte op om inklusionsindsatsen.
Som udgangspunkt vil der være ubegrænsede muligheder i forhold til dette eksterne ressourcetilkøb.
Der kunne være tale om en række forskellige faggrupper - eksempelvis fysioterapeuter, ergoterapeuter,
psykologer, socialrådgivere, m.fl. Alt efter hvad der måtte være skolens behov.
Opmærksomhedspunkter
Ifølge lovgivningen er det dog fortsat PPR’s ansvarsområde at udarbejde pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) på kommunens skolebørn.
Tilkøb af ydelser, som ligger inden for PPR’s faggrupper, kun foretages for kortere perioder af gangen,
idet den tværfaglige vinkel på det langsigtede arbejde med elever og fællesskaber ikke i så høj grad vil
være til stede, som ved PPR’s arbejde, medmindre ”personaletilkøbet” er foretaget inden for alle PPR’s
faggrupper.
Indstillingsretten i forhold til visitationsudvalget bør fortsat ligge ved PPR.
Tilkøb af ydelser bør koordineres med PPR, således der ikke opstår et modsætningsforhold mellem den
konsultative og specialpædagogiske bistand fra PPR og tilkøbsydelserne. Ligeledes skal tilkøbet af ydelser være i overensstemmelse med Aalborg Kommunes politikker og strategiske målsætninger på området, således der decentralt opleves en helhedsrådgivning.
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2. Konsulentbistand fra specialundervisningstilbuddene
Givet det udbydes af specialundervisningstilbuddene vil det for skolerne være muligt for inklusionsressourcerne at tilkøbe praktisk konsulentfunktion hos specialundervisningstilbuddene.
Skolerne kan for en af specialundervisningstilbuddet fastsat takst (inkl. befordring til enten elev eller specialklassekonsulent) modtage praktisk orienteret rådgivning og vejledning i forhold til både enkeltelever
og fællesskaber.
Den praktiske konsulentfunktion kan tilrettelægges på forskellige måder alt efter specialundervisningstilbuddets indretning af den praktiske konsulentfunktion og den tilkøbende skoles ønske. Der indgås aftale
mellem forældre, specialundervisningstilbud og hjemskole. De økonomiske aftaler foretages udelukkende
mellem specialundervisningstilbuddet og hjemskolen.
En model i forhold til praktisk konsulentfunktion kunne være:
- Det praktiske konsulentarbejde foretages på hjemskolen, hvor konsulenten fra specialundervisningstilbuddet i en kortere eller længere periode er tilknyttet hjemskolen
-

Konsulentbistanden foretages på hjemskolen som eksempelvis:
o støtte i klasselokalet
o undervisning på kompetencecentret
o generel kompetenceudvikling

-

Målgruppen for konsulentens arbejde kan eksempelvis være:
o den enkelte elev
o klassens/fællesskabets elever
o lærer-/pædagogteamet
o skolens personale
o kompetencecentret

