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2 Baggrund og formål 

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune har med budgetforliget 2020 bestilt 

en analyse af specialundervisningsområdet og af almen folkeskole, SFO og klub. Dette 

notat sammenfatter de overordnede resultater af analysen. 

 

Baggrunden for analysen er, at Frederiksberg Kommune - i lighed med landets øvrige 

kommuner - oplever et stigende pres på antallet af børn og unge, som har behov for 

den særlige og mere intensive støtte, der kan ydes i mindre miljøer og på skoledag 

behandlingstilbud. 

 

KLK har bistået Frederiksberg Kommune med dels en analyse af udgiftsniveauet på 

almen folkeskole, SFO og klub, herunder styrings- og rammebetingelserne for 

områderne dels en analyse af kommunens specialundervisningsindsats, herunder 

hvordan ”mellemtilbud” i tilknytning til den almene skole kan realiseres. Samtidig 

udvikles en model som sikrer, at der ved opfølgning på børn i skoledag 

behandlingstilbud løbende tages stilling til en plan for tilbagevenden til folkeskolen.  

 

Da de to områder i høj grad er gensidigt afhængige er analyserne koblet sammen som 

en sammenhængende analyse 

 

Analysen er gennemført af KLK i ultimo august-oktober 2020. Efter aftale med 

Frederiksberg Kommune har formålet med analysen været at: 

 
• Afdække det overordnede udgiftsniveau for skole, SFO og klub set i forhold til 

sammenlignelige kommuner 
 

• Forslag til udgiftsstyring og effektiviseringer for skole, SFO og klub, herunder 
afdækker mulighed for justering af Frederiksberg Kommunes nuværende 
styrelsesvedtægt, rammetildeling til Undervisningsudvalget og 
ressourcetildeling til skoler, SFO og klub.  
 

• Den skal angive handlemuligheder for tilpasninger af de nuværende styrings- 
og ressourcetildelingsmodeller, der giver konkrete muligheder for en mere 
effektiv drift 

 

• Komme med bud på hvordan og hvor der kan etableres mellemtilbud i 

tilknytning til de almene skoler samt forslag til en økonomimodel og 

incitamentsstruktur for mellemtilbud. 

 

• Etablere beslutningsgrundlag vedr. fremtidig organisering af og 

ressourcetildeling til specialundervisningsområdet (inkl. dagbehandling, dvs. 

både specialundervisningsdel og behandlingsdel).  

 

• Give kvalificerede bud på organisering, arbejdsgange omkring og prioriteringer 

i fremtidens specialundervisningstilbud på Frederiksberg samt vejene hertil - 

både et kortsigtet og et langsigtet perspektiv. 

 

• Identificere effektiviseringsgevinster på det samlede 

specialundervisningsområde på ca. 5-10 mio. kr. årligt. 

 

 

 

2.1     Fremgangsmåde og metode 
Analysen bygger på en lang række kvantitative og kvalitative data. Der er trukket 

officielle nøgletal, Frederiksberg Kommunes egne økonomi- og aktivitetsdata samt 

benchmarkingdata fra sammenlignelige kommuner. KLK har også foretaget 

observationer af visitationsmøder og analyseret 10 sager. Der er afholdt 16 interviews 
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og afviklet 3 workshops med fokus på validering og udvikling. Sammenfattende er der 

søgt data som beskriver hele produktionskæden, dvs. fra inputs til proces- og 

organisation til output og effekt. 

 

Projektet er gennemført med tæt inddragelse af ledere, medarbejdere, TR og forældre 

i Frederiksberg Kommune. Den metodiske tilgang i processen har været at skabe mest 

mulig tværgående dialog undervejs med fokus på fælles udfordringer og udvikling.  

 

Denne metode er valgt for at opnå en dækkende viden om rammer og praksis og for at 

sikre en organisatorisk forankring og ejerskab i det videre forløb. Det er KLK’s erfaring, 

at det er en væsentlig forudsætning for implementeringen af indsatserne i bred 

forstand og dermed realisering af både de kvalitative og økonomiske gevinster. 

 

KLK har arbejdet faciliterende og udfordret udsagn og praksis undervejs. KLK er blevet 

mødt med et højt engagement, motivation, åbenhed og forandringsparathed fra alle 

deltagende ledere og medarbejdere. 

