
 

 

 

Notat 

 Dato: 24-06-2021 

Sagsnr: 17.00.00-G01-63-21 

Børne- og ungeområdet 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra Daniel Panduro om skoleområdet 

Spørgsmål: Er der lokaler på alle de folkeskoler der skal have mellemformer, således at alle mel-
lemformsgrupper på maks 7 elever, kan have deres eget basislokale? 

Svar: 

I Forslag til model for mellemformer på specialundervisningsområdet i Frederiksberg Kommune, 
som kommunalbestyrelsen på mødet den 17. maj 2021, sag nr. 161, godkendte blev sendt i hø-
ring hos skolebestyrelser og Børne- og Ungeområdets Område-MED, fremgår det, at modellen 
forudsætter, at der over tid vil være behov for fysiske rammer til at rumme op til mellemforms-
grupper pr. skole på de skoler, der fremadrettet skal rumme de nye mellemformstilbud. 

Det er hermed ikke intentionen, at der skal være tre ekstra klasselokaler pr. skole, da børnene i 
mellemformsgrupperne i en del af deres skolegang skal være tilknyttet deres almen klasse, og da 
mellemformsgrupperne forventes at have et mindre pladsbehov end et normalt klasselokale. 
Desuden vil der ikke skulle være mellemformstilbud på samtlige skoler.  

Der skal derfor på de enkelte skoler være opmærksomhed på at sikre lokaler til mellemformstil-
bud. Det kan ske ved omorganisering af lokaler, fleksible lokaler, ny indretning og fleksible af-
skærmningsmuligheder.  

Der opleves i disse år et faldende elevtal på Frederiksberg, og det er også på denne baggrund 
vurderingen, at der vil være plads på skolerne til de nye mellemformstilbud. 

Spørgsmål: Vil der ske en opdeling så for eksempel elever med ADHD, ordblinde, socio-emotio-
nelle udfordinger og elever med generelle indlæringsvanskeligheder ikke skal gå i den samme 
mellemformgruppe? 

Svar: 

Det anbefales i Forslag til model for mellemformer på specialundervisningsområdet i Frederiks-
berg Kommune, at de nye mellemformstilbud etableres med brede målgrupper. Det betyder, at 

 



 

 

elevgrupperne er kendetegnet ved mangesidede udfordringer, ofte en blanding af psykiatriske 
diagnoser (komorbiditet), men også elever der er udfordret socio-emotionelt. Som led heri erstat-
tes målgruppebeskrivelserne med en beskrivelse af det pædagogiske læringsmiljø, som børnene 
har behov for. Det er således børnenes behov, som er i centrum, ikke børnenes eventuelle diag-
noser. 

Denne anbefaling bygger bl.a. på erfaringer med, at de nuværende elever på specialskolen og 
på mellemformstilbuddene allerede er blandede og ikke er rene diagnosebaserede/adfærdsbase-
rede målgrupper. 

Spørgsmål: Hvilke udddannelseskrav er der til personale der skal varetage den specialpædago-
giske bistand i de nye mellemformer? 

Svar: 

Der vil blive normeret med én lærer og én pædagog pr. mellemformsgruppe, og det forudsættes, 
at læreren og pædagogen tilsammen kan dække de forskellige kompetencebehov, som mellem-
formstilbuddet vil kræve. Medarbejdergruppen skal dermed kendetegnes ved specialfaglig viden 
om elevernes udfordringer, men også en viden om og tilknytning til almenområdet. 

Herudover vil der, med henblik på at bidrage til et højt fagligt niveau på de enkelte mellemforms-
tilbud, blive etableret et rådgivningscenter. Rådgivningscenteret skal medvirke til sikring af syste-
matisk videndeling, så der opnås velkendte og valide procedurer, fælles sprog og så der opnås 
et højt kompetenceniveau for at understøtte god inklusion. 

Spørgsmål: Hvordan imødegår man den mulige stigmatisering af elever der indstilles til mellem-
formerne, altså hvordan skaber man en kultur hvor mellemformerne ikke oplever utilstrække-
lighed i bevægelsen mellem almen og mellemformerne.  

Svar: 

Udgangspunktet for de nye mellemformstilbud er, at børnene i de nye mellemformstilbud skal 
være tilknyttet en almenklasse og SFO/klub. Det betyder, at barnet jf. lovgivningen er indskrevet i 
mellemformstilbuddet, og at barnet samtidig i dele af sin skoledag modtager undervisning i sin 
almenklasse. 

Der vil derfor, som det fremgår af svar på det foregående spørgsmål, være opmærksomhed på, 
at medarbejdergruppen ved de enkelte mellemformstilbud både har kompetencer inden for det 
specialpædagogiske område men også en viden om og tilknytning til almenområdet. Dette set 
sammen med, at rådgivningscenteret også skal have et tæt samarbejde med de nuværende un-
derstøttende og rådgivende aktører, herunder også den enkelte skoles inklusion/AKT/vejled-
ningsteam, forventes at medvirke til, at skolerne bliver mere bevidst om, hvilke aktiviteter, ar-
bejdsformer og strukturer, som kan virke ekskluderende over for udsatte børn og unge. 

Spørgsmål: Får børn der tidligere har haft en fejlbehæftet sag i børneafdelingen, men i mellemti-
den er blevet 18, også en undskyldning? 

Svar: 

Der udsendes breve i 326 af de 363 sager, der blev kategoriseret ”røde” af BDO, dvs. med alvorlige 

fejl i sagsbehandlingen. De resterende sager er dobbelt sager, dvs. sager der både var kategori-

seret rød i tryghed for barnet og i lovmedholdelighed og dermed er registeret flere gange.  



