ORDBLINDEINSTITUTTET

Center for Skole, Institutioner og Kultur

Lundebjerg 72
2740 Skovlunde
Tlf: 4477 6131
Fax: 4466 6275
www.oi.dk
Dato: 6. januar 2019
Tlf. dir.: 4477 6132
Fax. dir.: 4477 xxxx
E-mail: pni@balk.dk
Kontakt: Pernille Nielsen

Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægten og justeringer i ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning.
Skolebestyrelsen takker for det fremsendte materiale i forbindelse med ændringer i styrelsesvedtægterne og ressourcetildelingsmodellen.
Skolebestyrelsen vil gerne hilse beslutningen om at gøre SAMSPAL permanet velkommen.
Punkt 1. – 3.:
Er taget til efterretning
Punkt 4.:
Skolebestyrelsen undrer sig meget over, at der er lavet en stillingsbeskrivelse for distriktsskolelederen og for den pædagogiske afdelingsleder, men ikke for skolelederen på OI. Vi tænker, det må være en forglemmelse.
Punkt 5:
At midlerne til specialforanstaltninger bliver lagt ud på skolerne, er naturligvis en fordel for skolerne, der dermed får et større råderum i forhold til tidlige indsatser til børn i vanskeligheder.
Dog vil skolebestyrelsen gerne give udtryk for nogle bekymringer i forbindelse med justeringen af ressourcetildelingsmodellen:
 Når man lægger midlerne ud til skolerne, vil det så betyde, at det
fortsat vil være barnets behov, der er i centrum og ikke økonomien?
 Vil skolerne kunne stille de kompetencer til rådighed, som den enkelte elev har behov for og i forhold til visitationsopgaven?
 Hvordan sikres kvaliteten i undervisningen?

 Bliver justeringerne i tildelingsmodellen årsag til lokale gruppeordninger på de forskellige almenskoler?
 Hvordan sikre man, at de midler, der bliver lagt ud til skolerne bliver
brugt til støtte og specialundervisning?
Justeringerne i tildelingsmodellen ser skolebestyrelsen også som en mulighed for, at OI kan indlede et tættere samarbejde med almenområdet.
Vi vil gerne stille skolens kompetencer til rådighed i forhold til den ordblindeopgave almenområdet vil møde. Om det skal være undervisningsopgaver
på de enkelte skoler, supplerende undervisning om eftermiddagen, co-teaching eller kursusvirksomhed må behovet hos den enkelte skole og elev afgøre.
Men vi er klar til at være en del af løsningerne omkring de ordblinde elever
på almenområdet.
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