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1. Evaluering af inklusionsindsatsen i 

Frederikshavn Kommune 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Handicapudvalget deltager i gennemgangen af evalueringen kl. 15.00, som aftalt på 

dialogmødet den 7. maj 2015.   

Irene Hjortshøj, Dorte Svendsen, Betina Hansen, Jette Bruun Christensen, Helle 

Madsen, Aksel Jensen, Susanne Jensen og Helle Bruun Andersen fra Handicapudvalget 

deltager. 

 

Den 27. oktober 2011 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget ”Inklusion i folkeskolen – en 

guideline, Frederikshavn Kommune.  

Guidelinen udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion og udtrykker konkrete 

mål for inklusion indtil 2020. Det konkrete mål er, at nedbringe antallet af elever i 

specialklasser fra ca. 400 til ca. 200.  

Frederikshavn Kommune skal have fokus på at inkludere flere elever, især elever med 

generelle indlæringsvanskeligheder.  

 

Den 12. oktober 2012 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, en ny model for en 

økonomisk omlægning, hvor de økonomiske specialundervisningsmidler lægges ud til 

skolerne. 

Den økonomiske model var beregnet dels på baggrund af elevtal (60 % af ressourcen) 

og dels på baggrund af skolernes sociale profil (40 % af ressourcen). 

Ressourceomlægningen skulle foregå i to tempi: 

 

1. De frigivne specialundervisningsressourcer der pr. august 2012 fremkom ved, at 

elever gik ud af 9. og 10. specialklasse, blev anvendt til en inklusionsperson på 

alle skoler. 

2. Yderligere frigivne midler pr. august 2013 blev udlagt til skolerne i en 

indfasningsperiode over to år. I indfasningsperioden skete en solidarisk 

finansiering således, at den enkelte skole ikke kunne overstige 10 % over- eller 

underskud af eksklusionstaksten.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at inklusionsstrategien skulle evalueres efter 2 

år.  

 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere beslutning om, at der skulle 

foretages en evaluering af inklusionsstrategien, iværksatte Center for Børn og Skole i 

foråret 2015 et samarbejde med konsulenter fra EPINION om en ”Evaluering af 

inklusionsindsatsen” i Frederikshavn Kommune. 

 

Fokus i evalueringen er at: 

1. Vurdere hvordan og i hvilket omfang de opstillede målsætninger forfølges. 

2. Analysere hvordan og om hensigtsmæssige inklusionsprocesser og metoder er 

iværksat. 

3. Skabe et oplyst grundlag for den fremtidige indsats. 

 

Sagsnr: 

Forvaltning: Børn og 

Kultur 

Sbh: 

Besl. komp: BUU 
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Evalueringen har haft bred inddragelse af alle interessenter i og omkring folkeskolen.  

Der har været afholdt interview med repræsentanter fra elever, forældre, 

skolebestyrelser, lærere, pædagoger, afdelingsledere, skoleledere, repræsentanter fra 

de faglige organisationer(DLF, BUPL, FOA) og repræsentanter fra forvaltningen.  

Desuden har alt pædagogisk personale på skolerne deltaget i en 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

Resultaterne af den gennemførte evaluering er beskrevet i Rapporten ”Evaluering af 

inklusionsindsatsen”. 

Rapportens resultater fremlægges på mødet af en konsulent fra EPINION. 

  

Indstilling  

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter rapporten. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Drøftet. Udvalget anmoder forvaltningen om, at udarbejde et oplæg til hvordan 

evalueringens anbefalinger kan indarbejdes i skolerne for at sikre den bedste inklusion 

for alle. Herunder anmodes forvaltningen om, at lave et eftersyn på den økonomiske 

fordelingsmodel, herunder om der er forhold der bør ændres. 

 

 
Bilag 

Evaluering af inklusionsindsatsen 
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2. Kollektiv trafikplan - åbning af 

”lukkede ruter” (kommunale 

kørselstilbud) i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafikplan 

for kommunen, hvori der indgår en effektivisering af det nuværende 

rutenet.  Den kollektive trafikplan skal tage højde for den nye skolestruktur 

og sikre, at den lovpligtige skolekørsel overholdes. Kommunen har pligt til 

at befordre folkeskoleelever, der går på distriktsskolen og har længere til 

skole end de foreskrevne afstandskriterier. Ydermere kan en elev være 

befordringsberettiget grundet trafikfarlige veje eller på grund af 

sygdom/handicap. 

  

Frederikshavn Kommune har hidtil anvendt ”lukkede” skolebusruter som et 

supplement til de åbne, offentlige ruter til befordring til kommunens 

folkeskoler. KFU besluttede i efteråret 2014, at andre end 

kørselsberettigede skoleelever kan benytte disse ”lukkede” skolebusruter. 

Kommunen må ifølge Lov om Trafikselskaber ikke opkræve betaling for 

benyttelsen af de ”lukkede” skolebusruter, som alene er planlagt i forhold 

til skoleeleverne, og befordringen på ”lukkede” skolebusruter har derfor 

været gratis. Det har betydet uens serviceniveau for kommunens borgere, 

idet borgerne på steder med ”lukkede” skolebusruter kan køre gratis med, 

mens man skal betale NTs takster på det åbne offentlige rutenet. 

  

For at opnå den størst mulige samlede effektiviseringsgevinst for hele 

Frederikshavn Kommune vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde de 

”lukkede” skolebusruter i det åbne offentlige rutenet. Samtidig vil det 

betyde, at vilkårene for borgere, der benytter bustransport, ensrettes i hele 

kommunen.  

  

En konsekvens ved at åbne ruterne vil være, at alle ikke-

kørselsberettigede passagerer skal betale for at benytte bussen.  Elever, 

som på grund af afstand, sygdom eller trafikale forhold er berettiget til 

kørsel, visiteres som hidtil til kørsel uden betaling efter kommunens 

vedtagne serviceniveau, og der udstedes buskort til disse elever.  

  

Styregruppen for Kollektiv Trafikplan foreslår med afsæt i gruppens 

arbejde i 2014-2015 samt NTs notater om fordele og ulemper, at man 

ensarter vilkårene for at benytte den kollektive trafik i kommunen. 

Styregruppen og kommunens Kørselskontor foreslår, at ”de lukkede 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 14/9320 

 Forvaltning: Center for Bibliotek &  

Borgerservice 

 Sbh: anrv 

 Besl. komp: PMU/KFU/BUU 



 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. december 2015  Side 6 af 30 
 

skolebusruter” åbnes som del af den kollektive trafikplan for kommunen. 

  

Fakturering for de yderligere åbne ruter håndteres fortsat på samme måde 

som i dag, hvor Center for Teknik og Miljø fakturerer Center for Bibliotek 

og Borgerservice for de åbne ruter, der benyttes til skolekørsel. Der sker 

ikke overførsel af budget fra KFU til PMU. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren samt Kommunaldirektøren 

indstiller forslaget om at åbne de ”lukkede” skolebusruter til Kultur- og 

Fritidsudvalgets samt Plan og Miljøudvalgets godkendelse og til Børne- og 

Ungdomsudvalgets orientering. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2015 

Indstillingen følges. 

  

Fraværende: Karsten Drastrup 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Tidsplan 22. sep. 2014.pdf (dok.nr.169199/14) 

Baggrundsrapport vers 3 - 24092014.pdf (dok.nr.169203/14) 

Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune - 24. sep. 2014.docx (dok.nr.169204/14) 

Tillægsnotat Frederikshavn 23. oktober 2014 (dok.nr.185135/14) 



 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. december 2015  Side 7 af 30 
 

3. Ny tildeling af ressourcer til dagpleje 

 

Sagsfremstilling 

Med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde 1. august 2015 er 

Frederikshavn Kommunale Dagpleje blevet til 4 dagplejeafdelinger i de fire 

dagtilbudsdistrikter. Fra budgetåret 2016 skal hver distriktsleder have tildelt 

budgetmidler til drift af dagplejepladserne i distriktet. Den hidtidige samlede 

budgettildeling kan derfor ikke bruges mere. Driften af dagplejepladser 

indebærer udgifter til:  

 løn og uddannelse for distriktets ansatte dagplejere, gæsteplejere 

og afdelingsledere,  

 børnerelaterede udgifter til aktiviteter og beskæftigelse   

 udgifter til leje af ”legestuelokaler” til nogle af dagplejernes 

legestuegrupper. 

