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Undervisningsministeriet
Afd. for grundskole og folkeoplysning
Frederiksholms Kanal 26
1220 K

28. august 2006

VEDR. VEJLEDNING OM RAMMEAFTALEN
FOR OG UDGIFTERNE VED DE REGIONALE
UNDERVISNINGSTILBUD PÅ
SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET
Børnerådet skrev i høringssvar d. 7. januar 2005 til forslag om ændring
af folkeskoleloven følgende:
”Kommunerne skal nu overtage ansvaret for undervisningen af en stor
del af de ca. 2 % af danske børn, som er stærkt handicappede og p.t.
undervises i amtsskoler og -specialklasser efter Folkeskolelovens § 20,
stk. 2. Børnerådet forudser, at kommunerne som en del af den
kommunale økonomiske prioritering i vid udstrækning vil oprette lokale
tilbud til disse børn. Herved kan børnene undervises i nærheden af
deres hjem og vil blive skånet for den lange transport til
amtsspecialskolen, som er hverdagsoplevelse for mange af børnene nu.
Hvis de amtskommunale institutioner lukker, spredes personalet
imidlertid også. Dette fører til tab af den erfaring og ekspertise, som
institutionerne nu besidder og betyder en afspecialisering på området
til stor skade for de berørte børn og unge. Det kan også forventes, at
børn med forskellige handicaps vil komme til at gå i samme klasse
uden en lærer med specialiseret viden. Skadevirkningen heraf vil være
stor.
Børnerådet finder på denne baggrund, at der bør gennemføres en
nærmere kortlægning og analyse af de eksisterende tilbud, behovene
og den fremtidige udvikling på de enkelte specialundervisningsområder.
Denne analyse kan føre til en kvalificeret udvælgelse af institutioner,
der må videreføres i regionalt. Derved kan det sikres, at den kvalitet i
undervisningen, som amtsskolerne repræsenterer, ikke går tabt.”
Børnerådet har ved vurderingen af nærværende forslag fortsat den
bekymring, at man i de nye og større kommuner vil være tilbøjelige til
at tage elever hjem fra de mest specialiserede tilbud, hvis de ligger i
nabokommunen, idet de tror, at de selv kan skabe et nyt tilbud.
Nærhedsprincippet og økonomien kan dermed komme til at overskygge
hensynet til kvaliteten og professionalismen i tilbuddet, hvorved
kommunerne ikke kan leve op til kravet om ensartede tilbud til disse
børn.
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Børnerådet anbefaler på denne baggrund, at undervisningsministeriet
følger udviklingen og udmøntningen af reformen nøje i de kommende
år med henblik på eventuelle justeringer.

Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet
Annette Juul Lund, sekretariatschef
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