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Høringssvar Skolebestyrelsen Rosenkilde Skole 
 

                                                   Børn med handicap er individer  

Så enkelt kan det siges, og det betyder for Skolebestyrelsen på Rosenkilde Skole, at vi har en forventning 

om, at uanset hvilke besparelser der påtænkes indført, så har vores børn og unge krav på individuel 

vurdering uagtet ændrede serviceniveauer, nedlægning af specialundervisning og specialskoler samt krav 

på at kunne leve et liv, der i så vidt omfang ligner jævnaldrendes uden samme handicap. 

 

Første budskab: Stop dele af høring når budgetforudsætninger ikke er transparente 

Børn- og Unge-udvalget og Social-udvalget:  

Det er problematisk, at man ikke i høringsmaterialet har adgang til de to omtalte tildelingsprincipper i ny 

budgetmodel. Det gør, at der ikke er gennemsigtighed forud for en politisk beslutning i høringsmaterialet. 

Skolebestyrelsen anbefaler, at høringsperioden på denne del afventer til analyser, er foretaget og reelle tal 

er tilgængelige. 

Der er endvidere en problematik, som særligt vedrører Rosenkilde Skole. Skolen er pr. 1. januar ikke 

længere organisatorisk del af ACV. Takstberegningerne for Rosenkilde Skole hører under Socialudvalget, 

mens Rosenkilde Skole også ligger under de besparelser, som skal foretages af Børne- og Ungeudvalget ift. 

specialskoler. Vi kan ikke i materialet få indblik i, hvor meget taksterne skal bespares, idet der er forskellige 

tal og procentbesparelser i de to udvalg. På side 36 i Socialudvalgets prioriteringsforslag fremgår en 

takstreduktion på 6% i 2023 og 8% i overslagsårene, og i materialet fra Børne- og Ungeudvalget s. 144 

beregnes derudfra – kr. 13.500 mio. med gennemslag fra 2023 og løbende i overslagårene (det er mere end 

de godkendte 6%, der er ingen udfasning, og hvilke skoler skal spare hvor meget?).  

Det er endvidere ikke muligt at gennemføre disse besparelser i 2023 med gældende opsigelsesvarsler mv., 

idet skoleledelsen gerne skulle kunne ressourceallokere og bedrive skole. Skolebestyrelsen kan endvidere 

ikke genkende billedet af, at specialskoler herunder Rosenkilde Skole skulle have leveret uigennemsigtige 

data ifm. takstberegning, idet takster og ydelseskatalog herfra er tilgået som materiale i BDO-rapporten.  

 

Børn- og Ungeudvalget -Specialundervisning:  

Andet budskab: Hvis i anerkender børn med handicap som ligeværdige mennesker, så må i sætte jer ind i 

familiernes levevilkår som handicapfamilier og dermed se på de betingelser i stiller til rådighed 

8.8.1.01 c/ 4.2 Forældrebetaling specialskole SFO: Elever med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsevne går i frit på Rosenkilde Skole, fordi de har behov for et helhedstilbud, hvor skole og 

frit hænger sammen. Der er ikke tale om frit på vilkår, der ligner almenskolens. Endvidere har mange elever 

med særlige behov brug for at være omfattet af et helhedstilbud også i ferieperioder, da de har behov for 

ikke at få afbrudt den struktur, der er opbygget ift. deres trivsel. Herudover går mange elever på højere 

klassetrin i frit i et omfang, der ikke ses i almenområdet pga. deres udviklingshandicap. Gennemføres 

besparelse pålægges familier med handicap længere betaling end forældre med børn uden handicap. 
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Iflg. Ankestyrelsens Principmeddelelse 47-19 fremgår, at pladser oprettes som behandlingsmæssige 

fripladser efter enten Folkeskolelovens § 50, stk. 2 eller Servicelovens § 32.  Kommunen må ikke ved 

vurderingen lægge vægt på forældrenes økonomiske forhold eller, hvorvidt den arbejdsmæssige situation 

gør, at barnet har et pasningsbehov, ligesom kommunen ikke kan kræve en forudgående ansøgning for at 

nedsætte forældrebetalingen. Med det in mente vurderer skolebestyrelsen, at ønsket om at ligestille 

betaling mellem almen og specialskoler alene er økonomisk funderet og dermed ulovligt. Indenfor 

almenskolen har børn med handicap ligeledes ret til et helhedstilbud, hvis deres handicap nødvendiggør 

det efter samme lovgivning - uagtet, at kommunen indfører mellemformer. I øvrigt mener skolebestyrelsen, 

at den gruppe af børn med handicap, som qua deres handicap ikke er i målgruppe for behandlingsmæssige 

fripladser, alligevel bør have mulighed for at gå i sfo/frit ud fra deres behov og ikke for skolens 

strukturbehov. Man bør her indføre en mere fleksibel pris for sfo således, at børn kan tilknyttes frit ex 2 

eftermiddage om ugen (en mulighed der ikke findes pt, fordi man enten skal skrives på morgen- og eller- 

eftermiddags-modul). Alternativet er, at flere familier må gå på delvis tabt arbejdsfortjeneste, hvis deres 

barn ikke kan indgå i et passende sfo/frit-tilbud. 