Center for Børn og Skole har sammen med Økonomicenteret arbejdet med 

et forslag til en ny tildelingsmodel for dagplejedriften, som er enklere og 

ligner den indekserede tildelingsmodel, som er indført i forhold til 

budgetteringen for vuggestuer og børnehaver. Overordnet er eneste 

forskel, at lønudgifter til afdelingsledere for dagpleje holdes ude af 

tildelingsbeløbet pr. dagplejeplads og i stedet tildeles fra central pulje. 

  

Det samlede dagplejebudget 2016 er baseret på flg. budgetforudsætninger: 

 485 dagplejepladser - skønnet pladsbehov i hele kommunen 

 Dækningsgrad på 3,7 børn pr. dagplejer 

 Gennemsnitslønninger til 132 dagplejere/gæsteplejere og 7 

afdelingsledere (6 årsværk - tidl. tilsynsførende 

dagplejepædagoger) 

 Budget til uddannelse, i alt 400.000 kr.  

 Distriktslederne er ledere for dagplejepladserne på lige fod med 

vuggestue og børnehavepladser (Dagplejeleder og souschefstilling 

er udgået). 

Ud fra budgetrammen for 2016 betyder det, at dagplejeafdelingerne i de 4 

distrikter kan modtage et fast årligt budgetbeløb på 98.832 kr. pr. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32299 

 Forvaltning: Børn og Kultur 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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dagplejeplads, inklusiv forældrebetaling. Ved færre eller flere børn end 

forudsat, reguleres budgettildelingen til den faktiske belægning. 

  

Det faste budgetbeløb pr. barn skal dække distriktets udgifter til løn og 

uddannelse til dagplejere, gæsteplejere samt 1000 kr. årligt pr. dagplejer til 

børnerelaterede udgifter. 

  

Der friholdes to mindre puljer til fortsat central fordeling, så 

legestuegruppernes husleje og arbejdsmiljørepræsentantens koordinering 

af køb af barnevogne/klapvogne og hygiejneartikler kan fortsætte som en 

fælles kommunal opgave. Pulje til huslejer er 350.000 kr. og pulje til fælles 

indkøb 325.000 kr. 

Forslaget ændrer ikke på serviceniveau og forbrug, men betyder at hvert af 

de 4 distrikter får en let tilgængelig beregningsmodel for driften af deres 

dagplejepladser. 

  

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter modellens principper  

2. godkender at tildelingsmodellen træder i kraft fra 1. januar 2016  

 

 

 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Drøftet. 
2. Indstillingen godkendt. 

 

 

 

 



 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. december 2015  Side 9 af 30 
 

4. Specialbørnehavepladser samles i et 

tilbud 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har siden 2007 haft i alt 15 specialpladser til børn 

mellem 0-5 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling (Serviceloven § 

32). I budget 2016 blev forslaget om at samle specialgrupperne i et tilbud 

vedtaget, for at opnå en besparelse på 600.000 kr. (Forslag BUU15/2016 er 

vedlagt som bilag).  

  

Pladserne har hidtil været samlet i to daginstitutioner; 8 pladser i 

Bødkergården i Østervrå og 7 pladser i Abildgård Børnehave i Distrikt Øst i 

Frederikshavn. Begge steder har lokaler, der er særligt indrettet til formålet. 

 

Pt. er belægningen kun 7 pladser i alt, 1 i Bødkergården og 6 i Abildgård 

Børnehave. De nuværende 7 børn i specialgrupperne kommer alle på nær 

en fra Frederikshavn. Den ene har bopæl i Skagen. 

 

Med baggrund i børnenes bopæl, og dermed forventede udgifter til transport 

foreslår Center for Børn og Skole, at specialpladserne fremover samles i 

Abildgård Børnehave. Det foreslås desuden, at de allerede indskrevne børn 

forbliver i deres tilbud. Sammenlægningen skal dermed ske fremadrettet 

ved visitation af nye børn til specialgruppe. I anlægsbudgettet for 

byggeprojekter i Bæredygtigt Børneområde er der disponeret midler til ny 

større institution på Abildvej i Frederikshavn i 2017-2018. Heri indgår nye 

rammer til specialgruppen. Det vurderes at behovet for specialpladser indtil 

nybygningen er klar, kan opfyldes i eksisterende bygningsrammer i Distrikt 

Øst. 

 

Distriktsbestyrelsen i Distrikt Øst har i mail af 19. november 2015 fremsat 

deres bekymring for sammenlægningen og de konsekvenser som forældre 

med børn i specialgruppen kan opleve. Bestyrelsen opfordrer til, at 

forældrene inddrages i beslutningen om placeringen af den sammenlagte 

specialgruppe. Mailen er vedlagt sagen som bilag. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter sagen 

2. beslutter fremtidig placering af den sammenlagte specialgruppe 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32314 

 Forvaltning: Center Børn og 

Skole 

 Sbh:vimd 

 Besl. komp: BUU 
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 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Drøftet.  
2. Sagen udsættes til januar, hvor Børnehaven Abildvej og 

Bødkergården inviteres til møde med udvalget. 
 

Bilag 

BUU 15/2016 - Specialbørnehavepladser samles i et tilbud (kopi)  (dok.nr.187231/15) 
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5. Ferielukning i Skolefritidsordninger 

(SFO) 

 

Sagsfremstilling 

På efterårets dialogmøder med skoledistriktsbestyrelserne fik Børne- og 

Ungdomsudvalget flere reaktioner på beslutningen i budget 2015 om 

fremover at holde 2 ugers ferielukning i skolefritidsordningerne (SFO) i uge 

28 og 29. Nogle forældre fandt det meget vanskeligt at holde ferie i den 

pågældende periode. Der var desuden et stort ønske om mulighed for 

nødpasning.  

  

Besparelsen blev i budgetlægningen 2015 beregnet til en nettobesparelse i 

2016 på 585.000 kr. Reduktionen er fratrukket rammen for skolernes 2016-

budgetter. 

  

På baggrund af dialogmøderne har Center for Børn og Skole arbejdet med 

nogle muligheder for, at Børne- og Ungdomsudvalget kan justere 

konsekvenserne af beslutningen ved at holde ”nødåbent” i en enkelt SFO-

afdeling i distriktet: 

  

1. Indføre nødåbent i en af hvert distrikts SFO-afdelinger i de to 

ferielukningsuger. Center for Økonomi har beregnet, at 2 ugers 

nødåbent i hvert af de 4 distrikter koster i alt 190.000 kr./år. 

Beregningen bygger på udgiften til 2,5 medarbejder og 45 børn i 

hver af de 4 nødåbne SFO’er. 

2. Indføre 3 ugers ferielukning i stedet for 2, men lade besparelsen 

ved den ekstra ferielukkede uge være med til at ”betale” for 

nødåbent af en af hvert distrikts SFO-afdelinger i de 3 

ferielukningsuger. Den ekstra uges besparelse betyder, at 3 ugers 

nødåbent i 4 skoleafdelinger i alt giver en kommunal mindreudgift 

på 14.000 kr./år.  