 

 

3 Udgifter til almenskoler og specialundervisning 

Udgifterne til undervisning af børn i kommunens egne almenskoler udgjorde i 2019 ca. 

418 mio. kr., mens udgifterne til specialundervisning udgjorde ca. 181 mio. kr. – se 

tabellen nedenfor. Siden 2016 er udgifterne til specialundervisning steget med ca. 28 

mio. kr. i faste priser, mens udgiftsniveauet for almenundervisning har været konstant. 

Stigningen i udgifterne på specialundervisningsområdet svarer til godt 18 procent. 

 

 

Tabel 1: Udgifter til almen og specialundervisning 2016-2019 
 

2016 2017 2018 2019 

Udgifter til special  
(mio. kr.) 

153,1 168,7 172,2 181,4 

Udgifter til almen  
(mio. kr.) 

397,1 407,5 426,8 417,6 

Kilde: KLK’s egne beregninger på baggrund af data fra Frederiksberg Kommune, PL-2020 
Note: Udgifter til specialundervisning er i alt, dvs. inkl. supplerende undervisning i almenklasserne og 
støttetimer. Denne opgørelse er lavet pba. opgørelser for den enkelte kommune, hvor det er muligt at 
adskille udgifter til specialundervisning og almenundervisning yderligere end når der anvendes nationale 
data. 

 

Udgifterne til specialundervisning udgør ca. 30 procent af de samlede udgifter til 

undervisning af elever i kommunens egne skoler, hvilket er noget højere end de 

deltagende sammenligningskommuner (16-23 procent). 

 

 

3.1      Nøgletal for segregeringsgrad 
Frederiksberg Kommune har haft en relativ stabil segregeringsgrad fra 2016 til 2019. 

 

Dog segregerer Frederiksberg Kommune en større andel børn i perioden 2016 til 2018 

end de deltagende sammenligningskommuner. Ifølge data fra Frederiksberg Kommune 

segregerede Frederiksberg i 2019 5,6 % af eleverne til specialundervisning. 

 

Der har i perioden været en stigning på antal segregerede børn, men det samlede 

elevtal i kommunen er også stigende, hvilket forklarer den konstante segregeringsgrad. 
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Figur 2: Segregeringsgrad fra 2016-2019 

 
Kilde: KLK’s egne beregninger på baggrund af data fra Frederiksberg, Hvidovre, Gladsaxe og 

Rudersdal Kommune. Elevtallet er opgivet af kommunerne selv og er eksklusiv privatskolebørn. 

Helårsbørn, 0-9. Klasse. 

Note: Der er diskrepans mellem de tal der er i FLIS, som tidligere har været præsenteret og de 

konkrete opgørelser fra Frederiksberg Kommune.  

 

Figuren nedenfor viser andelen af segregerede elever på tværs af skoledistrikter i 

Frederiksberg Kommune inkl. og ekskl. privatskoleelever baseret på socioøkonomiske 

forhold i de enkelte skoledistrikter.  

 

Socioøkonomi kan have betydning for segregeringsgraderne på tværs af 

skoledistrikterne. Som det umiddelbart ses, er der forskel mellem de syv skoledistrikter 

på hvor stor en andel af eleverne der segregeres.  F.eks. er Lindevang et af de 

skoledistrikter, der sandsynligvis er socioøkonomisk belastet og tilsvarende segregerer 

en relativ stor andel af eleverne – lidt flere end socioøkonomien tilsiger. Modsat 

segregerer f.eks. Skolen på Grundtvigsvej færre elever end socioøkonomien tilsiger.  
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4 Potentialer vedrørende almenundervisningen, SFO og 
klub 

Frederiksberg Kommune har forholdsvis lave udgifter til almenundervisning set i 

forhold til sammenligningskommuner og landsplan. Udgiftsniveauet for almen-

undervisning har været forholdsvis konstant siden 2016 trods et stigende elevtal, 

hvilket giver sig udtryk i en faldende udgift pr. elev. 

 

Frederiksberg Kommune har færre elever pr. lærer end de deltagende 

sammenligningskommuner og kommunerne på landsplan, men flere end FLIS-

sammenligningskommunerne. Det kan efterlade behov for en ledelsesmæssig 

drøftelse af ønsket niveau. 