Opmærksomhedspunkter
Det personale, der har sin daglige gang i specialundervisningstilbuddene, bør ligeledes varetage konsulentfunktionen, for at rådgivningen kan blive så praksisnær som muligt. Dog må konsulentarbejdet selvsagt ikke påvirke anvendelsen af den normering, der af Skoleafdelingen er udmeldt til specialundervisningstilbuddet.
Konsulentfunktionens arbejdsområde skal ligger inden for folkeskolens juridiske rammer.
Tilkøb af ydelser bør koordineres med PPR, således der ikke opstår et modsætningsforhold mellem den
konsultative og specialpædagogiske bistand fra PPR og tilkøbsydelserne. Ligeledes skal tilkøbet af ydelser være i overensstemmelse med Aalborg Kommunes politikker og strategiske målsætninger på området, således der decentralt opleves en helhedsrådgivning.
Hvis der søges om konsulentbistand i flere end 12 timer er dette at betragte som specialundervisning,
hvorfor der fra PPR skal foreligge en PPV. I disse sager vil afgørelser på støtte i almenskolen i 12 eller
flere undervisningslektioner kunne påklages Klagenævnet for specialundervisning.
Hvis der søges om konsulentbistand i færre end 12 timer er dette at betragte som supplerende undervisning, hvilket kan i gang sættes uden PPV. I disse sager vil afgørelser på støtte i almenskolen i færre end
kunne påklages til skolens leder.
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Mere fleksibel mødeplanlægning
Ændringsforslag:
- At det politisk indskærpes, at der er en forventning om, at alle parter i samarbejdet deltager
konstruktivt i planlægningen af mødeaktiviteter, således dette ikke bliver en barriere for, at de
rette indsatser kan iværksættes hurtigst muligt
Det beskrives fra såvel PPR, som fra skolerne, at det ofte kan være vanskeligt at få planlagt møder på
skolerne i forbindelse med en given sag. Der nævnes dog en række, forskellige, oplevede årsager til vanskelighederne, herunder ressourceknaphed og manglende fleksibilitet og prioritering i planlægningen,
men konsekvensen er, at der kan opstå ventetid på at komme i gang med et givent arbejde.
For se vidt angår den oplevede ressourceknaphed hos PPR som årsag til ventetiden sættes der ind i
forhold til dette i kraft af opjusteringen af PPR medarbejdernes tilstedeværelsestid på skolerne (beskrevet
andetsteds).
For se vidt angår den oplevede manglende prioritering og fleksibilitet fra skolerne i forhold til eksempelvis
vikardækning, bør det politisk indskærpes, at der er en forventning om, at alle parter i samarbejdet deltager konstruktivt i planlægningen af mødeaktiviteter, således dette ikke bliver en barriere for, at de rette
indsatser kan iværksættes hurtigst muligt.
Der er med andre ord en politisk forventning om, at hele arbejdsdagen kan anvendes til planlægning af
mødeaktiviteter for se vidt angår Aalborg Kommunes egne ansatte. I forhold til mødeaktivitet, hvor forældrene er nødvendige deltagere, opfordres der til, at dette så vidt det er muligt, placeres sidst på arbejdsdagen.
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Øget samarbejde omkring vejledning til STU
Ændringsforslag:
- At der indføres en fast praksis, hvor UU-vejlederne tager kontakt til PPRs psykologer eller
specialundervisningskonsulenter i vejledningsforløb, der vurderes at lede hen imod en STU
I statusafsnittet under projektopgave 3 er det kortfattet beskrevet, at PPR samarbejder med UU-Aalborg
omkring den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). UU-Aalborg har ansvaret for vejledningsindsatsen i folkeskolen, herunder også vejledningen af unge med særlige behov.
UU-vejlederne har en nøglerolle i samarbejdet, idet de er ansvarlige for vejledningen af den unge med
særlige behov og forældrene i løbet af grundskolen, herunder også omkring tilbuddet om STU, såfremt
den unge er i målgruppen hertil ved afslutning af grundskolen.
Såfremt den unge vurderes at være i målgruppen for en STU, og der er enighed blandt den unge, forældrene og UU-vejlederen, udarbejdes der en indstilling til visitation. Det er UU-Aalborg, der har kompetencen til at udarbejde indstilling til STU.
Indstillingen behandles i et visitationsudvalg i Aalborg Kommune, hvor PPR har formandskabet. Visitationsudvalget består, foruden PPR, af repræsentanter fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Derudover deltager repræsentation fra UU-Aalborg, der fremlægger indstillingen for udvalget.
Visitationsudvalget tager, med udgangspunkt i indstillingen, stilling til, om den unge skal bevilges en STU,
eller om vedkommende vil profitere mere af et andet tilbud.
Ofte vil et afslag i visitationsudvalget kunne skabe skuffelse og utilfredshed hos den unge og dennes
forældre. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem UU-vejlederen og øvrige kommunale
samarbejdsparter, herunder PPR, i forbindelse med vejledningen af unge med særlige behov, således
sagerne er så velbelyst som muligt.
PPR medarbejderne, der er tilknyttet specialskolerne eller –klasserne, hvor hovedparten af de unge er, vil
kunne bidrage med input til vejledningsopgaven i form af PPR faglig viden omkring den unge og dennes
ressourcer. Med PPR medarbejderne forstås enten skolens tilknyttede psykolog eller specialundervisningskonsulent.
Det foreslås derfor, at der indføres en fast praksis, hvor UU-vejlederne tager kontakt til PPRs psykologer
eller specialundervisningskonsulenter i vejledningsforløb, der vurderes at lede hen imod en STU.
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Øget samarbejde og koordinering mellem PPR og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Der aftales et møde med deltagelse af repræsentanter for Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. På mødet drøftes udfordringer i forhold til koordinering og videndeling, status på forvaltningernes formelle mødestruktur, herunder Trivselsforum.
Det har ikke været muligt at afholde ovenstående møde inden for nærværende projekts tidsramme, hvorfor der vil blive givet en særskilt tilbagemelding til Skole- og Kulturudvalget herpå.
Såfremt der i denne tilbagemelding er indhold, der nødvendiggør en politisk behandling i såvel Skole- og
Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, tages der ligeledes højde herfor.
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Bilag
Bilag A
Indeholder afrapportering af projektopgave 4.
Materialet er præsenteret for Skole- og Kulturudvalget den 17. september 2013.
Bilag B
Indeholder eksempler på sagsforløb i PPR og er afrapporteret som en del af projektopgave 7.
Materialet er præsenteret for Skole- og Kulturudvalget den 17. september 2013.
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BILAG A
Afrapporteret til Skole- og Kulturudvalget den 17. september 2013

Overblik over økonomi og normeringer i PPR
Notatet indeholder følgende figurer:
Figur 1 – Økonomisk overblik over PPR-organisation og – aktiviteter
Figur 2 – PPR-organisation fordelt på områder
Figur 3 – 6-by nøgletal 2013
Figur 4 – Antal indstillinger til PPR og antal pladser i specialtilbud
Figur 5 – PPR-indstillinger fordelt på årgange

Figur 1 - Økonomisk overblik over PPR-organisation og -aktiviteter
Budget 2013 (korr.)
(alle beløb er i 1000 kr.)

