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Resume 

I sagen fremstilles høringsmateriale, der behandler: 

- Omstilling af specialklasseområdet og det tilhørende SFO-

område  

- Omstilling af juniorklubtilbuddet i Odder by 

- Omprioritering af ressourcer fra specialtilbudsområdet til almen-

området i Odder Skolevæsen 

 

Baggrund for sagen 
Børn, Unge og Kultur udvalget traf d.11.01.2016 beslutning om at for-

valtningen skulle finde modeller til at omprioritering og effektivisering af 

ressourcer på specialområdet i folkeskolen. Nødvendigheden af omprio-

riteringen og effektiviseringen på specialområdet skal findes i de tre ne-

denstående elementer: 

 

1. Udfasning af implementeringstilskuddet vedrørende folkeskole-

reformen fra 2017 ca. 2.9 mio. Byrådsbeslutning budget 2014 

vedrørende effektivisering af folkeskolen 

 

2. Besparelser i budget 2016 ca. 0,66 mio. kr. stigende til 1,15 mio. 

kr. fra 2017(Klub Egestammen). 

 

3. Ressourcetilførsel til almenområdets inklusionsarbejde 

 

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper, der har behandlet specialtil-

buddene i 0.-10.kl. ud fra pædagogiske, organisatoriske og økonomiske 

forhold. På baggrund af arbejdsgruppernes arbejde fremstilles forslag til 

høringsmateriale. 

 

 

Forvaltningens bemærkninger 
 
Oversigt 
I nedenstående to tabeller illustreres de forhold af organisatorisk karak-

ter, som forandres.  

 

 

Specialklasseområdet er i dag organiseret som følger:  

Før  Hou 

Skole 

Parkvejens 

Skole 

Skovbakke 

Skolen 

Ungdoms 

skolen 

Specialklasser for børn 

med generelle behov 

0. – 6. klas-

se 

 0.– 9. klasse 

(der er kun 

elever fra 7. – 

9. klasse) 

10. klasse 

med støtte 

Specialklasser for børn 

med ADHD og autisme  

 0.– 10. klasse   

E-klasser og U-gruppe    7. – 9. klasse 

Fritidstilbud for special-

klasseelever 

SFO for 0. – 
6. klasse 

SFO for 0. – 

6. klasse 

SFO for 0. – 3. 

klasse 

 



 

Klubaktiviteter 

for 7. – 9. 

klasse 

Klub for  

4.-7. klasse 

Ressourcetildelingsmodel 

baseret på en individuel 

incitatmentsstruktur 

 

Alle folkeskoler 

 

 

Efter omlægningerne, effektiviseringerne og besparelserne vil special-

klassestrukturen se således ud: 

 

Efter Hou Parkvejens 

Skole 

Skovbakke-

skolen 

Ungdoms-

skolen 

Specialklasser for børn 

med generelle behov 

0. – 6. klasse   10. klasse 

med støtte 

Specialklasser for børn 

med ADHD og autisme  

 0.– 9. (10.) 
klasse 

 10. klasse 

med støtte 

E-klasser og U-gruppe    7. – 9. klas-

se 

Fritidstilbud for special-

klasseelever 

SFO for 0. – 4. 

klasse 
 
Juniorklub m. 
støtte for 5. og 
6. klassetrin 

SFO for 0. – 6. 

klasse 

 

 

  

Ressourcetildelings-

model baseret på en 

individuel og kollektiv 

incitamentsstruktur 

 

Alle folkeskoler 

 

 

Forvaltningens anbefalinger til omlægning 

Styregruppen for en ny ressourcetildelingsmodel for specialområdet og 

forvaltningen anbefaler på basis af arbejdsgruppernes analyser effekti-

visering og omlægning på følgende områder: 

 

 
a) Fast budget, reduceret åbningstid og tilbud om juniorklub for 5.-6. 

klassetrin i Hou, ikrafttrædelse pr. 01.01.2017 

b) Visitation til 11. skoleår i specialregi ikrafttrædelse pr. 