  

Nødåbent i SFO betyder, at der afsættes penge til at holde 1 SFO åbent, 

mens de øvrige SFO-afdelinger i distriktet er lukket i 2 eller 3 uger. Hvis et 

barn har brug for SFO i ferielukningsperioden, men går i en ferielukket 

SFO, tilbydes barnet i stedet at komme i den skoleafdelings SFO, som 

holder nødåbent. Forældre skal selv sørge for transport til og fra den 

nødåbne SFO.  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/18228 

 Forvaltning: CBS 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

   

1. drøfter om beslutningen om 2 ugers ferielukning skal justeres 

2. tager stilling til mulighed for nødåbning i en SFO-afdeling under 

ferielukning og finansiering af en ny model 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Drøftet.  

2. Der indføres nødåbent i en af hvert distrikts SFO-afdelinger i de 

to ferielukningsuger, jf. forslag 1.  

Modellen finasieres af 1 mio. kr. afsat til Bæredygtigt Børneområde 

i budget 2016. 
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6. Ændring af lukkedage i dagtilbud 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 6. november 2008, at vuggestuer 

og børnehaver kan afholde ”lukkedage”, når fremmødet i et hus er under 

25 % (se bilag). Lukkedage må efter dagtilbudsloven kun afholdes på dage 

med lavt fremmøde og der skal tilbydes alternativ pasning på alle 

hverdage, dog undtaget 24. december og Grundlovsdag. Det er den 

enkelte kommune, som definerer grænsen for lavt fremmøde.  

  

I budget 2016 er det besluttet at indføre en uges yderligere ferielukning i 

dagtilbuddene 0 – 6 år. For at efterkomme beslutningen er der behov for at 

ændre den hidtidige definition af ”lavt fremmøde”, som er den, der 

bestemmer om et givent hus kan holdes lukket. Det foreslås derfor at hæve 

definitionen af ”lavt fremmøde” fra 25 % til 50 %, for at øge distrikternes 

mulighed for at holde en uges yderligere ferielukning i løbet af året.  

 

Tidligere beslutning om, at det er delegeret til distriktsbestyrelserne at 

fastlægge rammerne for eventuelle lukkedage i distriktets huse 

videreføres, da det er erfaringen at der er store lokale forskelle i behov og 

muligheder for at benytte lukkedage. 

 

Indstilling 

Børne-, Kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. godkender at definitionen af lavt fremmøde hæves til 50 % 

 

2. fastholder at kompetencen til at fastlægge rammerne for eventuelle 

lukkedage i distriktets huse er delegeret til distriktsbestyrelserne 

  

 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

 

1. Godkendt 

2. Godkendt. 

 

Bilag 

Dagsordenspunkt fra møde den 06-11-2008 i Børne- og 

Ungdomsudvalget (dok.nr.189126/15) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32481 

 Forvaltning: Center for Børn og 

Skole 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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7. Godkendelse af nyt navn til børnehus i 

Elling  

 

Sagsfremstilling 
I Elling er ombygningen af Børnehuset Andedammen i Elling ved at være 

overstået og klar til etapevis indflytning. Børnene i Strandby Børnehave, 

Børnehaven Havblik (Strandby) og Andedammen i Elling flytter ind i det 

nye fælles hus omkring 1. december 2015. Dertil kommer et antal nye 

vuggestuepladser i løbet af 2016. 

 

Leder af Dagtilbudsdistrikt Nord har på vegne af forældre og medarbejdere 

i de tre fusionerende børnehaver indsendt ønske om, at det nye børnehus 

får navnet ”Børnehuset Molevitten”. 

  

Det foreslåede navn er valgt ud fra ønsket om at få et navn, der kunne 

opsummere de to lokalsamfund og de tre tidligere børnehaver. Et navn, der 

skulle rumme ”hele molevitten”, og et sjovt navn, som ikke havde 

referencer til nogle af de eksisterende børnehaver. Forældre, børn og 

medarbejdere i de tre børnehaver har kunnet komme med forslag til deres 

nye fælles navn. Derefter har medarbejderne på en pædagogisk dag 

skullet udvælge navnet blandt de mange indkomne forslag. I slutspurten 

blev det ”Børnehuset Molevitten”, som blev valgt med overvældende flertal. 

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender, at børnehuset i Elling får navnet Børnehuset 

Molevitten. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Godkendt. 

 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: Børn og Skole 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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8. Henvendelse fra distriktsbestyrelse om 

Tangloppens pladser 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsbestyrelsen i Distrikt Øst har den 19. november 2015 indsendt brev 

til Børne- og Ungdomsudvalget om deres overvejelser vedr. fremtiden for 

pladserne i Børnehaven Tangloppen, som bliver for lille, når Obs-gruppens 

pladser flyttes til et andet distrikt. I brevet appellerer bestyrelsen til, at der 

bliver truffet en hurtig beslutning om flytning af børnene.  

 

Center for Børn og Skole kan understøtte bestyrelsens fakta og 

argumenter, og kan anbefale at processen sættes i gang med henblik på, 

at Tangloppens børn pr. 1. maj 2016 flytter til anden afdeling i distriktet. 

Erfaringerne fra tidligere har vist, at netop tæt dialog og fælles planlægning 

er vejen til at give børn og forældre den bedst mulige overgang fra en 

børnehave til en anden. 

 

Børnehaven Tangloppens lokaler er et af de steder, som var tænkt ind i en 

ny større institution på Abildvej, som der er afsat anlægsmidler til i 2017-

2018.  

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget 

  

1. drøfter henvendelsen 

2. godkender at pladserne i Tangloppen flytter ud med udgangen 

af april 2016 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

 

1. Drøftet. 
2. Godkendt. 
 

Bilag 

Henvendelse fra distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: Børn og Kultur 

 Sbh: piso 

 Besl. komp: BUU 
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9. Investeringsplan for forebyggelse og 

nedbringelse af antallet af anbringelser i 2016 og 

overslagsårene  

 

 

 Åben 

Sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2014 at igangsætte en 

proces, der skal forebygge anbringelser og nedbringe antallet af anbringelser med 46 

helårspladser frem til og med 2018. 

 

Den 6. november 2014 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget tids-og 

investeringsplanen for 2015 og overslagsårene (jf. bilag 1). I tids-og investeringsplanen 

var der tre bærende indsatser, som det blev besluttet at investere i:  

 

• Den netværksskabende helhedsplan 

• Udvidelse af Skansen 

• Forældreuddannelser i ” De Utrolige År- Baby” 

 

 

Tids-og investeringsplanen for 2016 og overslagsårene 

Der er flere tiltag, der kan være med til at forebygge og nedbringe anbringelsesantallet i 

Frederikshavn Kommune. Forvaltningen har blandt andet været undersøgende på tiltag, 

der omhandler en yderligere udvidelse af Skansen og en større grad af 

netværksinddragelse i anbringelser af Frederikshavn Kommune. 

 

Et vigtigt grundelement i at kunne forebygge og nedbringe anbringelsesantallet ligger i 

det arbejde sagsbehandlerne udfører med det enkelte barn og dets familie. Der er dog 

flere udfordringer, der vanskeliggør sagsbehandlerenes forebyggende arbejde på 

nuværende tidspunkt. En af disse udfordringer er øget arbejdspres på sagsbehandlerne, 

et arbejdspres der øges yderligere af, at familieafdelingen og Ungeenheden har vakante 

sagsbehandlerstillinger, som har vist sig vanskelige at besætte. I sammenligning med 

omkringliggende kommuner har sagsbehandlere i familieafdelingen og Ungeenheden i 

Frederikshavn Kommune et højere sagstal.  

 

Pr. 1.1. 2016 overdrages børnesager på børn mellem 15-17 år fra Ungeenheden til 

familieafdelingen. Forløbelige beregninger viser, at gennemsnittet for sagsstammerne 

efter 1.1 2016 vil være på 39 børnesager pr. sagsbehandler. Til sammenligning 

investerer andre nordjyske kommuner i sagsbehandlerstillinger, hvilket betyder, at 

udvalgte sagsbehandlere i eksempelvis Brønderslev Kommune har en sagsstamme på 

20 børnesager. Ved at investere i to sagsbehandlerstillinger til familieafdelingen, vil 

sagsstammen pr. sagsbehandler kunne reduceres til 37 børnesager, og med mulighed 

Sagsnr: 15/21245 

Forvaltning: bk 

Sbh: groj 

Besl. komp: BUU 
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for at udvide med yderlig en stilling i kraft af opgaver på integrationsområdet vil sagstallet 

blive 36.  

