Til: Undervisningsudvalget

Dato: 12.02.2019

Høringssvar vedrørende beslutningsforslag om ret til klage over utilstrækkelig
støtte i folkeskolen til børn med under 9 timers støttebehov (B 21)
Børne- og Kulturchefforeningen, BKF, takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr.
beslutningsforslaget om ret til klage over utilstrækkelig støtte i folkeskolen til børn med
under 9 timers støttebehov.
BKF mener grundlæggende, at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre
beslutningsforslaget.
Specialpædagogisk bistand i under 9 timer om ugen er typisk karakteriseret ved at omhandle
meget forskellige former for bistand, som, afhængig af type og barnets udfordringer, også
varierer over tid. Dvs. at skolen konkret iværksætter, øger og mindsker bistanden efter det
konkrete behov i en løbende prioritering. Dette i overensstemmelse med de nationale
inklusionsbestræbelser. Der er dermed tale om en fleksibel ordning, hvor timetallet kun er én
af faktorerne. Jf. vejledningen til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning er
der inden for skolens rammer allerede en række muligheder for at iværksætte bistand ud fra
skoleleders faglige skøn og i dialog med forældrene.
Specialpædagogisk bistand ydes, jf. inklusionsbestræbelserne, primært som en støtte til det
pædagogiske miljø omkring et barn, således at barnet tilbydes rammer, som gør det muligt
for det at have en god skoledag. Der er derfor i udgangspunktet ikke tale om alene en
personbundet støtte, idet flere børn kan have gavn af samme indsats. Det er derfor også
yderst vanskeligt at opgøre, nøjagtig hvor mange timer der er behov for eller hvor mange
timer der konkret anvendes i forhold til det enkelte barn. BKF anser det for fagligt
(pædagogisk såvel som økonomisk) uhensigtsmæssigt at institutionalisere en praksis, hvor
der tages udgangspunkt i, at bistand under 9 timer er bundet til ét barn og er en permanent
foranstaltning.
Det er BKFs vurdering, at skolelederne har kompetencen og kvalifikationen til at fastsætte de
konkrete indsatser; form såvel som indhold. Der er allerede klageadgang såfremt forældrene
mener behovet overstiger de 9 timer, ligesom forældrene kan bede om en pædagogiskpsykologisk vurdering hos PPR, såfremt de er usikre på, om barnet udvikler sig som ønsket.
En vurdering af, at der er behov for yderligere støtte vil normalt føre til, at sagen behandles
som en egentlig visitationssag. I praksis oplever BKF desuden, at utilfredse forældre
henvender sig til forvaltning eller kommunalbestyrelse, hvorefter sagerne vurderes.
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BKF vil endelig anføre, at en ændring hvor der gives klageadgang til Klagenævnet for
Specialundervisning forventeligt vil medføre en ikke ubetydelig administrativ og
ledelsesmæssig opgave på skolerne og i den kommunale administration.

Med venlig hilsen
Anne Vang Rasmussen
formand for BKF

Gorm Bagger Andersen
Formand for Skolenetværket
Helle Støve
Formand for Børne- og Familienetværket

Eventuelle henvendelser til:
Formand for bestyrelsen Anne Vang Rasmussen, anr3@balk.dk
Formand for Skolenetværket Gorm B. Andersen, goan01@frederiksberg.dk
Formand for Børne- og Familienetværket Helle Støve, hvst@favrskov.dk
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