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Aarhus, d. 22. november 2022 
 

 

MBU’s fejlslagne forslag vil føre til kanariefuglens død 
 
Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland takker for muligheden for at skrive høringssvar i forhold 
til sparekataloget i MBU. 

 

Forslag 11 & 34. Ændret klassekvotient i specialklasserne og på Langagerskolen 8.-10. klassetrin 
Det er en fejlbehæftet antagelse, at udskolingselever i specialklasser og på Langagerskolen har 
haft mulighed for at etablere rutiner og bevidsthed om eget læringspotentiale, samt at der skulle 
være opnået et harmonisk elevfællesskab blandt de ældste elever. Nogle af dem vil have tilbragt 
adskillige år i almen klasse og måske være sent udredte.  

Den pressede fysiske kapacitet, som følge af at man sidste år hævede klassekvotienten for 
størstedelen af specialklasser, er allerede en udfordring, der indvirker negativt på elevers og 
medarbejderes trivsel. Desuden er det bekymrende, at man ønsker at forværre forholdene for den 
gruppe af elever, der visiteres til specialklasser eller specialskole, da ufrivilligt skolefravær blandt 
denne gruppe er stigende og for øvrigt markant højere sammenlignet med andre elever. Intet i 
fraværsopgørelserne indikerer, at denne problemstilling er mindre udtalt blandt specialvisiterede 
elever på 8.-10. klassetrin. Der bør redegøres for, hvilken alder og hvilket klassetrin elever 
gennemsnitligt har, når de starter i specialklasse eller på specialskole. Ydermere har man ikke 
taget højde for, at klasserne ofte dækker 2-3 klassetrin, hvilket især har betydning for klassernes 
sammensætning i udskolingen. Her vil der bl.a. være flere klassesammenlægninger, da nogle 
elever er færdige med grundskolen eller f.eks. skal på efterskole. Det er således oftest et vilkår for 
udskolingselever – uanset hvor længe de har modtaget specialundervisning i specialklasse eller på 
specialskole – at der sker opbrud og ændringer i elevgruppen. 

Derudover bør der tages højde for, at stadig flere elever, som indstilles til specialklasse eller 
specialskole, i stigende grad har komplekse udfordringer ift. tidligere, hvilket blandt andet 
afspejles i det faktum, at en voksende gruppe af Langagerskolens elever har behov for en særligt 
individuelt tilrettelagt indsats, som oftest kræver 1:1 undervisning over en længere periode. Det 
forhold, at PPR af børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er blevet meddelt, at der i deres regi kun 
imødekommes henvisninger fra PPR til psykiatrisk udredning for børn og unge, som har udviklet 
komorbide lidelser, peger ligeledes på, at elever er massivt belastede og svært udfordrede, før de 
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tilbydes udredning og indstilles til specialskoletilbud, da det kun i meget få tilfælde sker, at 
udiagnosticerede elever visiteres til specialklasse eller specialskole. 

Det bør også tages i betragtning, at udskolingselever i specialklasser og på Langagerskolen 
befinder sig i en ekstra sårbar alder, fordi de foruden deres særlige behov samtidig også er i 
puberteten, hvilket indvirker på funktionsniveauet generelt i de flestes tilfælde. Dertil ved vi, at 
autistiske børn ofte har en asynkron udvikling, hvilket kan være medvirkende til øget mistrivsel i 
teenageårene. Vi forudser, at arbejdsmiljøet for børn og voksne kan blive presset i en yderst 
uhensigtsmæssig retning. 

Desuden undrer det os, at den besparelse, man har tænkt sig at gennemføre på specialklasserne, 
tildeles skolens fælleskasse og ikke øremærkes de klasser, der vil blive yderligere presset af, øgede 
klassekvotienter, såfremt spareforslaget gennemføres. Der er i forvejen ikke krav om 
specialpædagogisk efteruddannelse af medarbejdere i specialklasserækkerne, på trods af at elever 
med særlige behov er markant mere belastede i dag sammenlignet med tidligere, før PPR indstiller 
dem til et specialiseret undervisningstilbud. Der skal sikres tilstrækkelige og relevante 
kompetencer blandt medarbejderne, samt at den pladsmæssige kapacitet ikke presses yderligere, 
da en forringelse af m² pr. elev vil indvirke negativt på elevernes trivsel og læringsudbytte. 