 

Frederiksberg Kommune har forholdsvis flere lærere pr. leder, hvilket bidrager til 

forklaringen på udgiftsniveauet. Der bør være opmærksomhed på ledelsesopgaven og 

ledelsesspændet i forhold til udvidelse af mellemformer på almenskolerne, da det alt 

andet lige vil øge ledelseskompleksiteten.  

 

Frederiksberg kommune er på niveau med de fleste af de deltagende 

sammenligningskommuner, når det ses på undervisningsandel. Men der kan være et 

potentiale i at se på forskelle mellem planlagt og faktisk anvendelse af tid. 

Frederiksberg Kommune har desuden et relativt lavt klasseloft i forbindelse med frit 

skolevalg, klasseloftet er på 22 elever for 0.-3. klasse og 24 fra 4.-9.klasse. 

 

Frederiksberg Kommune har et lidt højere serviceniveau på fritidsklub 4.- 7.klasse, set 

i forhold til udgifter og egenbetaling end de fleste af de fire benchmarkkommuner. 

Frederiksberg Kommune har desuden flere klassetrin i fritidsklub (SFO2) og færre 

åbningstimer og flere lukkedage i SFO end benchmarkkommunerne. 

 

Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Overvej muligheden for at hæve pædagogandelen i skolen. Pædagogerne kan 

indgå i et tæt samarbejde med lærerne om elevernes læring og trivsel på en 

måde, der fremmer alle børns læring og trivsel. Pædagogerne kan supplere 

lærernes faglighed, særligt når det gælder elevernes personlige og sociale 

udvikling og i forhold til elever i udsatte positioner.  

• Overvej muligheden for at hæve klasseloftet ved frit skolevalg. Hvis loftet 

hæves, vil det give mulighed for at have lidt flere elever i hver klasse, hvilket vil 

skabe en endnu bedre økonomisk bæredygtighed i klassedannelsen end den 

Frederiksberg Kommune allerede har i dag.  

• Overvej om der kan ligge et økonomisk potentiale i at fokusere på skolernes 

planlægningspraksis for lærernes undervisningstid, da erfaringer fra mange 

andre kommuner viser at der er markante forskelle mellem henholdsvis 

planlagt og faktisk tid  

• Der ligger et potentiale i, i højere grad, at indtænke SFO og klub i det 

forebyggende arbejde, herunder hvilke snitflader og tilbud vil være til gavn for 

børn og unge i forhold til deres udfordringer og interesser. Færre og større 

ungdomsklubber vil kunne give bedre muligheder for at understøtte dette.  

• Der ligger et økonomisk potentiale i at se på udgiftsniveauet for 

fritidsklubtilbuddet for 4.-7. klasse, herunder hvor mange klassetrin der skal 

være omfattet af tilbud om fritidsklubnormering set i forhold til åbningstid og 

lukkedage. 

• Konkret kan der ses på hvorvidt børn i 7. klasse skal overgå til ”kun” at gå i 

ungdomsklub, sådan som det også ses i en del andre kommuner 

• Frederiksberg Kommune har en forholdsvis lav betaling for fritidsklub (4.-7. 

klasse) og ungdomsklub. Her kan det overvejes at forhøje taksterne.  

 



Notat – Analyse af specialundervisning og skoleområdet 
  
 

 
Side 7 af 12 

5 Potentialer vedrørende styringsmodeller 

KLK har undersøgt Frederiksberg Kommunes mulighed for styring gennem 

styringsmodellerne. Her gennemgås først styringsmodellerne for almenområdet og 

dernæst specialområdet. Dog skal styringsmodellerne for almenområdet ses i 

sammenhæng med specialområdet, da styringen af inklusionsindsatsen optræder som 

en delmængde af den samlede styring af skoleområdet.  

 

5.1      Styringsmodel på almenområdet 
 

Frederiksberg Kommune har, sammenlignet med andre kommuner, en relativt 

detaljeret ressourcestyringsmodel (de bagvedliggende tekniske beregninger). Det er 

uklart hvorvidt den decentrale model er politisk bestemt eller kulturelt/historisk betinget. 