 

8.8.1.01c/5.1 10 % besparelse PUI: Skolebestyrelsen imødeser, at der bliver travlhed forbundet med 
udarbejdelse af PPV (pædagogisk-psykologiske vurderinger) i og med, at mange børn med særlige behov 
indskrives i almenområdet. Det fremgår af høringsmaterialet, at PUIs medarbejdere skal anvende mere tid 
til understøttelse i praksis, hvilket ville være fantastisk. Men det ændrer ikke på, at det er lovbefæstet, at 
de skal udarbejde PPV, hvis familier oplever, at barnet har et behov for specialpædagogisk bistand på mere 
end 9 t/uge. Hvis skoleleder afviser, kan forældre henvende sig til PPR, der ikke må afvise at udarbejde en 
sådan (Bkg. § 2, stk. 2.). Besparelsen harmonerer derfor skidt med, at almenområdet skal modtage flere 
børn med særlige behov og medfører dermed dårligere forudsætning for at lykkes med inklusion og mindre 
segregering. 
 

Tredje budskab: Husk at følge gældende lovgivning 

8.8.1.01 d/3.1 Reduceret segregering: Barnets behov har forrang fremfor økonomi og skolebestyrelsen 

forventer, at der i såvel visitationsøjemed som revisitation arbejdes ud fra gældende lovgivning ift. såvel 

nystartede børn, som børn der allerede har fået afdækket deres støttebehov og er indskrevet på 

specialskoler. Dvs. at alle børn og familier, der (om-)visiteres bliver det med udgangspunkt i 

forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse, klagevejledning m.v.  Det fremgår endvidere af K-

meddelelse nr. 13, at henvisning til specialskole eller specialklasse-række og tildeling af støttetimer kan ske 

på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af skoleåret, så det forventer skolebestyrelsen selvfølgelig også 

gælder i Slagelse Kommune. 

 

Fjerde budskab: Hvad er dit menneskesyn, og går du ind for negativ forskelsbehandling? 

8.8.1.01 d 3.4 Justeret tilbudsvifte Rosenkilde Skole: Argumenterne for at inkludere flere børn fra special i 

almen går på det påståede fællesskabs betydning og oplevelsen af at tilhøre i almenområdet – men når det 

kommer til børn med autisme, er det åbenbart ikke længere gældende, idet man i BDO-rapporten anviser, 

at alle børn på takst 1 og 2 med autisme skal starte i specialklasseregi på Stillinge Skole. Der er tale om 

forskelsbehandling med udgangspunkt i et handicap og strider mod FNs Menneskerettigheder og 

Handicapkonventionen. Skolebestyrelsen forstår godt den økonomiske baggrund men kan ej se, at der er 

økonomisk besparelsespotentiale grundet skolens beliggenhed. I forhold til realiseringsmulighederne er det 



3 
 

endvidere dybt problematisk etisk og moralsk at ville overføre børn tilbage til Stillinge Skole, idet en del 

børn på Rosenkilde Skole oprindeligt kom derfra fra C-klasserne.  

Overflytning af Slagelse Heldagsskole: Det er forstemmende som skolebestyrelse at opleve, at der tages 

beslutning om at overføre et specialtilbud til en almenskole uden forudgående drøftelser, ligesom BDO-

rapporten ej heller har konkluderet på hensigtsmæssigheden heraf. Som forældre er vi meget bekymrede 

over den måde, man behandler kommunens børn, forældre og lærere: En stor del af børnene på 

Heldagsskolen har oplevet fejlslagne inklusionsbestræbelser fra almenområdet og har ikke deltaget i 

undervisning i lang tid grundet mistrivsel. Og nu vil man føre dem tilbage igen til det de kom fra på 

kommunens største skole i det mest larmende åbne fysiske miljø – etik, menneskesyn – nattesøvn?  

8.8.1.01 d 3.5 Reduceret takst ved højt fravær: Skolebestyrelsen undrer sig over forslaget, idet al erfaring 

og viden på området siger, at et barn med ufrivillig skolevægring sjældent går fra dette til fuldt skema på 3 

måneder. De nødvendige indsatser er relationsopbyggende og tentative og kan tage meget længere tid. Det 

er derfor urealistisk med denne 3 måneders (6 måneder ved skoleskift) horisont, som kan komme 