01.08.2017 

c) Takstnedsættelse til Parkvejens Skole og Hou Skole ikrafttræ-

delse pr. 01.01.2017 

d) Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen, ikrafttræ-

delse pr. 01.01.2017 

e) Økonomisk forsikringsordning, ikrafttrædelse pr. 01.01.2017  

f) Juniorklubtilbud for 4.-6.kl. i Odder by, ikrafttrædelse pr. 

01.01.2017 

g) Udfasning af specialklasser i Skovbakkeskolen, ikrafttrædelse 

01.09.2017 

 

I det efterfølgende redegøres for de 7 forhold.  

 



a. Fast budget, reduceret åbningstid og tilbud om juniorklub 
for 5.-6. klassetrin i Hou  

Der indføres et fast budget til special-SFO på Hou Skole og Parkvejens 
Skole. Der fastsættes en vippenormering, således at skolerne for et fast 
budget skal kunne tilbyde et fritidstilbud til +/- 20 % elever. Det faste 
budget med vippenormering sikrer, at skolelederne har bedre mulighed 
for at planlægge en pædagogisk målrettet indsats forud for skoleårets 
start. 

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne vurderer forvaltningen, at 

specialklasseelevernes behov for fritidstilbud i tidsrummet fra 6.30-7.00 

og fra 16.00-17.00 er minimalt. Derfor indstilles det, at åbningstiderne 

ændres til 7.00-8.00 og 14.00-16.00. 

 

Dog afsættes der 100.000 kr. til en særlig pulje, som administreres af 

BFC. Puljen kan anvendes i de tilfælde, hvor forældrene tilkendegiver at 

de har behov for et fritidstilbud i det reducerede tidsrum. For eksempel 

ift. pendler familier. 

 

Specialeleverne i 4. klasse på Hou Skole bibeholder special-SFO, mens 

specialeleverne på 5. – 6. klassetrin tilbydes fritidstilbud i Juniorklub i 

Hou med støtte. Udgangspunktet for støtte er 13 timer ugentligt. Det 

hidtidige klubtilbud på Parkvejens Skole til udskolingseleverne nedlæg-

ges således, at fritidstilbuddet til børn og unge slutter efter mellemtrin-

net. 

 

b. Visitation til 11. skoleår i specialklasseregi 

Der er ikke forpligtigelse i lovgivningen til at etablere specialtilbud for 

10. klasse. I Odder Kommune har vi indtil nu tilbudt 11. skoleår i speci-

alklasseregi. Visitation til 11. skoleår i specialregi svarer til et ekstra år i 

9. klasse for at øge muligheden for at bestå 9. klasseprøven med 

mindst 2 i dansk og matematik og derved kvalificere sig til en ungdoms-

uddannelse. 

 

Det forventes at halvdelen af 9.klasseeleverne kan indskrives i 

10.klassecenteret med støtte. Forvaltningen vurderer, at visitation på 

dette niveau er væsentligt fordi Odder Kommune på baggrund af antal 

børn på mellemtrinnet i dag, fremadrettet vil få flere elever i udskolingen 

og derved en kommende større udgiftspost til 11. skoleår. 

 

c. Takstnedsættelse til specialklasse-tilbuddene på Parkve-

jens Skole og Hou Skole 

Nedsættelse af takst for specialklasse-tilbud på Hou Skole og Parkve-

jens Skole. Forvaltningen indstiller, at taksten for specialklasse-tilbud på 

Hou Skole nedsættes med 10.500kr. og taksten for en specialplads på 

Parkvejens Skole nedsættes med 13.700kr. 

 

En takstnedsættelse pr. elev kan få betydning for normeringen i speci-

alklasserne, da der vil være færre timer til voksne. Det kan også få be-

tydning for ledelsesmæssige organisering og drift af specialklasserne.  

 

d. Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen  

Ungdomsskolen har i dag et fast budget på 2.37 mio. kr. til E-klassen og 

U-gruppen. Skolen har i løbet af sidste skoleår haft en gennemsnitlig 

indskrivning i E-klassen på 8,63 elever og 0,1 elev for U-gruppen. 