Skolerne er ofte i tvivl om hvornår et budget er øremærket, og hvornår det blot er 

beregningsforudsætninger, der fører frem til en budgetramme. Der ses forskellig 

opfattelse centralt og decentralt af hvor der er bindinger i budgetterne. Der ser ud til at 

skolerne tror der er flere bindinger end det, som centralt er udmeldt. Budgettet fordeles 

også gennem en række puljer, som det er vanskeligt for skolelederne at danne sig 

overblik over. 

 

Der foretages mange budgetreguleringer i løbet af et budgetår, hvilket medfører 

begrænsninger i den decentrale leders handlemulighed. De decentrale ledere 

efterspørger større grad af involvering og information fra centralforvaltningen. 

 

Der ses uens rammebetingelser for henholdsvis skoler, SFO og klubber, hvor 

SFO’erne i langt højere grad end klubberne er underlagt skolens præmisser. 

 

Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Overvej en mindre detaljeret ressourcestyringsmodel, der både vil øge 

opfattelsen af øget decentralt ledelsesrum og mindske det administrative 

arbejde.  

• Overvej om man kan skære i antallet af puljer – eller som minimum sikre et 

bedre overblik over dem. 

• Overvej at begrænse antallet af midtvejs reguleringer og måske i højere grad 

indfører princip om at reguleringer sker i kommende års budget. Det vil være 

med til at skabe større planlægningsmæssig horisont for de decentrale ledere.  

• Suppler de eksisterende mødefora med et samarbejdsforum, der går på tværs 

af forvaltning og de forskellige decentrale enheder, for at fremme kendskab til 

hinanden og derigennem også grobund for øget tillid. 

 

 

 

5.2      Styringsmodel på specialundervisningsområdet 
 

Styringsmodellen på specialundervisningsområdet er omkranset af en mødestruktur 

som danner rammen for dialogen mellem skolerne, forvaltningen og skolerne imellem, 

Skolevisitation, hvor der blandt andet er 2 skoleledere i visitationsudvalget, og en 

finansieringsmodel, der er placeret i forvaltningsregi og er centralt styret. 

Finansieringsmodellen skal dække udgifterne til specialundervisningstilbud. 

 

Den enkelte skole indstiller elever til visitation til specialundervisning. 

Skolevisitationsudvalget tager stilling til indstillingerne og vurderer, hvilke elever der 

skal have specialundervisning og hvilken type af specialundervisning, der er tale om. 

Visitationsudvalget beslutter og finansierer specialundervisning både i specialskoler, 

specialklasser og i almenklasser (over 9 timer). Øvrige indsatser håndteres og 

finansieres indenfor den enkelte skoles eget regi.  
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Det er KLK’s vurdering, at denne model ikke tilskynder til inklusion på tværs af 

skolerne. Dette skyldes at samarbejdsstrukturerne på tværs, dvs. bortset fra 

skolevisitationsudvalget, er ufokuseret på inklusionsindsatsen på tværs af skolerne. 

Den nuværende finansieringsmodel er dekoblet nuværende samarbejdsstruktur og 

understøtter i sig selv ikke til et inkluderende læringsmiljø – hverken på den enkelte 

skole eller skolerne i sammenhæng. 

 

Finansieringsmodellen er centralt styret og giver dermed umiddelbart en overordnet 

udgiftsstyring, men er ikke en del af skolernes udgiftsstyring.  

 

Samarbejdsstrukturen tilskynder ikke økonomisk til løbende stillingtagen til rette tilbud 

til rette tidsperspektiv for eleven, og dermed heller ikke tilstrækkelig opmærksomhed 

omkring tilbageslusning til almenområdet, når det er fagligt forsvarligt. 

 

Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Udbyg samarbejdsfora på tværs af almenskolerne - start med klynger 

o Rammesæt en proces for etablering af ledelsesfælleskab omkring den 

forebyggende og foregribende inklusionsindsats på klyngeniveau indenfor 

eksisterende tyngde af mødevirksomhed 

o Digital datafrembringelse med henblik på etablering af 

ledelsesinformation, der kan understøtte best practice i omkring 

inklusionsindsatsen (Dashboard). 