 

Forslag 15. Optimering af kørselsområdet 
I forslaget fremstår det som om, at brugerrådet er blevet inddraget i processen omkring 
besparelserne på området, på trods af at dette ikke har været tilfældet. Brugerrådet er først i 
november 2022 blevet informeret om, at processen vedr. besparelserne var i gang, hvorefter 
brugerrådet kontinuerligt har været nødt til selv at gøre opmærksom på, at byrådet har pålagt 
forvaltningen at sikre inddragelse af brugerrådet. 

Vi vil bemærke, at kørsel mellem bopæl og skole ikke falder ind under Servicelovens bestemmelser 
omhandlende serviceniveau for kørsel med voksne med handicap samt kørsel til og fra SFO- & 
klubtilbud for børn med handicap. Udgifterne til denne type kørsel afholdes således ikke af MBU 
men derimod af MSB.  

Det er således MSB’s kørsel, der falder ind under Servicelovens bestemmelser vedrørende 
serviceniveau. Derimod følger MBU’s forpligtelse til at sørge for kørsel af elever med handicap til 
og fra det specialskole-og specialklassetilbud, som PPR har visiteret til uden for distriktsskolen, af 
Folkeskolelovens § 26. stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra 
skole af syge og invaliderede elever”. 

Kommunen er dermed forpligtet til at sørge for kørsel af elever med handicap mellem bopæl og 
specialiseret skoletilbud, hvilket indbefatter, at forholdene i forbindelse med kørslen sikrer 
eleverne mulighed for at kunne gøre brug af kørselsordningen.  



Side 3 af 6   

Svært belastede elever med handicap skal ikke forventes at kunne honorere kædekørsel, længere 
transporttid med mange opsamlinger/afsætninger samt fælleskørsel med flere elever. I 
særdeleshed finder vi det urealistisk at opstille en målsætning om, at flere elever fra denne 
målgruppe skal kunne tillæres at køre med bus og offentlig transport i et omfang, der kan give den 
besparelse, som forslaget lægger op til at tilvejebringe. Elever med handicap, der er visiteret til 
specialskoletilbud, har ikke samme forudsætninger som andre i forhold til at kunne honorere 
almene vilkår – hverken hvad angår i skolesammenhæng eller i relation til transport. 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland vil anbefale, at kørslen i MBU betragtes ud fra et andet 
perspektiv, hvor man retter fokus på årsagssammenhængene i forhold til ressourceforbruget på 
kørsel af elever med handicap. Primærproblematikken er, at mange børn og unge er blevet 
fastholdt i tilbud, hvor deres grundlæggende behov ikke er blevet imødekommet i så lang tid, at 
eleverne – oven i deres primære diagnose, autisme – har udviklet svære komorbiditeter, førend de 
visiteres til et specialiseret skoletilbud.  

Stadig flere børn og unge med særlige behov mistrives i – og kan ikke rumme – de rammer, der gør 
sig gældende i det almene skolemiljø. Dette er bl.a. udslagsgivende for, at et kontinuerligt stigende 
antal elever visiteres til specialiserede tilbud. De tunge tillægsdiagnoser, stressbelastninger og 
sensoriske udfordringer, som børn og unge med autisme pådrager sig i den alt for lange periode, 
de fastholdes i almentilbud, er også medvirkende til, at flere har et stigende behov for solokørsel. 
 
Mange børn og unge med handicap har en stor del af deres sociale liv i SFO- og klubtilbud. Det bør 
derfor afdækkes, om man risikerer at skubbe disse børn og unge væk fra tilbuddene, der ellers er 
en del af deres sociale udvikling og trivsel. Især set i lyset af, at man i MBU’s sparekatalog har til 
hensigt at skære ned på det pædagogisk uddannede personale. 