 

I budget 2013 blev det tilsvarende foreslået og besluttet at investere i flere 

sagsbehandlerstillinger i familieafdelingen. Det kan konstateres, at denne investering i 

medarbejderressourcer har haft en positiv betydning for udgiftsniveauet til 

foranstaltninger. 

 

Ud fra ovenstående betragtninger forslås derfor, at der investeres i sagsbehandler-

stillinger. Fordelene ved at investere i sagsbehandlerstillinger er, at sagsbehandlingen på 

bedst muligt vis kan understøttes. Hermed kan sagsbehandlerne have bedre betingelser 

for at yde en mere forebyggende indsats og en investering i sags-behandlingsstillinger vil 

formentlig være med til at sikre, at vi kan fastholde medarbejdere og i mindre grad være 

udfordret på at rekruttere medarbejdere.     

 

Derudover anbefales det, at der foretages en udvidelse af målgruppen for Projekt 

Skagen. Målgruppeudvidelsen vil kunne ske indenfor de nuværende økonomiske 

rammer. 

              

Målgruppeudvidelse for Projekt Skagen 

Målgruppen for Projekt Skagen er familier med børn, hvor det efter en forudgående 

børnefaglig undersøgelse (jf. Lov om social service § 50) er vurderet, at børnene og 

familiens behov kan imødekommes indenfor projektets rammer. Da der er tale om et 

ambulant tilbud, som kan målrettes den enkelte families individuelle behov, er der tale 

om en bred gruppe af børn med særlige behov, der primært er begrundet i børnenes og 

familiernes psykosociale situation. 

 

En udvidelse af målgruppen for Projekt Skagen udspringer dels af et lokalt ønske dels af 

et ønske fra styregruppen bag Projekt Skagen.  Det forslås, at målgruppen for Projekt 

Skagen udvides, så der undtagelsesvist kan visiteres tidligere, enten ved start eller 

undervejs i undersøgelsesforløbet, hvis de implicerede parter er enige med familien om, 

at indsatsen kan stabilisere barnet/den unges situation.  

Visiteringen til Projekt Skagen behøves således ikke nødvendigvis at ske, når der først 

foreligger en § 50, men kan allerede ske, når overvejelserne går på, at en indsats kan 

iværksættes eller imens en § 50 færdiggøres. Ved at ændre målgruppen for visitation til 

Projekt Skagen kan der ydes en tidligere indsats, hvilket i endnu højere grad kan virke 

forebyggende for anbringelser.  

 

Da Projekt Skagen har kapacitet til, at flere børn kan visiteres, vurderes det, at 

målgruppeudvidelsen kan foretages indenfor eksisterende økonomiske rammer.  
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Investeringsoversigt  

 2015 2016 2017 2018 

Budget i alt 1.951.501  3.810.073  5.668.645  7.217.455  

Disponeret beløb 

 

1.951.501  2.761.000  2.993.000  3.297.000 

Sagsbehandlere 

 

- 1.049.073 1.049.073 1.049.073 

Målgruppeudvidelse 

af Projekt Skagen -  0  0  0 

Ikke disponeret beløb 0 0 1.079.572 2.324.382 

 

 

Indstilling  

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

 

1. drøfter tids-og investeringsplanen for 2016 og overslagsårene 
2. godkender tids-og investeringsplanen for 2016 og overslagsårene 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

 

1. Drøftet 
2. Godkendt. 

 

 

Bilag 

171622/15_v1_tids-og investeringsplan for 2015 og overslagsårene.pdf.PDF 
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10. Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen – 

Præsentation af forløbet EUD10 for kommunens 

unge 

 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Jeg anmoder om en redegørelse for, hvordan UU præsenterer mulighederne i EUD10 for 

vores unge, der er på vej ud af skolen, men ikke kan finde sig selv i forhold til valg af 

erhverv - og måske mangler (har begrænsede) boglige kvalifikationer. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Sagen genoptages på næste møde. 

 

 

 

 

Sagsnr: 

Forvaltning: BK 

Sbh: elwi 

Besl. komp: BUU 

  

 

 

 

 

  



 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. december 2015  Side 20 af 30 
 

11. Anmodning fra byrådsmedlem Pia Karlsen – 

Status på uddannelsesstrategien og 2020 delmål 

 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Jeg anmoder om at få en redegørelse for, hvorledes den netop vedtagne 

uddannelsesstrategi ”Nutidens børn og unge – fremtidens medarbejdere” er blevet 

præsenteret for skoler, erhvervsliv og erhvervsuddannelser samt andre relevante aktører 

og samarbejdspartnere. 

 

Det ønskes belyst, hvorledes der er taget initiativ til at få strategien indarbejdet og taget i 

brug hos såvel de kommunale som private skoler samt hos de eksterne partnere. 

 

Der anmodes om en status på ansættelsen af erhvervsplaymaker samt jobbeskrivelsen 

af stillingen. 

 

Der ønskes en drøftelse af delmål for uddannelsesstrategien frem mod 2020. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Sagen genoptages på næste møde. 

 

Fraværende: Bahram Dehghan, Christina Lykke Eriksen 

Sagsnr:  

Forvaltning: BK 

Sbh: elwi 

Besl. komp: BUU 
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12. Årsrapport - Socialtilsyn Nord 2014 

 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Som konsekvens af tilsynsreformen blev der med virkning fra 2014 etableret 5 

tilsynsmyndigheder i Danmark. Tilsynsmyndighederne har blandt andet til opgave at føre 

tilsyn med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, botilbud til 

voksne samt stofmisbrugsbehandlingstilbud. Tilsynsmyndighederne har således 

overtaget en del af tilsynsopgaverne fra kommunerne, ligesom de har overtaget en del af 

godkendelsesopgaven i forhold til plejefamilier.  

Formålet med de nye socialtilsyn er at understøtte et kvalitetsløft i de sociale tilbud og 

plejefamilier, der skaber en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne. Det 

skal ske ved at tilsynet er fagligt kompetent og arbejder professionelt, uvildigt og 

systematisk. For at kunne leve op til lovens formål, er selve tilsynet sat i faste rammer, i 

det Socialtilsynet har udarbejdet en kvalitetsmodel på henholdsvis familieplejeområdet 

og tilbudsområdet, som benyttes i tilsynet.  

I Nordjylland varetages opgaverne af Socialtilsyn Nord, som er placeret i Hjørring 

Kommune. Socialtilsyn Nord har udarbejdet en årsrapport for 2014, som præsenteres for 

Børne- og Ungdomsudvalget. Årsrapporten samler data fra alle nordjyske kommuner og 

for både voksenområdet og børne- og ungeområdet. 

 

Opsummering af resultaterne fra tilsynene i 2014 

Ved årets udgang udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 378 og 

antallet af plejefamilier 1038. Socialtilsyn Nord beretter i rapporten, at alle tilbud har haft 

mindst et fysisk besøg i løbet af 2014. 

I årsrapporten er tilbuddenes arbejde belyst med følgende fire fokuspunkter: 

1. Indsatsmål 

2. Magtanvendelse 

3. Fysiske rammer for plejebørn 

4. Det juridiske grundlag for de sociale tilbud 

 

Det er Socialtilsyn Nords oplevelse, at de fleste tilbud har en god kvalitet, når det 

kommer til de udvalgte fokuspunkter. Det beskrives endvidere, at de mangler, som 

Socialtilsyn Nord har fundet, for de flestes vedkommende er rettet op i dialog med 

tilbuddene eller ved brug af vilkår eller påbud.  