• Undersøge muligheden for en delvis decentralisering af nuværende 

finansieringsmodel 

o Involver skolelederne i mulighederne for en finansieringsmodel der 

understøtter den tværgående inklusionsindsats.  

o Undersøge muligheden for delvis finansiering ved segregering fra 

distriktsskolen 

6 Potentialer vedrørende specialundervisning 

6.1      PPR’s funktion og rolle 
Fællesrådgivningen, som PPR er en del af, tilbyder mange forskellige tilbud som 

favner bredt. KLK vurderer, at der er et potentiale forbundet med at fokusere 

ressourcerne i Fællesrådgivningen til de mest effektive indsatser på skoleområdet og 

overlade evt. andre tilbud til andre aktører – eller at nedprioritere disse i 

Fællesrådgivningen. Hermed have fokus på de opgaver som lovgiver præciserer. 

Servicelovens § 11 præciserer, at der skal være en åben anonym rådgivningen, men 

beskriver ikke et krav om, at rådgivningen skal varetages af f.eks. psykologer. Der er 

afsat 1½ psykologårsværk til den åbne rådgivning og det bør overvejes om nogle af 

disse ressourcer kan overgå til PPR. Den åbne rådgivning skal fortsat være et tilbud i 

Kommunen, men bør kun indeholde den rådgivning som præciseres i Serviceloven og 

kan besættes af andre faggrupper, såsom socialrådgivere. 

  

Frederiksbergs Kommunes psykolognormering i PPR ligger lavere pr. 1000 børn end i 

sammenligningskommunerne. PPR arbejder i højere grad vejledende frem for at indgå 

direkte i indsatser i klasserne. De mange tilbud sammenholdt med normeringen af 

psykologer i PPR gør det vanskeligt for psykologerne at fokusere og prioritere de 

opgaver, som det vurderes, giver den største effekt for inklusionen – herunder 

prioritering af de praksisnære opgaver.  

 

PPR i Frederiksberg Kommune bruger samme tid på at udforme en PPV som PPR i de 

deltagende sammenligningskommunerne. Skolernes medarbejdere og ledere oplever, 

at PPV’erne er relevante, men nogle gange svære at omsætte i praksis. KLK vurderer, 

at der er et potentiale i, at skolerne præciserer målet og grundlaget for bestillingen af 

en PPV så PPV ikke kun bliver et element til brug for en visitation, samt at der er fra 

PPR afsættes tid til at skabe praksisnær sparring af PPV’ens anbefalinger. 
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Psykologerne oplever, at inklusionsopgaven håndteres forskelligt på skolerne. og at 

skolerne ikke nødvendigvis tilgår opgaven med samme børnesyn. Oplevelsen 

understøttes af en udpræget decentral skolestruktur med spontan eller ingen 

tværgående koordination og læring mellem skolerne omkring inklusion og tilegnelse af 

et fælles børnesyn. Skolernes konkrete segregeringsgrad peger ikke på, at der er 

skoler som håndterer inklusionsopgaven bedre end andre. 

 

Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Organiser PPR under skoleafdelingen. Dog med fokus på, at der ikke oprettes 

yderligere ledelseslag. 

• Foretag en proces der kan lede frem til en ramme for et fælles børnesyn 

omkring inklusion. Placer den videre udvikling af det fælles børnesyn ind i de 

tværgående samarbejdsstrukturer omkring inklusion. 

• Prioriter og tydeliggør de opgaver, som psykologerne skal varetage. 

Tydeliggør, at psykologerne er ambassadører for rammen for det fælles 

børnesyn omkring inklusion. 

• Overvejelse om brugen af psykologressourcerne bør ske under hensyn til 

ønsket om at skabe tid til de mere praksisnære opgaver ude på skolerne. 

Overvejelserne skal tage afsæt i en samlet tilgang til Fællesrådgivningens 

ressourcer, opgaver, kompetencer og organisering. I overvejelserne er det 

vigtigt at have fokus på, om ressourcerne og kompetencerne står mål det 

fastlagte serviceniveau og dermed prioriteringen af opgaver, samt tilblivelsen 

af flere muligheder i almen, som psykologerne kan understøtte.  

 

 

6.2      Visitationsproces og -praksis 
Almenskolerne har potentiale for at kunne arbejde mere forebyggende og dette med 

formålet om at kunne rumme den voksende diversitet i børnegruppen. Almenskolerne 

arbejder meget forskelligt i deres indsatsarbejde, men lykkes på samme niveau 

sammenholdt med deres segregeringsgrad og socioøkonomiske vilkår.  