 



Derfor indstilles det, at der gennemføres en omlægning af budgetmo-

dellen for E-klassen og U-gruppen, således at budgettet opdeles i en 

grundtildeling og et takstbeløb. 

 

Det foreslås, at grundbeløbet fastsættes til 1.1 mio. kr., svarende til 2,1 

fuldtidsstilling. Grundbeløbet sikre dermed et pædagogisktilbud til de 

unge, der har et behov. Overbygningsskolerne betaler takstbeløb for de 

elever, der optages i E-klassen og U-gruppen. Taksten for en E-

klasseelev fastsættes til 68.000 kr. mens taksten for en U-klasseelev 

fastsættes til 111.000 kr.  

 

Forskellen mellem det nuværende budget og grundtildelingen overføres 

til skolernes lokale inklusionsindsats. 

 

e. Økonomisk forsikringsordning  

Erfaringerne fra den eksisterende ressourcetildelingsmodel på special-

området viser, at den nuværende incitamentsmodel har nogle utilsigte-

de konsekvenser. Det gælder særligt for små skoler og for skoler, som 

pludselig bliver udfordret af flere børn med behov for en specialklasse-

placering.  

 

Styregruppe og forvaltningen indstiller derfor, at der indføres en forsik-

ringsordning for de særligt udfordrede skoler. Forsikringsordningen 

bygger på følgende principper:  

 

a. Alle skoler betaler takstbeløb svarende til det antal elever, der er 

ekskluderet. 

b. BFC betaler for segregerede elever, der tilhører 10.klasse. 

c. BFC betaler for elever henvist til specialskoler og – klasser i an-

dre kommuner (bortset fra elever, som er henvist til OK’s special-

klasser, men hvor forældrene via det frie skolevalg har valgt en 

specialklasse i en anden kommune) 

d. Overbygningsskolerne betaler for alle overbygningselever. 

e. Distriktsskolerne betaler de gældende takstbeløb og BFC betaler 

forskellen mellem skolernes takst på taksten i specialklasserne. 

f. Budgettet fordeles efter antallet af elever tillagt antallet af speci-

alklasseelever. 

g. Budgettet, der fordeles til skolerne forøges som følge af over-

gang af betalingsforpligtelse vedr. overbygningselever samt om-

lægningen af budgetmodellen på E-klassen og U-gruppen som 

beskrevet under pkt. 2.3. 

h. Der indføres en forsikringsordning, der sikrer, at skolerne som 

minimum har 2.500 kr. til det lokale inklusionsarbejde. 

 

Modellen har en kollektiv og individuel incitamentsstruktur, som kræver 

et kvalificeret samarbejde i skolevæsenet, da skolerne kollektivt hæfter 

for en øget segregering. Styregruppen anbefaler, at ressourcetilde-

lingsmodellen med forsikringsordning evalueres i foråret 2019 

 

f. Juniorklubtilbud for 4.-6.kl. i Odder by: 

Juniorklubben på Egholmgård nedlægges pr. 01.01.2017. Der etableres 

et nyt klubtilbud for 4.-6.klasse i Odder-by. Juniorklubben organiseres 

efter folkeskoleloven og vil have aktiviteter skoleårets 200 skoledage i 

åbningstiden 14.00-17.00. Tilbuddet er lukket i ferier. Den specifikke 

gruppe indgår i juniorklubben som hidtil – dog er budgettet reduceret 

med 300.000 kr. 



 

Der sendes to nye modeller i høring. I de to modeller er fritidstilbuddet 

for 4.-6.klasse budget og ledelsesmæssigt placeret på enten Parkve-

jens Skole eller Vestermarkskolen. 

 

Model 1: I enten Parkvejens Skole eller Vestermarkskolens nuværende 

rammer. 

Model 2: I en af skolernes nuværende rammer og i Egestammens nu-

værende lokaler. 

 

Høringsparterne har mulighed for at foreslå andre modeller i høringsfa-

sen. 

