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Høringssvar vedr. budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet 
 
Indledningsvist vil skolebestyrelsen gerne rose for den gode tidsfrist for dette høringssvar. Vi håber 

dette vil være rammerne også for fremtidige høringssvar, da bedre tid kan løfte kvaliteten i de hø-

ringssvar der gives. 

 

Skolebestyrelsen henviser endnu en gang til kommunens vision om at være børnenes og familiernes 

by, der kan tilbyde høj kvalitet i tilbuddene til børn og unge, og som har fokus på at give hver elev 

en god skolegang med optimale muligheder for udvikling uanset, hvilke forudsætninger det enkelte 

barn har.  

 

Vi noterer os, at det samlede budget for inklusion udgør ca. 39,4 mio. kr. eksklusive midler til 10. 

klasse. Dette samlede beløb er ikke til høring nu, men kan argumenteres højere, så hver elev får 

samme muligheder for udvikling. 
 

Elementer der foreslås bevaret i ny budgettildelingsmodel 

Af høringsmaterialet bilag 1 fremgår det at Hvidovre Kommune ønsker at bevare tre elementer fra 

den nuværende budgettildelingsmodel: 

• Det beløb skolerne er forpligtede til at betale pr. elev, som ikke inkluderes i den almene sko-

le ca. 135.000 kr. pr. elev. 

• De fire socioøkonomiske kriterier for behov for specialundervisning. 

• Tildelingen til 10. klassecenteret ca. 7.600 kr. pr. elev. 

Skolebestyrelsen er enig i at disse elementer kan fastholdes. 

Elementer der foreslås ændret i ny budgettildelingsmodel 

Det fremgår desuden af bilag 1 at administrationens evaluering peger på: 

• Vægtningen mellem den socioøkomiske faktor og distriktets elevtal (25/75) skal justeres til 

forholdene i dag 

• Der skal i højere grad tages hensyn til skoledistrikternes størrelse 

• Modellen skal være mere økonomisk retfærdig og sikre budgetoverholdelse 

• Modellen skal være inklusionsfremmende 
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Ændring af vægtning fra 25/75% til 15/85% 

Den foreslåede ændring af vægtning synes rimeligt i forhold til den reelle fordeling i kommunen. 

10. klasse udgår af budgettildelingsmodellen for inklusion 

Skolebestyrelsen er enige i, at det er uhensigtsmæssigt at 10. klasse er en del af den nuværende 

budgettildelingsmodel, når ikke alle folkeskolerne har 10. klassetilbud. 

Midler til støttepædagog centraliseres og udgår af budgettildelingsmodellen for inklusion 

Skolebestyrelsen er enige i, at centralisere midlerne til støttepædagoger. Men det samlede beløb 

(som ikke er til høring nu) på 1,9 mio. kr. synes lavt og kan lige som kommunens samlede budget 

for inklusion argumenteres højere. 

Større hensyn til skoledistrikternes størrelse 

Skolebestyrelsen er enig i at skoledistrikternes størrelse skal vægte tungere. Model A tager kun hen-

syn til de elever som bor i det enkelte skoledistrikt, hvorimod model B også tager hensyn til de ele-

ver der går på skolen. 

Tendensen i de to modeller er næsten ens idet kun Avedøre skole ud af de ni skoler står til at få en 

større tildeling ved den ene model og lavere tildeling ved den anden model. For de otte øvrige sko-

ler står de til at enten få større eller mindre tildeling uanset hvilken af de to modeller der vælges. 

Omfordelingen af midler i model B er dog mindre end i model A. Dette synes fair for de skoler der 

får reduceret tildeling i forhold til den nuværende model, og ingen skoler står til at få en negativ til-

deling som Danborgskolen gør ved model A. 

Skolebestyrelsen ønsker model B for budgettildeling for inklusion. 

- - -  

Skolebestyrelsen er enig i, at den nye tildelingsmodel indfases over tre år, da der omfordeles en væ-

sentlig andel af midlerne i begge modeller. 

Vi ønsker model B for budgettildeling for inklusion, men vil samtidig gerne udtrykke bekymring for 

hvorvidt det samlede budget i det hele taget er tilstrækkeligt, samt bekymring for hvordan ændrin-

gerne vil påvirke de forskellige skolers økonomi og dermed de børn som har brug for støtte. 

Slutteligt vil vi gerne bemærke at en fair tildelingsmodel for inklusion ikke er en garanti for budget-

overholdelse og inklusion, da børns forudsætninger for udvikling ikke er ens. 

Vi står naturligvis til jeres rådighed for eventuelle drøftelser, opklarende spørgsmål eller andet. 

 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
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