 

I Frederikshavn Kommune er der i 2014, indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets regi, 

udarbejdet tilsynsrapporter for Frederikshavn Krisecenter, Bo-Hjemme-Støtte, 

Døgncentret samt Birketoften.  

Fælles for alle tilsyn er, at de samlet set vurderes som tilbud af god kvalitet. Der er ikke 

givet påbud, men enkelte vilkår som alle siden er imødekommet ved tilsyn 2015. 

  

Sagsnr: 15/32319 

Forvaltning: BK 

Sbh: lemt 

Besl. komp: BUU 
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Som nævnt har Socialtilsyn Nord også overtaget en del af godkendelsesopgaven i 

forhold til plejefamilier. Af årsrapporten fremgår at Socialtilsyn Nord i 2014 har foretaget 

29 nygodkendelser af plejefamilier ud af 165 ansøgninger om nygodkendelse. Der er 

foretaget 268 regodkendelser af plejefamilier. Der har generelt været en lang 

sagsbehandlingstid i 2014. Socialtilsyn Nord påpeger, at den lange sagsbehandlingstid 

har været under indflydelse af flere faktorer, såsom indarbejdelse af nye 

kvalitetsmodeller, nye regler og rammer for tilsynsopgaven, indkøring af nye IT-systemer 

mv. Der har fx i forhold til nygodkendelser på familieplejeområdet været en gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid i 2014 på 157 dage. 

 

Dialog mellem Frederikshavn Kommune og Socialtilsyn Nord 

I relation til at Socialtilsyn Nord har overtaget den del af godkendelses- og 

tilsynsopgaven der vedrører generel godkendelse af plejefamilier, har der lige siden 

Socialtilsynets opstart pågået en dialog mellem Socialtilsyn Nord og Frederikshavn 

Kommune. Der har været flere udfordringer knyttet til opstarten og ikke alle er løst endnu. 

Frederikshavn kommune har dels påpeget, at forudsætningerne for de tre 

godkendelsesformer for plejefamilier – generelt, konkret og netværk - er upræcise hvad 

angår forudsætninger og vilkår, hvilket giver anledning til en del usikkerhed og derfor kan 

rumme en risiko for en uensartet praksisudvikling. Endvidere påpeges der dilemmaer 

mellem på den ene side kommunernes forsyningsforpligtelse, og på den anden side 

Tilsynsenhedernes suveræne kompetence til godkendelse af tilbud – her navnlig 

plejefamilier. Uanset at Tilsynsenhedernes godkendelsesprocesser er ved at have fået 

en rimelig behandlingstid, så sker godkendelser fortsat i en ikke-prioriteret rækkefølge, 

og det synes som om der godkendes familier til opgaver med en nedsat belastningsgrad, 

så sandsynligheden for at de rent faktisk vil modtage et barn er ringe. Dette samtidigt 

med at plejefamilier med godkendelse til børn og unge med mere komplekse 

belastningsgrader, bliver en mangelvare. I værste konsekvens kan dette få dobbeltrettet 

økonomisk konsekvens for kommunerne, der på den ene side betaler for drift af tilsyn og 

godkendelse af plejefamilier, og på den anden side ikke får godkendt de plejefamilier der 

er behov for, og dermed i yderste konsekvens må ty til brug af mere udgiftsdrivende 

anbringelsestyper. Frederikshavn kommune forsøger at understøtte rekruttering af 

plejefamilier fra lokalområdet via informationsmøder. Senest i forsommeren 2015, hvor 

ca. 50 familier deltog i informationsmøde i Arena Nord.   

Den fulde udgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2014 er vedlagt som bilag. Den har 

været til orientering i Socialudvalget og Handicaprådet. 

 

Indstilling  

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

tager orientering om årsrapporten fra Socialtilsyn Nord til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Udsættes til næste møde. 

 

Bilag  
Årsrapport 2014 – Socialtilsyn Nord 
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13. Finansieringsmodel for 

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 

 

 Åben 

Baggrund  

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet 

Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en 

fælles finansieringsmodel for instituttet.  

 

 

Sagsfremstilling 

KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om, at der skulle 

iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for 

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre 

Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.  

  

Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde 

forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.  

 

På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag 

fra Socialdirektørkredsen og Aalborg Kommune.  

 

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 

kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseret på 2014 forbrug 

og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. 

kr.  

 

Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige sociale tilbud i 

det forstærkede samarbejde. 

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordelt efter 2014 forbrug) 

mellem kommunerne fremgår nedenfor.  

  

Sagsnr: 11/1388 

Forvaltning: LS 

Sbh: mepd 

Besl. komp: 

SOU/BUU/HR/BR 
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Central udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade 

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en central udmelding vedrørende voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade. Landets kommuner har i den forbindelse afrapporteret, hvilke højt 

specialiserede tilbud, der er til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der 

lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til 

målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. 

Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da 

Rammeaftalen skulle godkendes var det uvist, om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 

Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det 

besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den centrale udmelding til der 

var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.  

 

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedrørende 

erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 

12. februar 2016. 

 

Sagen sendes administrativt til høring i Handicaprådet. 

 

Indstilling  

Social- og sundhedsdirektøren og Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

på baggrund af KKR’s indstilling, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

overfor Byrådet anbefaler til endelig godkendelse: 

 

1. At finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland 
godkendes, herunder at: 

 

 Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., 

 Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode, 

 Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland evalueres indholdsmæssigt i 2016 
og 2018 på linje med øvrige sociale tilbud i det forstærkede samarbejde 

 Modellen baseres på 2014 forbrug, 
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 Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. 
 

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:  

 

2. At den centrale udmelding vedrørende erhvervet hjerneskade godkendes som en del 
af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 
2016. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

1. Børne-og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen til endelig godkendelse i 
byrådet. 

2. Indstillingen godkendes. 
 

 

Bilag 

Nordjyllands afrapportering til Socialstyrelsen vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 
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14. Opfølgende temadag - sundhed og 

beskæftigelse 
 

Sagsfremstilling 

 

Resumé 

På møder i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget i september og oktober måned 2015 blev det 

politisk godkendt at afholde endnu en temadag vedrørende samarbejde 

mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Temadagen er en 

opfølgning på temadagen ”Samarbejde om borgernes sundhed og 

arbejdsmarkedsparathed”, der blev afholdt den 4. juni 2015.  

  

Formålet med nye temadage 

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked, Center for Unge og Center 

for Sundhed og Pleje. Det overordnede formål med opfølgningen er, at 

sætte fokus på mere og styrket samarbejdet mellem områderne. 

Ambitionen er at lave forbedringer i den fælles indsats, herunder at skabe 

øget kendskab og viden om de tilbud, der er i kommunen. Derudover 

introduceres begrebet relationel koordinering, der med succes anvendes i 

Center for Social og Sundhedsmyndighed, som en metode til tværgåede 

samarbejde. Afslutningsvist laves der en opsamling med konkrete aftaler 

for det videre samarbejde. Fokus er på det simple og virkningsfulde 

samarbejde med enkle og målbare initiativer.  

  

Udvælgelse af temaer 

I Frederikshavn Kommune er psykiske lidelser og bevægeapparatet de 2 

områder, hvor der er flest sygemeldte borgere. De udgør hver omkring 40 

% af samtlige sygemeldte borgere. Arbejdsgruppen har derfor forslået, at 

afholde temadagene over 2 dage med en dag til hvert emne, hhv. psykiske 

lidelser og bevægeapparatet.   

  

Hertil skal det bemærkes, at det falder godt i tråd med de af 

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som centrene har fokus på i 

2015 og 2016. 

 For psykiske lidelser gælder det pakkerne med mental sundhed – 

alkohol – stoffer. 

 For bevægeapparatet gælder det pakkerne med fysisk aktivitet – 

mad og måltider – overvægt. 