 

g. Udfasning af specialklassetilbud på Skovbakkeskolen 

Undervisningen af udskolingselever med generelle behov udfases på 

Skovbakkeskolen. Fra 01.09.2016 er det ikke længere muligt at indskri-

ve elever i Skovbakkeskolens specialklasser. Elever indskrevet i Skov-

bakkeskolens specialklasser inden 01.09. har mulighed for at færdiggø-

re deres skolegang på Skovbakkeskolen. 

 

Eleverne med generelle behov kan efterfølgende undervises på følgen-

de måder: 

- I almenområdet med støtte 

- I Parkvejens Skoles specialklasser 

- I ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 

Opsummerende 

Sammenlagt giver de skitserede omlægninger en besparelse på 

5.376.000 kr. Dette betyder, at byrådsbeslutningen fra 2014, vedr. ud-

fasningen af implementeringstilskuddet på 2.9 mio. kr., kan indfries og, 

at inklusionsarbejdet på skolernes almenområde kan styrkes gennem 

tilførsel af ekstra ressourcer. Besparelseskravet fra 2016 kan endvidere 

indfries på BUK-udvalgets område gennem omstilling af juniorklubtil-

buddet i Odder-by. 

 

De foreslåede omstillinger vil have virkning fra 01.01.2017, hvilket med-

fører, at besparelseskravet for 2016 på samlet 1.5 mio. kr. finansieres af 

folkeskolens omstillingspulje. I 2017 føres ressourcerne tilbage til sko-

lernes omstillingspulje. 

 

 Forslag  Besparelse 

A Fast budget, reduceret åbningstid og tilbud om juni-

orklub for 5.-6. klassetrin i Hou 
1.592.000 

B Visitation til 11. skoleår i specialklasseregi 573.000 

C Takstnedsættelse til Parkvejens Skole og Hou Skole 840.000 

D Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen 

– overføres til skolernes inklusionsarbejde 
1.271.000 

F Juniorklub i Odder By 1.100.000 

 I alt 5.376.000 

 

Den videre proces 

På basis af BUK udvalgets behandling af sagen udfærdiges et hø-

ringsmateriale, som sendes i høring 5.april. 

 

5.4-12.5.2016 Høring 



 

4.6.2016 Omstilling af specialklasserne med hørings-

svarene behandles på BUK-udvalgsmøde 

 

27.6.2016 Omstilling af specialklasserne vedtages af 

Byrådet 

 

1.8 – 31.12.2016  Fastlæggelse af procedurer for visitation og 

revisitation til specialklasser 

 

 

Forvaltningen indstiller 
 

- at forslaget sendes i høring i perioden 5. april – 12. maj 2016 

i: Skolebestyrelser, Forældrebestyrelsen på Egholmgaard, 

Skolernes MED-udvalg, MED-udvalget på Egholmgaard, 

OmrådeMED for Børn og Unge og Handicaprådet



 

 

 

 

Beslutning fra  Børn, Unge & Kulturudvalg  den 4. april 2016: 
Afbud: Hanne Appel 

 

 

Godkendt 

 

 

Forvaltningens bemærkninger (fortsat) 
 

Børn, Unge og Kulturudvalget forelægges en række beslutningsforslag 

vedr. omlægning og besparelser på specialtilbudsområdet, hvoraf en-

kelte forelægges byrådet til beslutning. 

 

Skolebestyrelser og MED-udvalg på de 7 folkeskoler samt Ungdoms-

skolen og handicaprådet er høringspart. De enkelte høringsparter har 

lavet nogle grundige og forskellige høringssvar, hvorfor alle høringssva-

rene er vedlagt sagen. Forvaltningen har samlet de væsentligste temaer 

fra høringssvarene i et opsamlingsnotat, der også er vedhæftet. Handi-

caprådet har på tidspunktet for udsendelse af dagsorden ikke afgivet 

høringssvar. Handicaprådets høringssvar eftersendes dagsordenen for-

ud for mødet. 