Funktion
032201
032202
032203
032204
032205
032206
032207
032208
032210
032212
032214
032216
032217
033046
033563
033876
053235
053540

Område
Folkeskolen
Serviceforanst.
Sygehusunderv.
PPR
DUS
Befordring
Spec. Regionale tilbud
Specialundervisning
Privatskoler
Efterskoler
UU
Førskolebørn
Voksne
STU
Kulturskolen
Ungdomsskolen
Hjælpemidler
Rådgivning
Total

Nettobudget
(korr.)
1.321.708
2.223
3.140
29.383
247.307
6.361
14.327
142.373
97.196
24.710
12.064
11.420
25.894
15.879
18.268
48.090
5.000
6.000
2.031.343

PPR-organisation
(personale)
9.485

Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsforvaltet af PPR
fra PPR
ressourcer
52.752
36.631

27.335
37.664
14.327
126.904

7.378

15.469

24
10.560
500

195
24.338
13.302

1.056
2.577

5.000
6.000
47.880

280.506

19.102

44.009

Resterende
nettobudget
1.222.840
2.223
3.140
2.048
202.266
6.361
0
0
97.196
24.686
12.064
665
0
0
18.268
48.090
0
0
1.639.846

Bemærkninger:
Specialforanstaltninger omfatter både pladser og indkøb af uv-materiale mv., mens PPR-organisation er stillinger, der ikke er udmeldt som
ressource til skoler/institutioner, men yder bistand til skolerne. Bemærk, at der både er pladser i specialklasser på "032201 Folkeskolen" (generelle
og specifikke indl.vanskeligheder samt AKT) og "032208 Specialundervisning" (massive indl.vanskeligheder, ADHD, kontaktklasser, fysiks
handicappede og specialskoler). I kolonnerne "PPR-org." og "Befordring" er budgetansvaret i PPR, mens det i kolonnerne "Spec.foranstaltninger" og
"Inklusionsressourcer" hovedsageligt er lagt ud til skolerne.
PPR-organisation: Budgetbeløb er nettobeløb, dvs. inkl. indtægter.
Inklusionsressourcer er beløb for skoleåret 2013/14, hvor ressourcen er flyttet ud på skolerne i almenområdet, men der ydes bistand fra PPR.
Befordring: Baseret på forbrug i første halvår 2013.
DUS: Nettoressource vedr. special-DUS inkl. PPR-pulje på 1,5 mio. kr.

Regnskab 2012
(alle beløb er i 1000 kr.)

Funktion

Område
Total

Regnskab 2012
2.026.000

PPR-organisation
(personale)
50.000

Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsforvaltet af PPR
fra PPR
ressourcer
285.000
17.000
33.000

Resterende
nettobudget
1.640.000

PPR-organisation
(personale)
50.000

Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsforvaltet af PPR
fra PPR
ressourcer
314.000
19.000
0

Resterende
nettobudget
1.602.000

Regnskab 2011
(alle beløb er i 1000 kr.)

Funktion

Område
Total

Regnskab 2011
1.985.000

47.880
19.102

280.506

PPR-organisation (personale)

44.009
Specialforanstaltninger forvaltet
af PPR

1.639.846

Befordring administreret fra
PPR
Inklusions-ressourcer

Resterende nettobudget

2013
(angivet i fuldtidsnormeringer)

Ledelse
Psykologer
Talepædagoger
Bh.klasseledere/pædagoger
Adm. personale
Konsulenter
AKT-lærere
Skolesocialrådgivere
Fysio- og ergoterapeuter
Rengøringspersonale
Total
Total (ekskl. terapien)
1,25
10,30

2,50
5,00

8,00

47,78
47,78

3,00
8,75
5,00
1,25
4,00

19,28
6,50

Special-området

27,05
16,75

Almenområdet

Figur 2 - PPR-organisation fordelt på områder
Småbørnsområdet
5,00
15,50
3,00
1,00

24,50
24,50

19,28
7,20

Special-området
8,00

Almenområdet

2,75
5,00

50,23

2,75
8,75
6,00
2,25
4,00

1,25

17,00

18,28
8,20

Special-området
8,00

Almenområdet

2,50
4,00

52,48

3,00
8,75
7,00
3,25
4,00
1,25

15,75

Ledelse +
stab
4,76

3,50
3,00

1,36
12,62
11,86

Ledelse +
stab
4,00

3,50
3,00

1,36
11,86

Ledelse +
stab
3,00

3,50
3,00

1,36
10,86

I alt

I alt (ekskl.
terapien)
4,00
32,28
22,00
3,00
10,00
16,75
5,00
2,50
4,00
1,36
100,89