 

Skolerne har fokus på at inddrage forældrene, men nogle forældre oplever, at de ikke 

reelt inddrages eller vejledes optimalt. Forældrene ønsker ofte at bevare deres barn i 

almen, men må acceptere at barnet kommer i et specialundervisningstilbud grundet 

skolernes manglende muligheder for styrkede indsatser, eksempelvis mellemformer. 

 

Der mangler en større brug af kombinationsløsninger, hvor der gives støtte efter både 

serviceloven og folkeskoleloven, som ikke omhandler dagbehandling. 

Kombinationsløsninger kan ofte være et alternativ til dagbehandling. Der er dermed 

konkrete potentialer forbundet med et styrket samarbejde mellem skolerne og 

familieafdelingen. 

 

Visitation til specialiserede tilbud foregår via to visitationsudvalg (Skolevisitationen og 

Fællesvisitationen) med forskellig sammensætning og mødekadence, og hvor skolerne 

kun er repræsenteret ved skolevisitationen. Derved mangler der en mulighed for at 

koordinere og bruge hinandens kompetencer på tværs af skolerne – særligt ved 

fællesvisitationen. Der kigges sjældent på om et konkret barns udfordringer kan 

håndteres på en anden skole. Skolerne tilkendegiver, at der kunne være en interesse i 

et udbygget samarbejde og peger på, at dette kunne foregå i klynger. 

 

Der ses ikke et fokus på tilbageslusning og progression for barnet i henhold til 

handleplanen og dens mål. KLK vurderer, at der er potentiale for at arbejde fokuseret 

med målene for barnet. Afgivende skole skal beskrive, hvad der skal til for at barnet 

kan tilbagesluses. For alle børn, der visiteres, skal der peges på den skole, som barnet 

skal vende tilbage til – kaldet samarbejdsskolen. Samarbejdsskolen skal medvirke ved 

revisitation og i det generelle samarbejde med tilbuddet i de forløb, hvor barnet ikke 

forventes at være i tilbuddet i en længere periode. 
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Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Skolerne bør arbejde mere systematisk med indsatser og fokusere på mål og 

målopfyldelse for indsatser via en fast handleplan. PPR bør inddrages tidligere og 

indgå mere i observationer og klasseunderstøttende indsatser. 

• Der skal arbejdes mere fokuseret med klassefællesskaber og aktiv 

forældreinddragelse. Dette kan evt. kræve et kompetenceløft.  

• Der bør etableres et stærkere samarbejde med Familieafdelingen, særligt omkring 

kombinationsløsninger.  

• Overvej at sammenlægge de to visitationsudvalg, så der i højere grad kan 

arbejdes med kombinationsløsninger eller løsninger på tværs af skoler. 

• Skoleledelsen bør deltage ved visitationsmøderne og det kunne overvejes at gøre 

det i klyngerne samt at der på sigt sorteres i sagerne, så det sker med en 

balancering i ledelseskapaciteten. 

• Udbyg og opkvalificer revistationsarbejdet herunder med overvejelsen omkring et 

årsværk til fokuseret styring af arbejdet med de visiterede børn.  

• Der bør skabes større tilknytning til den skole, som barnet eventuelt skal vende 

tilbage til. Der bør ske klare forventningsafstemninger til forældre, barn og eksterne 

tilbud omkring mål, tilbageslusning og revisitation. Dette kan etableres som en del 

af det foreslåede klyngesamarbejde.  

 

 

6.3      Brug af eksterne tilbud 
KLK har fortaget en sagsgennemgang af 10 sager, hvor barnet er visiteret til eksterne 

dagbehandlingstilbud. Det ses af sagerne, at de eksterne dagbehandlingstilbud ikke 

altid bruges hensigtsmæssigt. Ofte er tilbuddet enten ikke tilstrækkeligt eller for 

vidtgående ift. barnets behov. 