 

Forvaltningen vil gerne fremhæve nødvendigheden af omprioriteringen 

og effektiviseringen på specialområdet. Denne findes i de tre nedenstå-

ende elementer: 

 

1. Udfasning af implementeringstilskuddet vedrørende folkeskole-

reformen fra 2017 ca. 2.9 mio. Byrådsbeslutning budget 2014 

vedrørende effektivisering af folkeskolen, 

 

2. Besparelser i budget 2016 ca. 0,66 mio. kr. stigende til 1,15 mio. 

kr. fra 2017(Klub Egestammen), 

 

3. Ressourcetilførsel til almenområdets inklusionsarbejde. 

 

Nedenfor fremgår i kort form tilkendegivelserne fra de berørte parter ift. 

de fremsatte forslag samt forvaltningens bemærkninger hertil. 

 

Reduceret åbningstid Special-SFO 

Både Parkvejens Skole og Hou Skole gør opmærksom på, at de allere-

de har omprioriteret ressourcerne og at ressourcerne i dag indgår som 

ekstra støtteressourcer i skoletiden. En reducering vil derfor få betyd-

ning for normeringen og det pædagogiske tilbud. 

 

Forvaltningen fastholder forslaget om reducering af åbningstid for spe-

cial-SFO.  

 

Fast budget og tilbud om juniorklub for 5.-6. klassetrin i Hou 

Både Parkvejen og Hou Skole hilser i deres høringssvar et fast budget 

velkommende. Dog fremsætter Parkvejens Skole et ændringsforslag 

om at de i stedet for en vippe på +/-6 elever får en vippe på +/- 2 elever. 

Forvaltningen vurderer, at dette vil underminere modellens styrings-

mæssige kvalitet. 

 



 

 

Hou Skole og Børnehus arbejder allerede med, at 5.-6.klasseeleverne 

indgår i den lokale juniorklub, men ser sig udfordret af forslagets antal 

støttetimer. 

 

I høringssvaret fra Parkvejens Skole fremgår det, at man ikke ønsker 

nedlæggelse af klubtilbuddet til udskolingseleverne, da det giver mulig-

hed for sociale aktiviteter, der ikke er i skoleregi. 

 

Forvaltningen fremsætter på baggrund af ovenstående et forslag om en 

vippenormering for Parkvejens Skoles Special-SFO på +/- 4 elever, den 

foreslåede normering for special-SFO på Hou Skole fastholdes. 

 

Forvaltningen fastholder forslaget vedr. udmelding af special-SFO og 

tilbud om juniorklub i Hou samt nedlæggelse af klubtilbuddet for udsko-

lingselever fra Parkvejens Skoles specialklasser. 

 

Visitation til 11. skoleår i specialregi 

I høringssvarene bliver der gjort opmærksom på, at der skal være 

åbenhed for, at nogle elever har behov for et 11.skoleår i specialklasse-

regi for at kunne bestå 9.klasseprøven. 

 

Forvaltningen fastholder forslaget om visitation til 11.skoleår i specialre-

gi. 

 

Takstnedsættelse til Parkvejens Skole og Hou Skole 

Både Parkvejens Skole og Hou Skole gør i deres høringssvar opmærk-

som på, at en takstnedsættelse vil få effekt på normeringen og derved 

deres pædagogiske tilbud. 

 

Forvaltningen fastholder forslaget om nedsættelse af taksten for en 

specialklasseplacering. 

 

Omlægning af budgetmodel E-klassen og U-gruppen 

Ungdomsskolen skriver i sit høringssvar, at erfaringer med den foreslå-

ede budgetmodel viser, at tilbuddet udhules og ender med en afvikling. 

Ungdomsskolen fremsætter et ændringsforslag om, at den nuværende 

budgetmodel til E-klasserne fastholdes, mens tilbuddet ift. U-gruppen 

gøres til en entreprenøropgave. Den foreslåede ændring vil give en be-

sparelse på 832.900 kr.. 

 

Til forskel giver forvaltningens forslag en besparelse på 1.27 mio. kr. 

der omprioriteres til arbejdet med inklusionsindsats i normalområdet. 

 

Forvaltningen fastholder forslaget om omlægning af budgetmodellen og 

anbefaler, at der skal foretages en evaluering og revurdering af den fo-

reslåede model ved udgangen af 2017. 

