
    Ballerup d. 20. november 2014 

 

I forbindelse med Direktionens indstilling til at budget- og bevillingsansvar for 

økonomien på specialundervisningsområdet flyttes fra C-BUR til C-SI, har 

Sektor- og Rådhus MED udvalgene i C-BUR følgende betragtninger: 

 

 Vi ønsker at C-SI og C-BUR  indgår i et samarbejde med klare aftaler om 

rollefordeling. Vi har et ønske om at udviklingsarbejde og rådgivning 

kommer til at ligge i C-BUR. 

 

 Vi ser en fare for at midlerne kan blive ”brugt skævt”, og at  C-SI (skoler 

og daginstituioner) vil fravælge rådgivning eller købe rådgivning udefra.  

 

 Sammensætningen af visitationsudvalget. Det er væsentligt, at 

samarbejdet er tæt mellem de 2 centre,  og at  visitationsprocessen 

fortsat er fagligt underbygget og fleksibel. C-BUR har det faglige ansvar 

og bør lede visitationen.  

 

 C-BUR og C-SI bør i tæt samarbejde udarbejde en ny visitationsmodel, 

som både er fagligt underbygget og fleksibel. Det er vigtigt at sikre, at 

der fortsat er en central pulje til dækning af pludseligt  opståede  

specialundervisningsbehov, f.eks. tilflyttere.  

 

 C – Bur som videns organisation. Der skal afsættes midler til at sikre en 

løbende kompetenceudvikling af centerets medarbejdere, så der hele 

tiden sikres et fortsat højt fagligt niveau,  som er afstemt med  

brugernes behov. 

 

 Der vil være mange snitflader  mellem centrene. Derfor er det vigtigt, at 

roller og opgaver på kompetenceudviklingsområdet  præciseres mellem 

de 2 centre.  



 
 C-BUR får et entydigt ansvar for kompetenceudviklingen af 

undervisningen af børn med særlige behov. Det er vigtigt at sikre at der 

afsættes midler til den tidlige og brede forebyggende indsats både i 

skolen og på 0-5 års området. Der bør placeres midler i C-BUR til denne 

opgave. 

 
 Det kan undre, at kun dele af økonomien til specialundervisning flyttes til 

C-SI. Ud fra et administrativt synspunkt vil det forekomme mere 

naturligt, at holde hele økonomien samlet for at give den fornødne 

fleksibilitet.  

 
 Vi har et ønske om, at der bliver indskrevet en evalueringsproces  i 

sagsfremstillingen. 

 
 Hvordan vil man sikre, at børn i udsatte positioner fortsat bliver 

prioriteret højt? 

 

 Et forslag om at afsætte midler i en særlig pulje til tidlig-tidlig indsats fx 

projekter i særlig belastede områder i samarbejde med sundhedsplejen. 

 

 Et forslag om at udfærdigelsen af budgetrammen tilgodeser, at pengene 

kommer til at følge børn i udsatte positioner. 

 

 Hvordan tilgodeses vidensdeling i administrationen imellem de to 

afdelinger? 

 

 Hvordan sikres en effektiv og enkel sagsbehandling imellem de to 

centre? 

 

 
 