 

 Åben sag  

 Sagsnr: 15/23219 

 Forvaltning: CAM 

 Sbh: maku 

 Besl. komp: AMU/SUU/BUU 

/SOU 
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Temadagen om psykiske lidelser afvikles primo 2016 og temadagen om 

bevægeapparatet afvikles i august/september 2016. Temadagene skal 

afholdes en torsdag fra kl. 13-17. Begge temadag følger den samme 

skabelon. Dog vil de inviterede personer variere i relation til emnet.  

  

Temadag – psykiske lidelser  

Målgruppen: Ledere, faglige koordinatorer, evt. frontpersonale fra Center 

for Handicap og Psykiatri (Støttecentrene, Fontænehuset, Nordenfjord, 

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte), Center for Social og 

Sundhedsmyndighed (Socialenheden), Center for Unge, Center for 

Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Pleje.  

  

Indhold:  

1. Siden sidst – opfølgning på sidste temadag 

2. Dagens program samt formålet med dagen.  

3. Kort præsentation af de tilbud / indsatser, vi har i 

Frederikshavn kommune for borgere med psykiske lidelser. 

a. Relevante aktører fremlægger, hvilke tilbud /muligheder 

der er inden for deres område: Hvem gør hvad? Hvem må 

hvad?  

b. Workshop: Overskrift: Hvor er der synergi i at 

samarbejde? Fokus på det enkle samarbejde.  

  

4. Relationel koordinering: Præsentation af begrebet og en 

skabelon til at bruge metoden i praksis. Social- og 

Sundhedsmyndighed fortæller om metoden og dens anvendelse i 

praksis.  

5.   Fremlæggelse af en typisk kompleks case, som kræver 

samarbejde på tværs. 

Workshop: Overskrift: Relationel koordinering – hvordan bruger vi 

metoden i vores tværgående samarbejde? 

  

6.   Konkretisering af muligheder og nye initiativer i samarbejdet 

mellem sundhed og beskæftigelse om borgere med psykiske 

lidelser? 

Hvad er succeskriterierne for borgerne, og hvordan måler vi 

effekten?  

  

7.   Afslutning og opsamling på konkrete aftaler for det videre 

samarbejde 

  

 



 

Børne- og Ungdomsudvalget - Referat - 15. december 2015  Side 28 af 30 
 

Temadag – bevægeapparatet  

Målgruppe: Ledere, fagligere koordinatorer evt. frontpersonale fra Center 

for Sundhed og Pleje (Sundheds og Træningscentrene, evt. Projekt 

faldforebyggelse), Center for Social og Sundhedsmyndighed 

(Visitationsenheden), Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  

  

Indhold: Det samme som ved temadagen om psykiske lidelser, men nu 

rettet mod bevægeapparatet. 

  

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og 

sundhedsdirektøren indstiller at 

1. Orienteringen om afholdelse af de opfølgende temadage tages til 

efterretning 

2. Politikerne tager stilling til, om de vil deltage i temadagene.  

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Udsættes til næste møde. 
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15. december 2015 - orientering fra 

Børne- og Ungdomsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Diverse information/orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område, 

herunder 

 

 Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møde flyttes fra den 7. 

januar til den 21. januar 2016 

  

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen 

tages til efterretning. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015 

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 13/25358 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: BUU 
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1. SAMLET OPSUMMERING OG ANBEFALINGER 

Kvalitet, struktur, organisering og fokusering af inklusionsindsatsen er meget forskellig og varieret på 

skoler og afdelinger i Frederikshavn Kommune. Årsagerne hertil er mange: 

 Forskellige kommunale organiseringer før kommunesammenlægningen. 

 Forskelle i og foretrukne pædagogiske tilgange. 

 Geografiske forhold. 

 Ledelsesmæssige prioriteringer. 

 Osv. 

 

De resulterende lokale organiseringsformer er også udtryk for den høje grad af selvstyring, som 

historisk har kendetegnet skoleforvaltningens tilgang til skolerne i kommunen.  Af interview og 

analyse fremgår imidlertid, at mere initiativ, klarhed og tydelighed med hensyn til målsætning, 

organisering og opfølgning på inklusionsindsatsen – fra byrådet og forvaltning – vil være 

konstruktivt.  

På flere skoler er man kommet godt på vej i arbejdet med inklusion, men det fremgår også tydeligt 

af evalueringen, at der stadig er arbejde, som venter forude, herunder såvel central organisering af 

ledelsesunderstøttende indsatser og initiativer og på de enkelte skoler; systematik og organisering af 

medarbejderunderstøttende initiativer. I skolernes praksis er det i langt overvejende grad det 

daglige arbejde, herunder lærernes arbejde med at skabe ro i klassen, der opleves at være den 

største udfordring at møde.   

Inklusionsindsatsen kan således på mange områder stadig karakteriseres som akutpræget og 

fokuseret på løsninger af problemstillinger knyttet til enkeltindivider mv. Evalueringen har imidlertid 

også vist, at man med klarere strukturering, fastholdelse og justeringer af det igangsatte kan flytte 

fokus og arbejde i retning af det forebyggende inklusionsarbejde, som såvel pædagogisk og 

ressourcemæssigt er væsentligt mere attraktivt for alle involverede parter. Rapporten beskriver 

anbefalinger hertil. 

1.1.1 Organisering 

Den mest fremtrædende pointe omkring organiseringen af inklusionsindsatsen er, at organiseringen 

er meget varierende på tværs af skoler og afdelinger. Mens nogle skoler og afdelinger har en relativ 

klar struktur med hensyn til deres inklusionsindsats – hvem der gør hvad og hvornår – så er andre 

væsentlig mindre struktureret og uklart organiseret. Det er vurderingen, at struktur, systematik og 

rutiner har en særdeles positiv virkning på inklusionsindsatsen. I det videre arbejde med inklusion 

kan man altså med fordel kopiere eksempler på god praksis indenfor kommunen. 

Ressourcepersonerne spiller en stor rolle for inklusionsindsatsen, hvor klare strukturer og 

systematikker omkring ressourcepersonernes organisering vurderes positive. Det kan bl.a. ske 
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igennem en organisering af ressourcepersoner i teams, fx ressourcecentre eller trivselsteam. 

Derudover er ressourcepersonernes evne til at skabe og vedligeholde gode relationer til 

medarbejdere og elever af stor betydning, og ikke mindst deres lyst til lave dette arbejde. Dette 

medfører også, at inklusionsindsatsens succes er afhængig af, hvilke personer der rekrutteres til at 

varetage funktionerne og indikerer hermed også, at struktur, systematik og rutiner ikke er nok i sig 

selv.  

Det er derfor vigtigt, at der i rekrutteringen af ressourcepersoner både er fokus på de faglige evner 

samt evnen til at skabe og fastholde gode relationer, herunder også evnen til at sikre kontinuitet og 

stabilitet samt gode overleveringer f.eks. af indsatser ved skift af medarbejdere.   

Yderligere har evalueringen vist, at skoleledelsens rolle i inklusionsindsatsen har stor betydning for, 

hvordan medarbejderne oplever arbejdet med inklusion. Ledelsesopbakning synes at være en vigtig 

betingelse for, at strukturen overhovedet etableres på skolerne. Det er derfor vigtigt, at ledelsen 

bakker massivt op omkring medarbejdernes inklusionsindsats og engagerer sig systematisk i dette 

arbejde. 

I evalueringen er forskellige organisatoriske tiltag blevet identificeret som positive for arbejdet med 

inklusion af medarbejdere og ledere. Det gælder bl.a. fleksible løsninger uden for almenklassen, 

strukturerede observationer af undervisningen og et tæt samarbejde med SFO’en.  

Desuden er kommunikation med forældrene vigtig for, at forældrene føler sig trygge og dermed er 

bedre samarbejdspartnere. Det gælder både kommunikation med forældre til børn med særlige 

udfordringer men ikke mindst den resterende forældregruppe, som udgør en overset men vigtig 

ressource i inklusionsarbejdet. Det er således evalueringens erfaring, at forældre – både dem til børn 

i udfordringer og de øvrige forældre – ofte ikke oplever sig tilstrækkeligt inddraget i processerne og 

mangler information.  