I alt

3,00
31,28
24,20
3,00
10,00
15,75
7,00
4,50
4,00
1,36
104,09

4,00
32,28
23,20
3,00
10,00
16,75
6,00
3,50
4,00
1,36
104,09

4,76
32,28
22,00
3,00
10,00
16,75
5,00
2,50
14,30
1,36
111,95
100,89

I alt

Bemærkninger:
Almenområdet: Stillinger vedr. tosprogede (2,75 konsulenter og 0,5 adm.) overgår til anden afdeling pr. 01-01-14.
Specialområdet: 1,0 konsulentstilling vedrører DUS (specialgrupper)
Konsulenter er inden for områderne: Specialundervisning, specialpædagogik, DUS, AKT, tale- og høre, voksenundervisning samt udvikling.
Ledelse: 1,0 stilling som chefpsykolog, 2,0 stilling som afdelingschef, 1,0 stilling som funktionsleder og 0,76 stilling som leder i terapien.
Ledelse + stab omfatter personale vedr. STU/voksenområdet
Fysio- og ergoterapeuter: 10,3 stillinger på specialområdet udgøres af terapien (V. Mariendal), som er overgået til PPR pr. 01-08-2013.
Taleinstituttet overgår til Pædagogik og Skoletilbud pr. 01-01-2014. Disse medarbejdere er ikke medtaget, da afklaring af den nærmere organisering
udestår.

25,00

5,00
16,00
3,00
1,00

Småbørnsområdet

25,00

5,00
16,00
3,00
1,00

Småbørnsområdet

Personalet er fordelt pba. arbejdsområder, hvilket ikke nødvendigvis passer overens med konteringen på autoriserede funktioner i den
økonomiske oversigt.

2012
(angivet i fuldtidsnormeringer)

Ledelse
Psykologer
Talepædagoger
Bh.klasseledere/pædagoger
Adm. personale
Konsulenter
AKT-lærere
Skolesocialrådgivere
Fysio- og ergoterapeuter
Rengøringspersonale
Total

2011
(angivet i fuldtidsnormeringer)

Ledelse
Psykologer
Talepædagoger
Bh.klasseledere/pædagoger
Adm. personale
Konsulenter
AKT-lærere
Skolesocialrådgivere
Fysio- og ergoterapeuter
Rengøringspersonale
Total

Figur 3 - 6 by nøgletal 2013
6-by nøgletal 2013 - Tabel 30
Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. 6-16 årige - regnskab 2012
Kr. pr. 6-16 årige

Aarhus
47.225
1.198
4.396
335
677
1.191

Odense
41.075
2.085
6.244
922
715
400

Aalborg
47.653
1.284
6.341
394
880
281

Esbjerg
53.155
1.194
0
164
1.001
1.361

Randers
44.127
1.734
5.627
315
1.193
1.116

København
40.905
1.006
12.506
123
1.454
467

I alt
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler

55.022
4.743
1.261

51.441
6.096
1.170

56.833
3.978
979

56.875
3.047
1.333

54.112
5.212
1.001

56.461
7.873
619

Nettodriftsudgifter i alt

61.026

58.707

61.790

61.255

60.325

64.953

Folkeskoler
Skolepsykolog (PPR)
Kommunale specialskoler
Specialundervisning i regionale tilbud
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Befordring af elever

Bemærkninger:
Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud.
Aldersgruppen 6-16-årige er som udgangspunkt ikke ideel ift. benchmarking af skoleområdet, da der er store forskelle mellem kommunerne ift. demografi og
andel af elever på privatskole. Men da PPR betjener hele aldersgruppen (inkl. privatskoleelever) er netop linjen vedr. skolepsykolog (PPR) et udmærket
pejlemærke, hvis man ser bort fra forskelle i konteringspraksis. Som det fremgår af økonomioverblikket breder PPR-organisationen sig dog over mange
forskellige funktioner, så det kræver nærmere analyse af organisationen i de enkelte kommuner for at sammenligne størrelsen af og udgifterne til PPRorganisationen.

Figur 4 - Antal indstillinger til PPR, antal pladser i specialtilbud samt elevtal
Antal indstillinger fordelt på skoleår
Småbørns-området

Folkeskoler

Privatskoler

Skoleåret 2007-08

770

96

Skoleåret 2008-09

742

127

I alt

Skoleåret 2009-10

564

488

103

1.155

Skoleåret 2010-11

558

383

92

1.033

Skoleåret 2011-12

511

413

73

997

Skoleåret 2012-13

447

329

39

815

-117

-159

-64

-218

Udvikling 2009-10 til 2012-13

Bemærkninger
Antal indstillinger af børn til udarbejdelse af PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering)