Rosenkilde Skole til skade økonomisk, hvis skolen ikke kan indfri disse mål. Og det er en svær opgave for 

skolen både ift. børn med ufrivillig skolevægring men også for børn med udviklingshandicap, som skal starte 

i skole. Vi ved, at det handler om at tænke skole anderledes: At have familiens sagsbehandler, 

skoleledelsen og familien med i målsætning fra start og skabe succesoplevelser for barnet fra start. At gøre 

det handler om at målrette skoledagens indhold, længde, gruppedannelse, struktur, pausemuligheder, 

fysisk rum mm. til barnets behov, så barnet oplever succes fra start. Det er denne kovending i arbejdet med 

inklusion, som er mislykkedes indtil nu og som forårsager ufrivilligt skolefravær og som denne 

uhensigtsmæssige strukturelle gulerodsmetode bygger videre på. Endvidere rammer den socialt skævt, idet 

ressourcestærke handicapfamilier typisk selv opsøger det kommunale niveau, hvor mindre ressourcestærke 

handicapfamilier typisk har brug for hjælp til at kunne mobilisere støttetiltag, som er en del af løsningen i 

fraværsudfordringerne. Hvis ikke man politisk kan se dette, så vil denne negative spiral ikke bare fortsætte 

men blive mere massiv og katastrofal for handicapfamilierne og ikke nævneværdigt gøre op med 

fraværsproblematikker grundet sammenstødet mellem handicap og skolens organisering og kultur. Der er 

brug for krav til fleksibel organisering, da det animerer til løsninger fremfor at tage pengene fra skolen. Her 

kan personalet på Rosenkilde Skole bidrage med en masse viden, som kan komme almenskolen til gavn.  

 

Femte budskab: Er specialområdet kun skolens ansvar? 

8.8.1.01 d 3.3 Reducering af takster specialskoler: Der vil blive tale om betydelige serviceforringelser, som i 

stor udstrækning kun kan tages fra personalebudgettet. Elever med særlige behov har i stor udstrækning 

brug for små og trygge klassedannelser med et fåtal af skift i personaler. Skolebestyrelsen er bekymrede 

for, at et højere antal elever i klasserne eller lavere lærer/pædagog ratio medfører flere elever i mistrivsel 

og skolevægring, idet betingelserne for at se den enkelte elevs signaler og handle ud fra disse mindskes. 

 

8.8.1.01d 3.2 Genberegning af takster på specialklasser:  BDO-rapporten fremhæver s. 48, at specialklasser 

ikke har højere takster aktuelt end andre kommuner og at man med en forventet tyngde af elever i 

specialklasser, med fordel kan hæve takstniveauet for disse.  
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8.8.1.01 d 3.6 Besparelse på tillægstakster: Vil medføre udpræget serviceforringelse, idet skolens 

muligheder for at tilvejebringe fleksible indsatser målrettet den enkelte elev reduceres, hvilket får 

betydning for kvaliteten og omfanget af specialiserede ydelser.    

I øvrigt: Skolebestyrelsen undrer sig over, at dagtilbuddenes mulighed for at arbejde med at skabe de 

bedste forudsætninger for børn med særlige behov ikke nævnes overhovedet. Børnene er i nogen 

udstrækning i dagtilbud inden de kommer i skole, hvorfor der i lige så høj grad bør investeres i at sikre, at 

dagtilbudspersonale opnår viden, kompetence og kvalifikationer til at varetage omsorgs- og 

udviklingsopgaver ift. målgruppen indenfor dagtilbudsområdet. 

Vedr. befordring/kørsel: Mange elever med handicap bliver transporteret til og fra skole. Skolebestyrelsen 

anerkender, at det formodentlig er dyrt og, at der i så vid udstrækning som muligt skal være tale om 

fælleskørsel mm., hvis barnets behov muliggør det. Det ændrer dog ikke på det faktum, at der er børn, der 

har massive sanseudfordringer, er udadreagerende og ikke kan køre med andre børn uden at være til skade 

for sig selv og andre. Der er børn, der springer ud af busser. Der er familier, hvor barnet har søskende, og 

hvor det handicappede barn ikke kan vente i bil eller medvirke til aflevering af søskende. Det er 

kompenserende ordninger, som også muliggør at familiens voksne kan fastholde et arbejde, så derfor skal 

der tænkes ind i hele familien og ikke kun isoleret på befordring af et barn i kroner og øre. 

 

Social-området: Skolebestyrelsen er positive overfor ønsket om en bedre myndighedspraksis, hvor barn og 

familie i højere grad inddrages og bliver medskabere af tiltag og indsatser, der iværksættes. Der er aktuelt 

store udfordringer på området, hvor familier ikke inddrages i deres sag samt ift. til skolevisitation, førend 

meget sent i forløbet eller ikke bliver orienteret og involveret i ændringer i deres sag/barns sag.   

Skolebestyrelsen ser ikke særskilt hjælpemiddelområdet beskrevet men kan tilføje, at kommunens egne 

sagsbehandlingstider overskrides fx når familier søger hjælpemidler til brug i skolen fx kugleveste. Dette har 

direkte indvirkning på den enkelte elevs læringsforudsætninger. Denne problematik forudser vi bliver 

endnu større, hvis og såfremt flere elever med særlige behov indskrives i almenskolen, idet specialskoler 

ofte har et lille udlånslager, som kan anvendes tidsbegrænset indtil familien selv har opnået bevilling.  

 

Sundhed: Skolebestyrelsen undrer sig over, at man politisk beslutter at tilbyde vederlagsfri fysioterapi på en 

skole, når der er elever med lige så store behov andre steder fx Rosenkilde Skole. Det burde være 

handicappet, der muliggør ordningen og ikke det fysiske sted eleven er indskrevet på. Vi kunne godt ønske 

os en forklaring på dette. 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen ved Rosenkilde Skole 