 

 

Det er forældremyndighedsindehaveren, der modtager undskyldningsbrevet, medmindre den 

unge er fyldt 18 år. I så fald er det den unge, der modtager undskyldningsbrevet. 

 

Spørgsmål: Hvad er vores psykolognormering i PPR ift. børnetallet sammenlignet Gentofte, Kø-

benhavn, Gladsaxe, Rudersdal og Hvidovre og hvor meget vil det koste at komme op/ned på ni-

veau med de andre kommuner? 

Svar: 
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Frederiksberg 16,7 0,87  0  

Gentofte 15,7 0,95 0,08 48.529 889.630 

Rudersdal 14 1,02 0,15 96.782 1.774.204 

Hvidovre 16 1,28 0,41 264.537 4.849.491 

Gladsaxe 22,3 1,38 0,51 329.058 6.032.294 

*Normeringen for Rudersdal, Gladsaxe og Hvidovre stammer fra KLK’s analyse. Normering fra 

Gentofte er beregnet på baggrund af Gentoftes årlige lønsum til PPR-psykologer og den årlige 

gennemsnitsløn for samme på Frederiksberg. Det har desværre ikke været muligt at få oplyst et 

tal for PPR-psykolognormeringen i Københavns Kommune. 

 

Spørgsmål: Hvor mange langtidssygemeldinger har der været i PPR de seneste fem år? 

Svar: 

År langtidsfraværsperioder Samlet sygefraværsprocent 

2016 3 4,7 

2017 8 4,1 

2018 4 2,5 



 

 

2019 2 2,2 

2020 2 2,3 

2021, 

pr.14/6 

3  

2,4 

*Langtidssygefravær er defineret ved fravær af min. to ugers varighed. Der er ikke nødvendigvis tale om ex.vis. 

otte personer med langtidsfravær i i 2016, da der kan være tale om samme person, med langtidsfravær over flere 

perioder. 

 

Spørgsmål: Det eller de firmaer vi bruger ifm. tolkebistand. Har de overenskomst? 

Svar:  

Der findes ikke en bred implementerbar overenskomst for hele tolkeområdet. Forvaltningen har 
været i dialog med HK, der oplyser, at arbejdet med udarbejdelse af en sådan er undervejs.  

Spørgsmål: Hvilken psykolognormering er der til den åbne anonyme rådgivning til unge (Gratis 
psykologhjælp) og hvordan har den udviklet sig de seneste år? 

Svar: 

Der er en psykolognormering på 1½ årsværk i den åbne anonyme rådgivning.  

 

Det er for år tilbage (før 2014) besluttet, at halvdelen af FURs ressourcer skulle anvendes til vare-

tagelse af rådgivningsopgaver fra den åbne anonyme rådgivning. Vi har ultimo 2020 gennemført 

en kapacitetsanalyse af FURs opgaver. Den viste, at antallet af nye sager fra åben anonym råd-

givning har ligget relativt stabilt på godt 250 sager. Det svarer i antal til ca. halvdelen af nye sager 

til FUR på et år. Når tidsforbruget medregnes, viser det sig, at kun ca. 2 af FURs i alt 7 årsværk 

er tidligere blevet anvendt til opgaver fra den åbne anonyme rådgivning, mens de resterende 

ressourcer er anvendt til opgaver fra Familieafdelingen.  

 

Grundet manglende PL-regulering pr.1.1.2021 blev det besluttet, at skære 30 timer fra den åbne 

anonyme rådgivning, så der er 1½ årsværk til opgaven. De 12 timer blev taget fra sekretariatets 

normering (som indtil 1.1.2021 har varetaget telefonbetjeningen af den åbne anonyme rådgivning) 

og de 18 timer blev taget fra FUR’s normering. Pr.1.1.2021 varetager psykologer fra FUR telefon-

betjeningen den åbne anonyme rådgivning. 

Den åbne anonyme rådgivning henvender sig både til forældre samt til unge, og har i de seneste 

3 år set således ud:  

 

 

 



 

 

 FUR Heraf unge PPR Heraf unge I alt 

2018 239 76 (32 %) 28 5 (18%) 266 

2019 255 99 (39 %) 55 4 (7%) 310 

2020 275 112 (41 %) 66 11 (17%) 341 

 

Der har været en stigning i antallet af ungehenvendelser hvert år, både nominelt og betragtet pro-

centuelt af det samlede antal henvendelser. Fra 2018-2019 var stigningen fra 76 til 99, altså en 

stigning på 30 %. Fra 2019-2020 var stigningen på yderligere 13 %.  

 

Spørgsmål: Hvor mange henvendelser om gratis psykologhjælp blev imødekommet i 2020 og 
2021? 

Svar:  

 

I 2020 blev 341 henvendelser imødekommet i den åbne anonyme rådgivning. 
 
Omlægningen af den åbne anonyme rådgivning, herunder reduktionen på 30 timer jf. ovenstå-
ende, har betydet, at mange af henvendelserne søges imødekommet i telefontiden, når borgeren 
retter den første henvendelse, da man nu får en psykolog direkte i tale.  
 
Pr. d. 14/6 har der været i alt 164 henvendelser i den åbne anonyme rådgivning; 
- 102 af henvendelserne er imødekommet i telefontiden gennem telefonsamtale med psykologen 
- 63 af henvendelserne er henvist til et kortere samtaleforløb hos en af psykologerne (max 5 
samtaler)  
- 9 af henvendelserne har vist sig ikke relevante, og er henvist andet sted hen (fx Familieafdelin-
gen, Familieretshuset e.a.). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Eg Hansen 

Børne- og ungedirektør 

  
 