Antal pladser i specialtilbud og samlet elevtal
Egne elever

Udenbys elever

I alt

Antal normalelever i
alt

Skoleåret 2011-12

875

104

979

21.015

Skoleåret 2012-13

777

102

879

21.012

697

97

794

21.001

-178

-7

-185

-14

Skoleåret 2013-14
Udvikling 2011-12 til 2013-14

Bemærkninger
Pladser i specialtilbud omfatter både pladser konteret på "032201 Folkeskoler" og pladser på
"032208 Specialundervisning"
Pladser på Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen er ikke medtaget i opgørelsen, da de ikke betjenes
af PPR, men har tilknyttet egen psykolog og socialrådgiver.
Antal normalelever i 0.-10. klasse pr. 5. september i det pågældende skoleår inkl. privatskoleelever

Figur 5 - PPR-indstillinger fordelt på årgange
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Bemærkninger
De 7-årige i fordelingen på småbørnsområdet er børn med udsat skolestart

27,4%

BILAG B
Afrapporteret til Skole- og Kulturudvalget den 17. september 2013

Eksempler på sagsforløb i PPR
For at give en illustrativ beskrivelse af PPRs arbejde, er der udvalgt tre eksempler på, hvordan et sagsforløb kan se ud. Dette er optegnet i vedlagte bilag. Disse er langt fra dækkende for hele PPRs virke, men er
udvalgt for at give tre nedslag på det praktiske arbejde. Det drejer sig om talepædagogisk bistand på småbørnsområdet, ABC-modellens forløb på almenområdet, samt et inklusionsforløb for en elev med autismespektrumsforstyrrelse.
Der er tale om generelle beskrivelser, der illustrerer det overordnede forløb i en sag. For beskrivelserne af
talepædagogisk bistand og ABC-modellen gælder det, at hovedparten af sagerne ikke vil gennemgå det
fulde, beskrevne forløb. Såfremt barnet eller eleven undervejs i forløbet profitere af skolens eller PPRs indsats, vil det ikke være nødvendigt at tage videre skridt i forløbet. På samme måde vil det altid være forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid de enkelte arbejdsgange i forløbet tager, samt hvor omfatten-de der arbejdes med de forskellige elementer i forløbet.
Den anvendte model til illustration af sagsforløbene kan, på grund af anvendelse af kasser og pile, få forløbene til at virke omstændelige. I praksis er der dog tale om fleksible sagsforløb, hvor det er muligt at springe i forløbet alt efter elevens, skolens eller PPRs behov. Dog vil PPRs udredninger, der er beskrevet efter
indstillingen på småbørns- og almenområdet, ikke kunne foretages uden indstilling. Årsagen er, at disse
betragtes som specialundervisning/specialpædagogisk bistand, som først må iværksættes på bag-grund af
en indstilling.
Modellen er alligevel anvendt af hensyn til at give både en grundig og kvalitativ beskrivelse af eksemplerne på, hvordan sagsforløbene kunne se ud og samt forståelse af, at arbejdet med barnet eller eleven er
velstruktureret og præget af høj kvalitet. Både fra skolens, daginstitutionens og PPRs side.
I beskrivelserne er det, med forskellige farver, forsøgt illustreret visuelt, hvornår skolen eller daginstitutionen er involveret og hvornår PPR er involveret i forløbet. Blå illustrerer skolen/daginstitutionen, orange illustrerer PPR, grøn illustrerer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, mens den røde farve angiver forældreinddragelsen.

Eksempel på ABC-modelforløb i almenområdet
Forklaring
1
A-niveau (møde)
På mødet deltager klasseteamet, samt øvrige relevante ressourcepersoner, som
eksempelvis kompetencecenterkoordinator, trivselsperson, mv.
PPRs psykolog kan deltage med henblik på sparring

2

1. Anledningen kan være, at et klasseteam registrerer, at en
elevs læring eller udvikling ikke forløber som ventet.
Klasseteamet drøfter eleven på A-mødet og der aftales
indsatser i skolens eget regi med inddragelse af egne
ressourcepersoner. Det er eksempelvis
kompetencecenterkoordinatoren, inklusionsvejleder,
trivselsperson, læsevejleder mv.
Udgangspunktet, når der er tale om en elev, er eleven i
fællesskabet.
2. På de løbende aftalte A-møder evalueres og justeres
indsatsen. Skolens ressourcepersoner kan desuden lave
tests, observationer eller lign. efter behov.

A-møde
2
A-møde

Skabes der tilstrækkelig forandring eller er der behov for
yderligere viden eller ekspertise, som grundlag for nye
initiativer til afhjælpning af vanskelighederne?

