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Idéen bag decentraliseringstanken
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 Udgiften til specialundervisning er ligesom henvisningsfrekvensen til specialklasser og 

specialskoler er steget kraftigt de seneste år. Der er en reel risiko for at 

normalområdet udhules, fordi der samtidig skal spares på den samlede ramme i 

mange kommuner.

 Eksklusion fra normalundervisningen kan have en række negative konsekvenser for 

den enkelte elev, og arbejdet med at inkludere flere er derfor på dagsordenen i 

mange kommuner.

 Decentrale tildelingsmodeller tilskynder arbejdet med inklusion, fordi de:

 Flytter penge fra centrale klasser ud til skolerne, hvor der skabes frihedsgrader til at 

etablere bedre inkluderende tiltag.

 Skaber sammenhæng mellem det pædagogiske og det økonomiske ansvar for eleven.

 Placerer ansvaret hos dem, der er tættest på barnet, og dermed har de bedste 

forudsætninger for at vurdere, hvad barnet har behov for.



Udfordringer ved at decentralisere
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 Hvordan sikres det at pengene i videst mulige omfang kommer derhen, 

hvor der er brug for dem?

 En fordeling, der udelukkende fordeler efter elevtal, underkender, at nogle 

skoler har større udfordringer end andre.

 En fordeling, der udelukkende fordeler efter ressourceanvendelsen i dag, er 

heller ikke nødvendigvis et godt udgangspunkt, fordi praksis i nogle 

tilfælde kan være udtryk for uhensigtsmæssig visiteringsmønstre og –

kulturer. Desuden straffer den de skoler, som i dag er gode til at arbejde 

med inklusion.



Hvad kan man så gøre?
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 Vi ved, at elevernes socioøkonomiske baggrund hænger sammen med 

deres sandsynlighed for at modtage specialundervisning.

 Vi forudsætter, at skoler med et mere udsat socioøkonomisk elevgrundlag 

har et større behov for midler (og vi ønsker at honorere dette behov!) 

 Løsningen: Midlerne til specialundervisning fordeles efter, hvor udsat 

skolernes elevgrundlag er.



Hvem får specialundervisning? 

– og virker det at 

decentralisere 

finansieringsansvaret?
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Socioøkonomiske forhold med betydning for elevers sandsynlighed 

for at få specialundervisning:

 For elever:

 Køn

 Alder

 Etnisk oprindelse

 Adoption

 Klassetrin

 For forældre:

 Uddannelsesniveau

 Arbejdsmarkedstilknytning

 Gennemsnitsindkomst

 Alder

 Mors ægteskabelige status



Kommunale forhold og elevers sandsynlighed for at få 

specialundervisning:

 Placering af finansieringsansvar*

 Andel elever på privatskole*

 Kommunens økonomiske råderum

 Skolestørrelse

 Klassekvotient



Resultatet:

 1 procentpoint forskel i sandsynligheden for at få 

specialundervisning hos to elever, der har samme 

socioøkonomiske karakteristika men bor i kommuner med hhv. 

centraliseret eller decentraliseret finansieringsansvar
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Hvor stor er gevindsten ved at 

bruge en socioøkonomisk 

tildelingsmodel?
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Et groft eksempel:

 31.229 / 98 = 319 ekskluderede 

specialundervisningselever i skoleåret 2011/12 i 

gennemsnitskommunen

 Eksklusionsandel = 5,4%

 Ca. 100.000 kr. besparelse for hver ekskluderet 

specialelev, der kan inkluderes

 Sænkes eksklusionsandelen med 1 procentpoint, henvises 

57 færre elever til ekskluderende specialundervisning i 

gennemsnitskommunen

 5,7 mio. kr. i besparelse hvert år
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