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Fjerritslev Skole
Borups Allé 8, 9690 Fjerritslev

Jammerbugt kommune
Børne- og Familieudvalget

Fjerritslev den 1. marts 2017
Høringssvar - Forslag til nye principper for udlægning og takstbetaling af den specialpædagogiske ressource
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Fjerritslev Skole har gennemgået det udsendte materiale, og har
nedenstående bemærkninger hertil.
Vi finder det positivt med de nye muligheder, der ligger i Mangfoldighedsaftalen.
Overordnet set mener vi, at princippet i modellen til fordeling af de udlagte midler ser fornuftigt ud – herunder også, at der tages hensyn til socioøkonomiske faktorer. Måden den socioøkonomiske score er beregnet på, ser dog for os ikke ud til at afspejle behovet for specialpædagogisk indsats.
Sammenholder man skolernes sociale profil med antallet af specialklasseelever (Epinion rapport 2, s. 8) viser diagrammet stort set ingen sammenhæng mellem disse 2 størrelser. Og det mener vi giver anledning til
at opkvalificere beregningsgrundlaget, når beregningerne skal revideres i 2018.
Vi vil foreslå, at de personer, som deltager i visiteringen til specialklasser, er med til at opstille relevante
baggrundsindikatorer baseret på de konkrete visitationer.
Beregner man inklusionsmidlerne pr. elev for 2018 på de enkelte skoler (jf. bilag 2-2018 efter regulering)
ses nedenstående fordeling:
Aabybro
-2.157 kr.
Fjerritslev
1.710 kr.
Skolecenter Jetsmark 4.835 kr.
Brovst
3.343 kr.
Biersted
3.254 kr.
Skovsgaard/Tranum 7.005 kr.
Saltum
3.139 kr.
Nørhalne
5.544 kr.
Trekroner
7.084 kr.
Ørebro
10.541 kr.
Gjøl
7.119 kr.
Thorup-Klim
6.045 kr.
Tallene er beregnet ud fra antal normalklasseelever iflg. skolernes hjemmesider februar 2017.
Selvom behovet er forskelligt fra skole til skole, virker disse forskelle voldsomt store. Resultatet er, at der
er ganske betydelige forskelle i mulighederne for at tilbyde inklusionsindsats på de enkelte skoler.
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En hovedpointe i det fremlagte forslag er at skabe balance i Skolernes Fælleskasse. For os giver det anledning til bekymring, at de udgiftsstigninger der har været, og dem der forventes fremover, udelukkende skal
dækkes af midler til inklusionsindsatsen. Med reducerede midler til inklusionsindsatsen, kan resultatet meget let blive en stigning i antallet af specialklasseelever, hvilket jo ikke er ønskværdigt.
Vi er naturligvis bevidste om, at udgiften så skal afholdes på anden vis, men vi er overbeviste om, at den
ekstra investering kommunen på den måde lægger i inklusionsindsatsen kommer mangefold tilbage i form
af sparede specialforløb for de unge senere i livet.
Vi ønsker, at der generelt bliver taget stilling til indholdet i og succeskriterierne for en holdbar inklusionsindsats, og at det i den forbindelse bliver vurderet, hvilke ressourcer der er nødvendige for at kunne
gennemføre en sådan.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Fjerritslev Skole

2