2
A-møde

3
B-niveau (møde)
Mødet ledes af PPRs psykolog, mens PPRs andre faggrupper kan inddrages, når der
er behov herfor. Fra skolen deltagerklasseteamet omkring eleven (lærere/
pædagoger), samt øvrige relevante ressourcepersoner, som eksempelvis
trivselspersonen, kompetencecenterkoordinator, inklusionsvejleder,
ledelsesrepræsentant mv. Forældrene til eleven kan ligeledes deltage

4
B-møde
4
B-møde
4
B-møde

Er sidstnævnte tilfældet formulerer klasseteamet en
skriftlig henvendelse til psykologen mhp. drøftelse af
eleven på et B-møde.
3. Der indhentes typisk forældreaccept forud for et Bmøde, men der sker ingen registrering ved PPR.
Alt materiale, der udarbejdes og drøftes på B-møder,
arkiveres på skolen i elevmappen.
På B-mødet er formålet at få udfoldet elevens udfordringer,
bl.a. ved hjælp af analysemodeller: Hvilke faktorer udløser,
påvirker og opretholder adfærds- og læringsproblemer?
Elevens relationer ift. skole, DUS og fritid afdækkes,
herunder situationen i hjemmet. Det vurderes, om der er
behov for inddragelse af PPRs andre faggrupper
(talepædagog, konsulenter, AKT-lærer, socialrådgivere,
terapeuter mv.). Ved hjælp af spørgeteknikker søges
klassesituationen, samspillet mellem lærer og elev, mv.
afdækket. Mødet har desuden til forløb at give sparring til
klasseteamet, der er omkring eleven.
Mødet afsluttes ofte med planlægning af næste B-møde,
samt indgå aftaler om, hvad klasseteamet arbejder med i
den kommende periode – gerne få, konkrete redskaber.
Det aftales, hvem der gør hvad.
4. På de løbende aftalte B-møder evalueres og justeres
indsatsen. Skolens ressourcepersoner kan desuden lave
tests, observationer eller lign. efter behov.
Skabes der tilstrækkelig forandring eller er der behov for
yderligere viden, som grundlag for nye initiativer til
afhjælpning af vanskelighederne?

5
C-niveau (intervention)
Indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)
Udarbejdes af skolen og indstilles af skolelederen
6
Udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering
Vurderingen foretages af PPRs distriktspsykolog og kan indeholde bidrag fra PPRs
øvrige faggrupper alt efter behov
7
B-møde
7
B-møde

5. Indstillingsskemaet udfyldes. Overordnet indeholder
indstillingen historik over indsatser, resultater af test,
undersøgelser og prøver, samt en beskrivelse af elevens
vanskeligheder.
Forældrene orienteres om indstillingen og elevens
registreres ved PPR.
6. En pædagogisk psykologisk vurdering kan blandt andet
bestå af specifikke tests eller undersøgelser af eleven,
samtaler med eleven, hjemmet og skolen, samt evt.
observation af eleven i klassen/fællesskabet. Formålet er at
tilvejebringe ny viden som grundlag for nye indsatser.
7. Den nye viden fra PPV’en bringes i anvendelse mhp. at
identificere nye handlemuligheder. Forløbet er parallelt
med de tidligere B-møder, men PPV’en giver ofte grundlag
for mere specifikke indsatser målrettet elevens
vanskeligheder.

7
På de løbende møder evalueres og justeres indsatsen,
ligesom det evalueres, hvorvidt der skabes tilstrækkelig
forandring.

B-møde
8
Indstilling til visitationsudvalg i PPR
Indstillingen udarbejdes af PPRs distriktspsykolog og kan indeholde biddrag fra PPRs
øvrige faggrupper alt efter behov

9

10

Eleven inkluderes fortsat i
almenområdet
Eventuelt med fortsatte B-møder

Eleven visiteres til
specialundervisningstilbud

8. Såfremt der ikke over tid skabes den tilstrækkelige
forandring og skolen og psykologen samtidig vurderer, at
eleven ikke profitere tilstrækkeligt af skolegang i
almenskolen, med de støtte muligheder der er til stede,
kan der, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt, udarbejdes
en indstilling til PPRs visitationsudvalg.
I hele forløbet kan forældre inddrages undervejs og de kan
inviteres med til møderne
9.-10.
9
.-1
10. Visitationsudvalget
Visiitattionsud
dvallgett vurderer,
vurd
derer, hvorvidt
hvorviidt eleven
elleven skal
skkall
visiteres til et specialundervisningstilbud, eller om eleven,
med nødvendig støtte, fortsat kan inkluderes i
aalmenområdet.
lmenområdet.

Eksempel på talepædagogisk forløb i småbørnsområdet
Forklaring
1a

Forældre kontakter Åben Rådgivning

1b

1c

Vuggestue eller
børnehave kontakter
PPR mhp. konsultativ
bistand

Børnehave kontakter,
pba. sprogvurdering i
institutionen, PPR
mhp. konsultativ
bistand

1a. Åben Rådgivning er for alle forældre til småbørn (0-6
år). Henvendelserne er fra forældre, der er usikre eller
bekymrede for deres barns sproglige udvikling.
1b. Henvendelser til PPR fra institutioner, på baggrund af
dialog med forældrene, der er usikre eller bekymrede for
et barns sproglige udvikling.
1c. Børnehaverne sprogscreener børn, som de formoder
kan have behov for hjælp til sin sproglige udvikling. Såfremt
resultatet af sprogvurderingen giver anledning hertil,
kontaktes PPR.