 

KLK finder, at der i 6 ud af 10 sager kan overvejes et mindre indgribende tilbud. Dette 

forudsætter, at der sker en udvikling af kommunens egne specialundervisningstilbud 

og samarbejde med familieafdelingen om at give kombinationsløsninger, hvor barnet 

modtager et specialundervisningstilbud. Samtidig skal det nævnes, at tilbageslusning 

vil kræve et godt samarbejde med forældrene og at den bedste succes for 

tilbageslusning sker i de tilfælde hvor der er enighed om indsatsvalget.  

 

Frederiksberg Kommunes elever i ekstern dagbehandling koster gennemsnitligt 

800.000 kr., hvilket er noget højere end de øvrige kommuner. 

 

Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Opbyg de interne tilbud og udbred kendskabet til dem. Der skal opbygges et 

samarbejde mellem de interne specialundervisningstilbud og indsatser fra 

familieafdelingen.  Derudover bør der være et kompetenceløft hos 

medarbejderne på de interne specialundervisningstilbud omkring 

diagnosespecifikke læringsstrategier.  

• Foretag en sagsaudit for alle sager i dagbehandling og eksterne 

specialundervisningstilbud. Sagsaudit skal fokusere på brugen af tilbuddet, 

progression, målopfyldelse og mulighederne for mindre indgribende tilbud eller 

et alternativ tilbud for 10. skoleår. Ved at placere flere børn i interne 

specialundervisningstilbud i en eventuel kombination med en foranstaltning fra 

familieafdelingen, forventes en større kvalificering af behandlingsarbejdet. 

• Gennemgå målgruppen og de børn som er placeret i de interne tilbud og skab 

nye løsninger for en del af børnene i almen. 

 

 

6.4      Tilbudsviften 
I perioden 2016-2019 er der en stigning i brugen af især regionale tilbud, specialskole i 

egen kommune og ekstern dagbehandling. Frederiksberg Kommune har en relativ lille 

andel af eleverne i interne specialklasser og har en relativ større andel i 
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dagbehandlingstilbud. Knap 70 % af alle børn i et specialundervisningstilbud har en 

gennemsnitlig udgift over 300.000 kr.   

 

Frederiksberg Kommunes andel af elever med sen skolestart er lavere end 

sammenligningskommunerne, men har været stigende fra 2016-2018. Frederiksberg 

visiterede i 2019 flest børn på mellemtrinet, men der visiteres også flere børn i 

indskolingen end tidligere. 

 

Skolerne har mange forskellige, men også ens tilbud. En opmærksomhed er, at 

skolerne kategoriserer deres indsatser forskelligt og sandsynligvis også har forskellige 

blik på formålet og effekten af dem. 

 

Denne analyse leder KLK til at stille følgende forslag: 

• Etabler en tydelig og ensartet/fælles tilbudsvifte. Der bør være et tydeligt mål 

for de forskellige lokale indsatser, samt mål for hvad skolerne som samlet 

skolevæsen vil opnå – dette for at blive skarpe på effekten af indsatserne. 

Dernæst bør der være en fælles gennemgang af tilbudsviften med blik for hvad 

der skal bibeholdes lokalt, og hvad der med fordel kan udbredes til fælles brug.  

• Udbyg skolernes indsatsmuligheder fx gennem mindre gruppetilbud og korte 

intensive forløb på de lokale skoler, eller muligheden for udgående 

medarbejdere fra de interne specialundervisningstilbud og generel 

opkvalificering af lærerne på skolerne. 

• Udbyg skolernes mulighed for at tilbyde små læringsmiljøer med struktur og 

forudsigelighed, da dette ofte anbefales i PPV’erne. Det bør overvejes, om 

specifikke skoler kan specialisere sig i forhold til konkrete målgrupper. 

• Udbygningen bør tage udgangspunkt i data, som viser behov for tiltag på 

mellemtrinnet og ved konkrete målgrupper – fx skolevægring, børn med 

socioemotionelle udfordringer og børn med autisme. 

 

7 Handleplan 

Nedenfor ses en handleplan, der beskriver, hvor Frederiksberg Kommune kan sætte 

ind først (fase 1) for at indfri potentialer og skabe råderum. Initiativerne i fase 2 og 3 

kræver en større indsats og investering for at udløse potentiale. Det anbefales derfor, 

at råderummet fra fase 1 geninvesteres i indsatser under fase 2 og 3. 