Derfor anbefales: 

 Mere fokus på organiseringen af inklusionsindsatsen med henblik på at skabe mere struktur 

og systematik på de enkelte skoler og afdelinger. 

 Styrkelse, strukturering og systematisering af ressourcepersonernes rolle og opgaver. 

 Fokus og opmærksomhed på konstruktive relationer, kontinuitet i relationerne samt gode 

overleveringer mellem medarbejderne. 

 Fokus på, at ledelsen systematisk følger inklusionsindsatsen og understøtter 

ressourcepersonernes arbejde samt at ledelsen opstiller, kommunikerer og fastholder 

målene for inklusionsindsatsen. 

 At sikre rammerne til fleksible løsninger uden for klassen, hvis det vurderes, at én eller flere 

elever i udfordringer vil have gavn af et sådant tilbud.  

 Strukturering af observationer af undervisningen for at støtte og vejlede medarbejderne. 

 Samarbejde med SFO’en omkring inklusionsindsatsen og børn i særlige udfordringer. 
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 Bedre kommunikation med og samarbejde med forældrene omkring inklusionsindsatsen 

samt fokus på en positiv og konstruktiv kontakt. 

 Fokus på kommunikationen med samt et mere struktureret samarbejde med hele 

forældregruppen omkring klassefællesskaberne.  

1.1.2 Faglige kompetencer, metoder og redskaber  

Overordnet set vurderes, at medarbejderne har de almene pædagogiske og faglige kompetencer, 

der er nødvendige for at kunne arbejde med inklusion – om end det ikke er alle steder, at 

kompetencerne udnyttes til fulde. Det er endvidere vurderingen, at der ikke er behov for, at 

medarbejderne generelt har specialpædagogiske kompetencer, blot det er sikret at – og at de ved 

hvor – de kan få den nødvendige viden, sparring og hjælp i de konkrete situationer.  

I relation til diskussioner om medarbejderes kompetencer og rækkevidden af deres arbejde, 

vurderes det vigtigere, at kommune og ledelse snarere skærper kommunikationen om forståelsen af 

hvad inklusion er, hvad den skal gøre godt for, samt den mentale og værdibaserede tilgang til 

inklusion. 

Oplevelsen af de faglige kompetencer er uensartet blandt medarbejderne. Mens et flertal er enige 

med ledelsen i, at kompetencerne allerede er til stede, så findes der også en gruppe medarbejdere, 

som oplever behov for kompetencer, der grænser til det specialpædagogiske – herunder mere viden 

om inklusion, forskellige diagnoser mv. Det er tilmed denne form for viden, flest medarbejdere 

efterspørger i spørgeskemaundersøgelsen. Det vurderes dog, at uenigheden langt hen af vejen kan 

imødekommes ved hjælp af fokus på nedenstående anbefalinger. Udover ovennævnte viden 

efterspørger medarbejderne især intern supervision og -observation, hvis de skal kvalificeres 

yderligere til arbejdet med inklusion, og den samme efterspørgsel oplever ressourcepersonerne. 

Dermed står det også klart, at ressourcepersonerne på skolerne fremadrettet bør have en 

fremtrædende rolle på skolerne og herunder med fordel knyttes tættere til ledelse og faglige 

netværk om kompetencer som f.eks. PPA.   

Det vurderes, at der på skolerne – blandt medarbejdere, via kollegaer, ressourcepersoner, ledelse, 

kendte faglige hjemmesider mm. – er et tilstrækkeligt kendskab til antal og variation af metoder og 

redskaber, som kan anvendes i forbindelse med inklusion. Udfordringen er snarere at bringe dem 

konstruktivt i spil og skabe gode erfaringer med dem.  

Derfor anbefales:  

 Fremadrettet opmærksomhed på de medarbejdere, som har behov for hjælp og støtte til at 

genfinde de almene pædagogiske kompetencer i relation til inklusion samt bringe dem i 

anvendelse i praksis (f.eks. klasserumsledelse hjulpet på vej af observation).  

 Tydeligere kommunikation omkring procedurerne for inklusionsindsatsen på den enkelte 

skole – hvor og hvordan kan medarbejderne få hjælp, støtte og vejledning? 

 At dialogen omkring inklusionens formål, fordele mv. (gen)optages, samt at det tydeliggøres, 

at inklusionsindsatsen er et højt prioriteret område. Også værdimæssigt. 
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 Fortsat udvikling af ressourcepersonerne på skolerne og fokus på, at disse har en 

fremtrædende og bærende rolle i relation til inklusionsindsatsen. 

 Fremadrettet opmærksomhed på at få flyttet fokus, så der i inklusionssammenhæng også 

arbejdes forebyggende i forhold til grupper, klasser mv. 

 Fremadrettet fokus på, at de mest brugbare metoder og redskaber i relation til inklusion 

udvælges og udbredes på alle afdelinger i de fire skoledistrikter. 

1.1.3 Læring og trivsel 

Der er store forskelle imellem skoler og afdelinger med hensyn til, hvor systematiske de er i 

opfølgningen på elevernes læring og trivsel. Den overordnede vurdering er, at der mangler og 

efterspørges systematik i opfølgningen på eleverne, og der ses samtidig en åbenhed blandt 

medarbejderne overfor, at der indføres faste opfølgninger mellem den enkelte elev og dennes 

kontaktlærer (fx en månedlig opfølgning). Hertil vurderes en større skriftlighed – og fælles adgang 

hertil – i forbindelse med opfølgningen på eleverne som særdeles hensigtsmæssig. Den manglende 

systematik genspejler sig også i medarbejdernes ønsker om at kunne følge status på arbejdet med 

inklusion. Yderligere vil en sådan systematik bidrage signifikant i kommunikation og overdragelse 

mellem medarbejdere. 

Derfor anbefales:  

 At der etableres faste opfølgninger med den enkelte elev og dennes kontaktlærer, og at 

elevens trivsel og faglige forhold noteres skriftligt. Herved stimuleres samtidig et ændret 

fokus fra status på inklusionsprocenter til faglig og social inklusion.  

1.1.4 Sammenhæng med andre initiativer og strukturer på området 

Gennem budgetmodel, politisk målsætning om inklusionsprocenter, uddannelsestilbud mm.  

stimulerer og understøtter Frederikshavn Kommune den lokale inkluderende indsats. Hertil kommer 

således også implementering af følgende tiltag, som vurderes at medføre konstruktive potentialer 

for en videreudvikling af inklusionsindsatsen:  

 Rullende skolestart vurderes – på trods af de omstillingsmæssige udfordringer der er 

forbundet med implementeringen heraf – at indebære en konstruktiv platform for inklusion. 

Blandt andet fordi den i sin organiseringsform giver mulighed for øget differentiering, 

fleksibilitet og individuelle hensyn i netop indskolingen.  

 

 Potentialer og ledelsesmuligheder i ny skolestruktur sikrer, at skoler og afdelinger inden for 

de fire distrikter stilles mere fleksibelt med hensyn til at kunne allokere ressourcer, didaktisk 

faglige kompetencer, specialpædagogiske kompetencer mv. I det hele taget vurderes 

volumen i de fire distrikter som befordrende for at drive en hensigtsmæssig og mere 

systematisk organisering af inklusionsindsatsen. Herunder fx samling af ressourcepersoner i 

teams, faglig opkvalificering af medarbejdere mm.  
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En række andre potentielt hensigtsmæssige og understøttende initiativer er identificeret i 

indeværende analyse: 

 Fælles monitorerings- og opfølgningsværktøj/system. 

 Fælles sprog og ensartet organisering. 

 Justeret og forbedret inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA). 

 Familierådgivningen. 

