
Høringssvar om forhøjelse af skolernes enhedstakst for betaling
ved segregering af elever til specialskoler og specialtilbud

Vi kan, som forældre til elev i gruppeordningen for autister på Hedegårdsskolen, forudse en
problematisk udvikling i den fremtidige visitation af elever med behov for korrekt tilrettelagt
specialundervisning.

Udgifterne til en elev i høreklasser, gruppeordningen for ADHD, autisme og generelle
indlæringsvanskeligheder samt Ordblindeinstituttet ligger betydeligt under de 300.000 som
skolernes økonomi vil blive belastet med. Gruppeordningen for autister er den dyreste med
en årlig udgift på ca. 254.000 og taleklasserne er den billigste med en årlig udgift på ca.
140.000.

Kasperskolen og høreklasserne er de eneste tilbud der kommer til at ligge over
enhedstaksten på 300.000. Kasperskolen er den dyreste med en årlig udgift på ca. 558.000

Undervisningstilbud Årlig udgift Antal elever Overskud

Almenskolen 69.000,- - -

Taleklasser 140.000,- 12 1.920.000,-

Generelle indlæringsvanskeligheder 155.000,- 47 6.815.000,-

ADHD 211.000,- 28 2.492.000,-

Ordblindeinstituttet 223.000,- - -

Autisme 254.000,- 31 1.426.000,-

Høreklasser 363.000,- 23 -1.449.000,-

Kasperskolen 558.000,- 35 -9.030.000,-

Årlig udgift og antal elever er ca. tal baseret på data tilgængeligt på internettet.

Hvis en enhedstakst på 300.000 bliver en realitet bliver det endnu sværere for vores børn at
blive visiteret til det tilbud der passer til dem da incitamentet for at videresende elever til
specialundervisning uden for almenskolen forsvinder. Det er billigere for skolen at oprette
egne “gruppeordninger” i stedet for at benyttes kommunens etablerede gruppeordninger.

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på at eleverne har samme behov for
specialundervisning uanset hvor de er placeret i skolesystemet men vi tvivler på at
almenskolen kan tilbyde et bedre specialundervisningstilbud lokalt på skolerne.

Det eneste positive ved at hæve enhedstaksten til 300.000 er umiddelbart at skolelederne
bliver mere tilbøjelige til at videresende kommende elever til specialtilbud uden for
almenskolen inden de indskrives i skolen da skolens økonomi dermed ikke belastes af en
evt. enhedstakst på 300.000.



Fakta
Social- og Indenrigsministeriet har i 2020 undersøgt “enhedstakster” i landets kommuner.
Her er gennemsnittet 158.000,-, den laveste 52.000,- og den højeste 232.000,-

VIVE’s rapport “Tilbageførte elever og overgang til ungdomsuddannelse” fra 2020 viser at
ikke-segregerede elever oftere kommer i gang med en ungdomsuddannelse i forhold til
segregerede elever. Rapporten konkluderer “Det er endvidere væsentligt at notere sig, at de
fundne effekter af tilbageførsel gælder for den gruppe af elever, der faktisk blev tilbageført.
Uden videre antagelser kan analysen derfor ikke sige noget om, hvorvidt effekterne ville
være positive, hvis man tilbageførte yderligere elever i specialtilbud”. Det bemærkes at der
ikke segmenteres ud fra elevens evner og ressourcer.

Autisme og ADHD er overvejende genetisk nedarvede lidelser der ikke umiddelbart følger en
socioøkonomiske ressourcefordelingsmodel. Der ses ofte komorbiditet mellem disse lidelser
samt andre psykiske lidelser.

Vi håber på en positiv modtagelse af vores bekymringer i forhold til en evt. forhøjelse af
enhedstaksten.

Christina & Lars Vistrup Skov
Forældre til elev i gruppeordningen for autister