2
Talepædagogen giver generel rådgivning
og vejledning i Åben Rådgivning
Deltagelse af PPRs talepædagoger, barnet
og dets forældre, samt ofte også
dagplejepædagogen

2. Råd og vejledning gives et generelt niveau til både
forældre og dagplejepædagogen for at skabe en ensartet
indsats i hele barnets hverdag. Det fremtidige behov for
konsultativ bistand drøftes og fastlægges.

3
Konsultativt møde(r)
Deltagelse af PPRs talepædagog, institutionspersonalet/dagplejepædagog, barnet og dets
forældre

3. Råd og vejledning gives til både forældre og
institutionspersonalet for at skabe en ensartet indsats i
hele barnets hverdag. Det kan eksempelvis være:
- Vejledning i at ”sætte ord på handling”
- Øvelser, metoder og lege til stimulering af sproget
- Råd og vejledning til samspillet med barnet
- Vejledning i dialogisk læsning
Mødet kan foregå i hjemmet, i institutionen eller i PPRs
afdeling.
Det fremtidige behov for konsultativ bistand drøftes,
ligesom det vurderes om der er behov for inddragelse af
tværfagligt team i FB, eller eksterne undersøgelser som eks.
Øre-næse-hals-læge.

4
Indstilling til talepædagogisk vurdering
Udarbejdes af dagplejepædagogen eller institutionen (vuggestue/børnehave)

4. Afhjælpes barnets behov ikke af den konsultative
indsats, udarbejdes der en indstilling til talepædagogisk
vurdering. Indstillingen indeholder eks. beskrivelser af
barnet, resultatet af sprogvurderingen, observationer mv.

5

5. Indstillingen til talepædagogisk vurdering behandles i
Den Centrale Visitation i FB. PPR er repræsenteret i
visitationsudvalget.

Visitation i Den Centrale Visitation i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

6
Sagen tilknyttes PPRs talepædagog
Fordelingen sker i PPR på baggrund af skoledistriktsopdeling, samt en tværfaglig drøftelse

7
Udarbejdelse af talepædagogisk vurdering
Vurderingen foretages af PPRs talepædagog

8
Tilrettelæggelse og udmøntning af indsatsen

7. Den talepædagogisk vurdering bygger på en række
elementer. Disse kunne være:
- Undersøgelser og tests af barnets sprogfærdigheder
(formulering og forståelse)
- Observationer af barnet i kommunikativt og socialt
samspil med børn og voksne i institutionen
- Forældrenes og institutionens beskrivelser af barnet
- En anamnese (barnets udvikling fra fødsel til nu)
8. På baggrund af den talepædagogiske vurdering
tilrettelægges indsatsen. Indsatsen kan eksempelvis være:
- Specifik rådgivning og vejledning til forældre og institution
afstemt efter barnets behov og sproglige udvikling
- Undervisning af barnet ift. behov og sproglig udvikling
- Henvisning til intensivt undervisningsforløb i
sproggruppe/stammegruppe efter behov.
Talepædagogen foretager løbende revurdering af indsatsen
ift. barnets behov og sproglige udvikling. Som led i dette er
der løbende kontakt til forældre og institution.

9
Barnet begynder i skole

9. Når elev, der modtager talepædagogisk bistand, starter i
skole, kontakter talepædagogen skolen, typisk i form af
elevens klasselæreren, mhp. at bibringe viden om tidligere
og nuværende vanskeligheder og indsatser.
Såfremt det ikke er den samme talepædagog, der skal
fortsætte indsatsen med barnet i skolen, afholdes der et
overdragelsesmøde mellem talepædagogerne, der hhv.
”afgiver” og ”modtager” barnet.

Eksempel på inklusionsforløb for en elev med autismespektrumsforstyrrelse – fra specialklasse til normalklasse
- Bemærk at forløbet strækker sig over mere end et år

Forklaring
Møde i PPRs betjeningteam
PPRs betjeningsteam på specialklasserne består af psykologer og en konsulent med
særlig viden om autismespektrumforstyrrelser

2

Møde vedr. udvælgelse af potentielle elever ift. inklusion
Deltagelse af PPRs betjeningsteam og skoleledelsen på elevens nuværende skole

3

Eventuel afsøgning af yderligere viden omkring de potentielle inklusionselever

4

Begyndende inklusion i almenområdet
Eleven beg
gynder at deltag
ge i fagg i normalklassen i muligt
muliggt omfangg (praktik)
(praktik))
begynder
deltage

5

Udvidet inklusion i almenområdet
Elevens deltagelse i normalklassen udvides gradvist, eksempelvis med flere fag og/eller
med mindre støtte, såfremt elevens udvikling er positiv (forløbet strækker sig helt frem
til skoleårets afslutning)

6

PPRs betjeningsteam holder møde med forældre og skole

7

Eventuelt yderligere undersøgelser
PPRs betjeningsteam sikrer, at eleven er aktuelt velbeskrevet og velundersøgt

7. Med henblik på at vurdere elevens potentialer og behov
og sikre den modtagne skole relevante beskrivelser.

8

Støtte og motivation
PPRs betjeningsteam og specialklassens personale arbejder løbende med positivt at
støtte og motivere eleven og forældrene

8. I processen involveres almenskolens personale og
ressourcepersoner, personale fra specialklasse, forældre
mv.

9

Klassekonference i elevens nuværende specialklasse
Deltagelse af PPRs betjeningsteam, specialklassens personale og ledelse

Oktober

9. Gennemgang af alle eleverne, herunder deres
individuelle undervisningsplan, der er afstemt med
forældrene, samt tidligere beskrivelser og undersøgelser.
Drøftelse af eleverne ift. udvikling, trivsel, udfordringer mv.