Alternativt kunne man bl.a. kigge på, om børn og unge med autisme eller andre neurologisk 
betingede funktionsmåder kunne få mulighed for at indgå og trives i et mindre elevfællesskab 
forankret i deres lokalområde – og dette blev sikret dem, inden de udvikler komplekse og 
behandlingskrævende lidelser som følge af massiv belastning af diverse inklusionsforsøg i 
distriktsskolens almene rammer og lokaler. Dette ville på længere sigt kunne tilvejebringe en 
reduktion i kørselsudgifterne, hvor ressourcerne i højere grad kunne flyttes fra kørsel til bedre og 
mindre lokale tilbud.  

 

Forslag 12. Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasser i indskolingen 
Det er særdeles uheldigt, at man påtænker nedskæringer i udviklingen af den pædagogiske praksis 
i specialklasserne. Vi står i forvejen i en situation, hvor der ikke er krav om opkvalificering ift. 
specialpædagogisk viden for fagpersonalet i specialklasseregi. Dette er uhensigtsmæssigt, da vi 
ved, at reel viden om specialpædagogisk praksis skaber bedre grundlag for trivsel blandt eleverne. 
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Ydermere kan det højne arbejdsmiljøet blandt personalet i specialklasseregi, såfremt de sikres 
adgang til de rette værktøjer til at kunne varetage opgaven omkring eleverne.  

Ud over at sikre de fagprofessionelles opkvalificering af specialpædagogisk viden og praksis, skal 
der rettes opmærksomhed mod den udvikling, der er sket i de almene skolemiljøer gennem de 
sidste årtier. I dag er der ikke nogen alternativer til de kæmpestore distriktsskoler inden for 
kommunens. Derved er det et vilkår for størstedelen af eleverne, at de starter skolelivet i 
skolemiljøer, hvor der er mange elever i hver klasse, og hvor trivsel og læring betinges af, at man 
som elev har en høj tolerance over for sensoriske inputs, samt at man evner at tilegne sig sociale 
strategier intuitivt og selvstændigt.  

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland vil appellere til, at Aarhus kommune på Børn- og 
Ungeområdet sætter gang i en forandringsproces, der tager udgangspunkt i en seriøs vilje til at 
igangsætte etablering af lokale mindre satellittilbud – afskærmet fra de store distriktsskoler – så 
børn og unge med autisme på sigt igen kan begynde at få adgang til et skolefællesskab i deres 
lokalområde.  

Det ville give en mere stabil og specialiseret børne- og personalegruppe end i de nuværende 
specialklasser. Som er præget er gennemstrømning af elever, med en bred vifte af 
handicap/diagnoser - og geografiske flytninger grundet værtsskoler ændrede lokalebehov. 

Aarhus kommune går en forkert vej, hvis der sker bortfald af investeringer i udvikling af 
pædagogisk praksis samt nedprioritering af økonomiske ressourcer, der kan muliggøre etablering 
og udvikling af flere mindre satellittilbud forankret i distriktsområderne. 

Når en så stor og fortsat stigende andel af folkeskoleelever ikke trives i de almene skolemiljøer, 
bør vi ikke blive ved med at ty til den samme løsning, hvor elever sendes ud på omkostningstunge 
kørsler væk fra deres lokalområde - hvor de fjernt beliggende specialskoletilbud i tiltagende grad 
bliver presset på kapacitet og personaleressourcer. I stedet bør vi erkende, at der er behov for 
lokale alternativer til de store distriktsskoler for de elever med almindelig til høj begavelse, som 
grundet en anderledes funktionsmåde, ikke kan rumme vilkårene i almenskolens rammer, men 
som kan opnå en udviklende skolegang i et mindre skolemiljø. 

 

Forslag 22 & 28. Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i SFO 
og i klub 
De forslåede ændringer er en væsentlig forringelse af tilbuddene. Der er brug for uddannet og 
kompetent personale omkring børn og unge med særlige behov i de børnefællesskaber, som disse 
indgår i. Dette er en væsentlig forudsætning for, at børn og unge med autisme kan sikres at blive 
mødt af voksne, som formår at tilbyde relevant og tilstrækkelig støtte samt understøtte den 
enkeltes trivsel og udvikling.  
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De fysiske rammer, som børn og unge med særlige behov indgår i, har afgørende betydning for, 
hvorvidt et dygtigt og kompetent personale har mulighed for at støtte autistiske børn og unge i at 
opnå trivsel og udvikling samt deltagelse i et børnefællesskab. 