 

 

Fase 1: Frigive midler og skab overblik for 

kommende handlinger 

 

Økonomisk potentiale 

• Foretage sagsaudit på dagbehandling og 

eksterne specialundervisningstilbud 

• Ny organisatorisk placering af PPR 

• Prioriter psykolog-normering pba. et 

prioriteret fokus opgavevaretagelsen og 

ved at gennemgå Fællesrådgivningen 

• Tilpas målgruppen i de egne 

specialundervisningstilbud – bl.a. to-

voksenordning 

• Nedbring ventetid på dialogmøde på 

konkret skole 

• Genbesøge mulighederne for skolernes 

tiltag på det forebyggende  

• Udvikling af tilbudsviften på det 

foregribende og på det indgribende samt 

overvej udgift ved egne tilbud – 

De aktiviteter der kendetegner fase 1 

indeholder potentialer, der kan skabe 

råderum på den korte bane med henblik 

på at skabe råderum for de indsatser, 

der kræver investeringer i fase 2.  

 

Vedvarende gevinster i alt 9-15 mio. kr.: 

 

• sagsaudit (1-2 mio. kr.) 

• kategorisering (2-4 mio. kr.) 

• øge pædagogandelen, øge 

undervisningsandelen, hæve 

klasseloftet og øge egenbetaling, 

reducere udgifter (6-9 mio. kr.) 
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Frederiksberg analyse af de fysiske 

muligheder ifht. lokaler for at oprette 

mellemformer 

• Færre centrale bindinger 

• Øge pædagogandel i skolerne 

• Øge andelen af faktisk underviste timer 

• Hæve klasseloftet ved frit skolevalg 

(risikobaseret) 

• Øge egenbetaling ved fritids- og 

ungdomsklub 

• Reducer udgifter til fritidsområdet. 

 

Fase 2: Mindset, samarbejde og sagsgange 

eller indsatser med effekt 

 

Økonomisk potentiale 

• Mere enkel budgetstyringsmodel 

• Undersøge muligheden for en delvis 

decentralisering af nuværende 

finansieringsmodel  

• Prioriteret fokus i opgavevaretagelsen, 

uddeleger opgaver til eksempelvis AKT og 

underbyg et fælles børnesyn 

• Skab et ens børnesyn og blik på effekt. 

Målret tilbudsviften lokalt og på tværs 

• Udbygge samarbejdsfora på tværs af 

almenskolerne 

• Udbyg og kvalificer arbejdet i almen i 

forhold til: Mere inkluderende fællesskaber 

og rammer på skolerne, mere systematik 

om de foregribende indsatser og bedre 

samarbejde og gode overgange 

• Udbyg og kvalificer visitationsmødet i form 

af: Sammenlægning af visitationsudvalget, 

fokus på målarbejdet og udvikling af 

samarbejdsskoleprincippet samt større 

brug af skolernes på tværs 

• Udbyg og opkvalificer processerne for 

arbejdet, når barnet er visiteret til et 

specialtilbud, her i forhold til: De interne og 

eksterne special-undervisningstilbud, 

samarbejde, revisitation og 

tilbageslusningsarbejdet. 

• Opbyg de interne tilbud og udbred 

kendskabet 

 

Aktiviteterne i fase 2 er kendetegnet ved 

at være en investeringsfase, hvor 

midlerne der frigives ved indsatserne i 

fase 1 med fordel kan bruges hertil.  

 

Investeringen heri består bl.a. i 

ledelseskraft, udviklingskraft, tid og 

kompetenceopbygning samt retning.  

 

Nye mellemformer (netto 5-15 mio. kr.) 

 

Fase 3: Nyorientering Økonomisk potentiale 

 

• Udvikling af dashboard 

• Skab en opfølgningspraksis, hvor der 

kigges på et fælles dataoverblik 

indeholdende eksempelvis; 

segregeringsgrad, trivsel blandt elever, 

gennemførte eksamener, 

karaktergennemsnit mm. 

• Udbygning og løbende udvikling på det 

foregribende – enkelt indsatser og 

mellemformer 

 

Aktiviteterne i fase 1 og 2 er grundlaget 

for etablering af et vedvarende 

fundament med henblik på en fokuseret 

styring og udvikling af området i en 

styrket dialog og kommunikation på 

tværs af det fælles skolevæsen.  

 

 