10

Revisitation
Deltagelse af PPRs betjeningsteam og specialklassens ledelse
Eventuel deltagelse af udenbys kommuner

November

August/
september

1

1. Drøftelse af mulige inklusionselever ud fra sidste års
revisitationer, samt den løbende viden PPR får om eleverne
gennem arbejdet i klasserne.

10. Såfremt elevens udvikling har været fortsat positiv,
revisiteres eleven ikke til et specialundervisningstilbud,
men forventes at kunne starte i almenskolen det
kommende skoleår.

11

Afsøgning af mulig almenskole

12

Eleven forberedes på skoleskift
PPRs betjeningsteam og specialklassens personale arbejder på at forberede eleven på
skoleskiftet, at opnå kendskab til den nye skole mv. – indsatser tilrettelægges efter
elevens behov

13

Kontakt og dialog med forældrene
PPRs betjeningsteam har kontakt til forældrene

14

Kontakt og dialog med den modtagne skole
PPRs betjeningsteam og/eller specialklassens personale har kontakt til den modtagne
skoles personale

15

Kontakt og dialog med den modtagne skoles PPR medarbejdere
PPRs betjeningsteam har kontakt til den modtagne skoles PPR medarbejdere – dvs.
distriktspsykologen og evt. øvrige faggrupper på almenområdet

15. Formålet er overlevering, introduktion til eleven og
forældrene, kompetencebehov, afklaring af støttebehov.

16

Overleveringsmøde
Deltagelse af forældre, specialklassens personale, PPRs betjeningsteam, samt den
modtagnes skoles personale og PPR medarbejdere (psykolog + evt. øvrige faggrupper)

2. Formålet er drøftelse af elevernes udvikling, jævnført
med tidligere beskrivelser/undersøgelser, afstemning af
skole og PPRs vurdering af eleverne, samt udvælgelse af
potentielle elever til inklusionsforløb.

August til
oktober

4. & 5. Dette afstemmes efter elevens behov og foregår
typisk på elevens nuværende skole. I processen involveres
almenskolens personale og ressourcepersoner, personale
fra specialklasse, forældre mv. I nogle tilfælde er det
inklusion på distriktsskole, hvor der evt. begyndes inklusion
i DUS
6. Formålet er at drøfte elevens inklusionsmuligheder med
forældrene, Få deres betragtninger og eventuelle
bekymringer, der vil skulle tages højde for i forløbet.

11. Undersøgelse af, hvor eleven skal gå i skole, hvilke
mulige skoler er der, hvordan er den kommende
klassestruktur, skolens ressourcer, erfaringer mv.? Evt.
jævnfør samtalecirklen.

Januar til
juni

13. Formålet er at forberede forældrene på skoleskiftet, at
opnå kendskab til den nye skole mv.
14. Formålet er videndeling. Overlevering, introduktion til
eleven og forældrene, kompetencebehov, afklaring af
støttebehov.

Juni

16. Formålet er videndeling. Overlevering, endelig afklaring
af støttebehov, drøftelse af typiske vanskeligheder ved
opstart mv., aftaler vedr. løbende opfølgning.

17

Eleven starter i almenskolen

August

17. Eleven modtager ved behov specialpædagogisk bistand
fra skolens personale og ressourcepersoner, herunder
eventuelt inklusionsvejlederen.
Støttetimerne gives på forskellig måde efter elevens behov
– ex. timer til forberedelse af nye aktiviteter, støtte til
særlige læringssituationer, faste støttende samtaler eller
andet.
Inklusionsteamet kan også inddrages.

18

Opfølgningsmøde
Deltagelse af skolens ledelse, skolens personale og ressourcepersoner (evt.
trivselsperson eller inklusionsvejleder), skolens PPR medarbejdere, samt forældre og
elev. Såfremt der er behov også deltagelse af PPRs betjeningsteam

September
/oktober

Løbende opfølgningsmøder efter behov
Deltagelse af skolens ledelse, skolens personale og ressourcepersoner, skolens PPR
medarbejdere, samt forældre. Eleven er til møderne oftest repræsenteret gennem
forældre og skole, men i enkelte tilfælde deltager eleven selv
P
Phase

19

18. & 19. Formålet er opfølgning på elevens udvikling,
trivsel, behov for støtte etc.