 

Forslag 33. Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel  
Det er ikke let gennemskueligt, hvad dette forslag konkret indebærer og vil kunne få af betydning 
for børn med behov for en plads i et særligt specialdagtilbud. 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland vil dog bemærke, at der er flere børn med autisme, som 
ikke kan rumme de vilkår, der gør sig gældende i almindelige dagtilbud. Dette af samme årsag som 
beskrevet ovenfor i forhold til elever med særlige behov i folkeskolen, hvorfor behovet for 
etablering og udvikling af mindre satellit tilbud, afskærmet fra de store almene miljøer, også gør 
sig gældende på dagtilbudsområdet.  

Børn i 0-6-årsalderen med autisme har aktuelt kun mulighed for at blive visiteret til 
specialdagtilbuddet Skovbrynet, hvis de ikke kan rumme vilkårene i almenmiljøet. Vi oplever i 
stigende grad en tendens til, at almindeligt til højt begavede børn med autisme, der visiteres til 
kommunens eneste specialdagtilbud, ikke profiterer af det specialpædagogiske miljø, der gør sig 
gældende i specialdagtilbuddet.  

I den kommende undersøgelse af serviceniveauet i kommunens specialdagtilbud vil vi foreslå, at 
der rettes fokus på at afdække visitationsproceduren til specialdagtilbud samt hvilke 
specialpædagogiske metoder og værktøjer, der anvendes. Dette med særlig opmærksomhed på 
afklaring af, om visitationsproceduren sker i overensstemmelse med kommunens forpligtelse til at 
sikre tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i visitationssagerne og i øvrigt lever op til Dagtilbudslovens 
bestemmelser om etablering af et inddragende og gensidigt forældresamarbejde omkring barnet. 

Vi er bekendt med tilfælde, hvor børn med autisme visiteret til en plads i et dagtilbud efter 
servicelovens §32 er takseret som en fuldtidsplads på trods af, at børnene af forskellige årsager 
enten ikke gør brug af tilbuddet eller kun gør brug af pladsen i tilbuddet på nedsat tid. Dette er en 
uhensigtsmæssig prioritering af ressourcerne, taget i betragtning af, at en stadig voksende gruppe 
af børn har særlige behov, der ikke kan imødekommes i almene dagtilbud. 

 

Generelt ift. sparekataloget  
Det giver anledning til bekymring, at man skærer på områder, hvor lærere og pædagoger kan 
hente specialiseret faglig sparring og konsultation ift. børn med særlige behov.  
Det ser ud til punkterne: 7, 13, 17 ,18 ,20 ,21 ,29 ,35 & 51 vil fjerne de stilladser, der er sat op til at 
understøtte den fagfaglige undervisning. Det er ærgerligt, fordi det vil trække tid fra lærerens 
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forberedelsestid ift. det enkelte barn og derved have indflydelse på barnets trivsel, læring og 
udvikling.  

Landsforeningen Autisme har gennemført den årlige inklusionsundersøgelse, hvor vi i 2022 
oplever, at 49% af respondenternes børn har ufrivilligt skolefravær. Vi har i flere år sagt, at de 
autistiske børn er kanariefuglene i minen. Vi må nu med gru erkende, at fuglen er mere død end 
levende.  

Aarhus kommuner fejler: 
- Vi fortsætter i samme økonomiske incitamentsmodeller som tidligere. 
- Vi sparer igen på en allerede stærkt underfinansieret grundskole. 
 - Vi siger, at de tungeste skuldre skal bære læsset, men lægger de tungeste besparelser på de  
   handicappede børn i kommunen. 

Det er at gøre regning uden vært. Disse besparelser omtalt her i høringssvaret bliver på sigt en 
mangedoblet udgift ovre i socialforvaltningen. Det er dumt både økonomisk og etisk ift. børn og 
familier, som besparelserne rammer på livskvaliteten. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Banner  
Kredsformand 
Landsforeningen Autisme 

Kaserneboulevarden 35 8000 Århus. 
50438361, marianne_banner@yahoo.dk 
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