 

Økonomisk forsikringsordning 

Generelt vurderer skoler med indskoling og mellemtrin, at den foreslåe-

de model er fornuftig, men at de 2.500 kr./elev til det lokale inklusions-

arbejde ikke er tilstrækkelig. Dog ikke Hundslund Skole og Børnehus. 

 

Udskolingsskolerne problematiserer, at de ifølge modellens princip d 

fremadrettet skal betale for alle elever, der segregeres i udskoling. Hidtil 

har BFC betalt for elever fra oplandsskolerne. De vurderer at princippet 

vil få en stor økonomisk konsekvens. 



 

 

 

En række skolebestyrelser fremsætter et forslag om, at ressourcetilde-

lingsmodellen helt fjernes og økonomien igen placeres central i skole-

væsenet fx i BFC. 

 

Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvaret at den nuværende 

ressourcetildelingsmodel ikke ændres, og at der derved ikke indføres en 

forsikringsordning. 

 

Derudover indstilles det, at udskolingsskolerne fra 01.01.2017 skal be-

tale for alle segregerede elever i udskolingen. 

 

Udfasning af specialklasser på Skovbakkeskolen 

Skovbakkeskolen mangler et pædagogisk argument for at deres speci-

alklasser lukkes og specialklasserne samles på Parkvejens Skole oh 

Hou Skole. De ser dog positivt på, at der i forslaget opereres med en 

udfasningsmodel. 

 

Forvaltningen fastholder forslaget om udfasning af specialklasserne på 

skovbakkeskolen. 

 

Juniorklubtilbud for 4.-6.kl. i Odder by 

Vestermarkskolen byder ind på opgaven, men mener ikke at den øko-

nomiske ramme der er afsat er tilstrækkelige. 

 

Skovbakkeskolens bestyrelse udrykker ønske om at juniorklubtilbuddet 

placeres hos dem. 

 

Parkvejens Skole vurderer at det er rigtigt at der skal være et tilbud, 

men mener ikke at det kan gøres for de afsatte ressourcer. 

 

Egholmgårds MED og bestyrelse udtrykker bekymring for, at forslagets 

foreslåede åbningstid begrænser klubtilbuddets pædagogiske og inklu-

derende funktion. 

 

Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvarene, at Skovbakke-

skole fra og med 01.01.2017 varetager driften af juniorklubtilbuddet. Til-

buddet placeres i de nuværende rammer på Egholmgård frem til 2018, 

hvor byggeriet af den nye Skovbakkeskolen står færdigt. Valget er truf-

fet på baggrund bynærhed, faciliteter og Skovbakkeskolens kvalificere-

de arbejde med inklusion. 

 

 

Forvaltningen indstiller 
 

At den daglige åbningstid i Special-SFO reduceres med 1½ time, 

med ikrafttrædelse d.01.01.2017, 

 

At der afsættes 100.000 kr. til en pulje til dækning af behov for fri-

tidstilbud i den reducerede SFO-åbningstid, 

 

At der indføres fast budget med vippenormering til Special-SFO på 

Parkvejens Skole og Hou Skole og Børnehus, med ikrafttrædelse 

d.01.01.2017, 

 



 

 

At 5.-6. klasseelever fra Hous specialklasser udmeldes af Special-

SFO og tilbydes plads i juniorklub med støttetimer, med ikrafttræ-

delse d.01.01.2017, 

 

At klubtilbuddet for udskolingselever på Parkvejens Skoles speci-

alklasser nedlægges, med ikrafttrædelse d.01.01.2017, 

 

At der indføres visitation til 11. skoleår i specialklasseregi, med 

ikrafttrædelse d.01.08.2017, 

 

At taksten for specialklasseplacering reduceres med 10.500 kr. for 

Hou Skole og Børnehus og 13.700 kr. for Parkvejens Skoles, med 

ikrafttrædelse fra d.01.01.2017, 

 

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen omlægges til et 

budget med en fast grundtildeling og et fast takstbeløb for E-

klasse og U-gruppen, med ikrafttrædelse fra d.01.01.2017, 

 

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen evalueres og re-

vurderes i slutningen af 2017, 

 

At den nuværende ressourcetildelingsmodel på specialområdet vi-

dereføres, 

 

At udskolingsskolerne betaler for alle segregerede udskolingsele-

ver, med ikrafttrædelse d.01.01.2017, 

 

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at special-

klassetilbuddet på Skovbakkeskolen udfases og at der lukkes for 

tilgang af nye elever, med ikrafttrædelse d.01.09.2017, 

 

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at der opret-

tes et juniorklubtilbud i Odder-by, der drives af Skovbakkeskolen, 

med ikrafttrædelse d.01.01.2017. 

 

At juniorklubben placeres i de nuværende rammer frem til 2018, 

hvorefter den placeres i Skovbakkeskolens lokaler, 

 

Bilag 
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727-2016-49982 

 

Samlet høringssvar - omstilling 

 

727-2016-72305 

 

Høringsmateriale vedr. omlægning af 

specialklasseområdet 

 

727-2016-50525 

 

Opsamling på høringssvar vedr. omlægning af 

specialtilbudsområdet 

 

727-2016-72265 

 

 

Beslutning fra  Børn, Unge & Kulturudvalg  den 6. juni 2016: 
Afbud: Ingen 

 



 

 

Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede følgende:  

At den daglige åbningstid i Special-SFO reduceres med 1½ time, 

med ikrafttrædelse d.01.01.2017. 

 

At der afsættes 100.000 kr. til en pulje til dækning af behov for fri-

tidstilbud i den reducerede SFO-åbningstid. 

 

At der indføres fast budget med vippenormering til Special-SFO på 

Parkvejens Skole og Hou Skole og Børnehus, med ikrafttrædelse 

d.01.01.2017. 

 

At 5.-6. klasseelever fra Hous specialklasser udmeldes af Special-

SFO og tilbydes plads i juniorklub med støttetimer, med ikrafttræ-

delse d.01.01.2017. 

 

At klubtilbuddet for udskolingselever på Parkvejens Skoles speci-

alklasser nedlægges, med ikrafttrædelse d.01.01.2017. 

 

At der indføres visitation til 11. skoleår i specialklasseregi, med 

ikrafttrædelse d.01.08.2017. 

 

At taksten for specialklasseplacering reduceres med 10.500 kr. for 

Hou Skole og Børnehus og 13.700 kr. for Parkvejens Skoles, med 

ikrafttrædelse fra d.01.01.2017. 

For, Lars Grønlund, Jacob Taul, Anne Bonefeld, Lone Jakobi, Kre-

sten Bjerre, Hanne Appel 

Imod, Marianne Hundebøll,  

 

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen omlægges til et 

budget med en fast grundtildeling og et fast takstbeløb for E-

klasse og U-gruppen, med ikrafttrædelse fra d.01.01.2017. 

For, Lars Grønlund, Anne Bonefeld, Lone Jakobi, Kresten Bjerre, 

Hanne Appel 

Imod, Marianne Hundebøll, Jacob Taul 

 

At budgetmodellen for E-klassen og U-gruppen evalueres og re-

vurderes i slutningen af 2017. 

 

At den nuværende ressourcetildelingsmodel på specialområdet vi-

dereføres. 

 

At udskolingsskolerne betaler for alle segregerede udskolingsele-

ver, med ikrafttrædelse d.01.01.2017. 

 

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at special-

klassetilbuddet på Skovbakkeskolen udfases og at der lukkes for 

tilgang af nye elever, med ikrafttrædelse d.01.09.2017. 

Indstilles godkendt 

 

At Børn, Unge og Kulturudvalget indstiller til byrådet at der opret-

tes et juniorklubtilbud i Odder-by, der drives af Skovbakkeskolen, 

med ikrafttrædelse d.01.01.2017. 

Indstilles godkendt 

 



 

 

At juniorklubben placeres indtil videre i Egestammens nuværende 

lokaliteter.  

 

 

 

 