 Familieklassen. 

 Styrkelse af ressourcepersoners status, redskaber og metoder. 

 Italesættelse og kommunikation af inklusionsmål. 

 Tydelighed omkring processen omkring tidsbegrænsede specialtilbud. 

1.1.5 Budgetmodel 

Frederikshavn Kommune er delvist lykkes med en decentralisering af specialundervisningsmidlerne. 

Hovedindtrykket er – med rimelige undtagelser – at skoleledere og medarbejdere ser positive 

aspekter i idéen om, at pengene følger eleven, og kan se, at det kan give mulighed for 

hensigtsmæssig tilrettelæggelse af lokale indsatser. Der er dog stor variation i, hvordan udlægningen 

opleves ud fra skolens økonomiske situation. Det er således ikke alle skoler, som oplever at have fået 

et økonomisk råderum, der kan bruges til forebyggende indsatser. Tværtimod er der stor faktisk 

forskel her. 

Derudover er der uklarheder omkring følgende dele af modellen:  

 Implementeringen af den økonomiske model: Det har ikke været tydeligt, hvordan 

overgangsordningen vil forløbe, og nogle skoler har således oplevet, at de ikke har fået de 

midler, de havde regnet med. Derudover var der store usikkerheder knyttet til, hvornår 

modellen vil være fuldt implementeret, og skolerne skulle bære det fulde over- og 

underskud på budgettet.  

 Fordeling af midler: Det står uklart for nogle skoleledere, hvordan midlerne fordeles, især 

fordelingen på baggrund af skolernes socioøkonomiske profil. Det opleves derfor af nogle 

skoleledere, at nogle skoler straffes og andre belønnes, uden at de kan følge, hvordan 

pengene fordeles.  

 Vippemodellen: Det er uklart, hvor midlerne går hen ved elever, som visiteres i løbet af året. 

Det vurderes positivt, at der er tænkt over stabiliteten i modellen, fx ved til- og fraflytning af 

elever. Men det er ligeledes vigtigt, at det står klart for skolerne, hvad der sker med 

midlerne.  

Skoleledere og medarbejdere oplever derudover, at økonomien kan dominere og fokus hurtigt 

kommer til at være på inklusionsprocenterne frem for de pædagogiske, didaktiske og etiske 

overvejelser bag inklusion. Derudover står det uklart, hvilke inklusionsmål der er i kommunen, og 

hvad der skal til for at opnå målene.  
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Derfor anbefales: 

 Klar og tydelig kommunikation af budgetmodellen, så det står klart for skolelederne, 

hvordan midlerne fordeles mellem skolerne – og skolelederne dermed bedre kan formidle 

modellen over for medarbejdere. 

 Klar og tydelig kommunikation af ændringer i budgetmodellen for at undgå usikkerheder på 

skolerne. 

 En lokal/kommunal analyse af om forældre til elever med oplevede specialpædagogiske-

/specialklassebehov systematisk flytter til skoledistrikter med tilbud som de anser for 

attraktive til deres børn.  
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2. INDLEDNING 

Frederikshavn Kommune arbejder – ligesom resten af landets folkeskoler – for en inkluderende 

folkeskole med prioritering af fællesskaber og mangfoldighed. Det har medført, at kommunen 

gennem en årrække har haft fokus på at inkludere elever med generelle indlæringsvanskeligheder 

samt at flytte grænsen for eksklusion af øvrige målgrupper, således at kun elever med massive 

vanskeligheder indstilles til specialundervisning.  

Helt overordnet betyder det at være inkluderet, at man inddrages i et fællesskab eller en 

sammenhæng, og at man oplever sig som en naturlig del af et fællesskab.1 Frederikshavn Kommune 

definerer inklusion som, at eleven oplever samhørighed med almenmiljøet (fysisk inklusion), lærer 

noget (faglig inklusion) og trives socialt og psykisk (social inklusion). Denne tredelte definition af 

inklusion er i høj grad overensstemmende med andre gængse definitioner af inklusion, som 

anvendes i skolemæssig regi.2 

Målet for inklusion i Frederikshavn Kommune er at følge de nationale mål og inkludere gradvist 

således, at 95 procent af alle elever er inkluderet i almenundervisningen i 2015, mens det i 2020 

gerne skal være 97 procent. 

Nedenstående forhold er opstillet af kommunen med en forventning om, at de er medvirkende til at 

opnå den ønskede inklusionsprocent, og er dermed områder som har været prioriteret og ligeledes 

fremadrettet skal prioriteres i arbejdet med inklusion.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Se fx https://www.folkeskolen.dk/545188/hvad-vil-det-egentlig-sige-at-vaere-inkluderet eller Alenkær, 

Rasmus (2008): ”Eksklusion, inklusion, rummelighed og integration”, i (red.) Alenkær Rasmus, den 
inkluderende skole – en grundbog, Frydelund, København, pp. 13.26. 
2
 Se fx Alenkær, Rasmus (2008): ”Eksklusion, inklusion, rummelighed og integration”, i (red.) Alenkær Rasmus, 

den inkluderende skole – en grundbog, Frydelund, København, pp. 13.26. 
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Figur 1. Prioriterede områder i Frederikshavns Kommunes arbejde med inklusion. 

 Fælles mål og værdier for inklusion implementeres. 

 Økonomisk omlægning – nye decentrale økonomiske muligheder. 

 Kompetenceudvikling af distriktsskolernes personale. 

 PPA, familierådgivningen (centrale rådgivningsenheder) og skolerne udvikler nye 

inkluderende indsatser og samarbejdsformer. 

 Redskaber og metoder til tidlig forebyggende indsats udvikles. 

 Udvikling af fleksible læringsmiljøer på distriktsskolerne. 

 Undervisnings- og fritidstilbud understøtter den inkluderende indsats. 

 Ledere, bestyrelse og personaler er ambassadører for inklusion i forhold til skolernes 

forældre og elever. 

 Inklusion er et fælles ansvar – for myndigheder, rådgivere, ledere, lærere, pædagoger, 

bestyrelser, forældre klasser osv. 

Specialundervisning findes til stadighed i Frederikshavn Kommune, men som det fremgår af 

ovenstående forsøges det begrænset. Ved specialundervisning forstås, at en elev modtager mindst 

12 ugentlige speciallektioner og kan både foregå inkluderende i almenskolen eller i en specialklasse.3 

I afsnit 3.5.1.8 findes en oversigt over, hvordan Frederikshavn Kommune har organiseret deres 

specialtilbud.  

Frederikshavn Kommune har ønsket en evaluering af inklusionsindsatsen, og formålet med 

evalueringen er: 

 At vurdere hvorvidt de opstillede og prioriterede områder for inklusionsindsatsen forfølges. 

 At analysere hvordan inklusionsprocesser og metoder er iværksat samt vurdere om disse er 

hensigtsmæssige. 

 At vurdere om der fremadrettet er behov for justeringer i inklusionsindsatsen samt komme 

med anbefalinger hertil. 

Evalueringen har således fokus på de prioriterede områder for inklusionsindsatsen jf. nedenstående 

figur, og disse er overordnet set organiseret i følgende hovedelementer: Organisering i skolerne, 

faglige kompetencer, metoder og redskaber, kommunal struktur og organisering, økonomi og 

inklusionsmål samt læring og trivsel. Hovedelementerne fungerer tilmed delvis som struktur for 

indeværende afrapportering.  

                                                           

3
 Se fx KREVI (2011a): ”Ekskluderende specialundervisning - Hvem får det, og hvilke forskelle er der mellem 

kommunerne?” 
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Figur 2. De prioriterede områder for inklusionsindsatsen.   

 

 

Evalueringen bygger på forskellige datakilder, som muliggør at inklusionsindsatsen i Frederikshavn 

Kommune kan belyses fra forskellige vinkler og som tilsammen giver et omfattende billede af 

arbejdet med inklusion i kommunen. Der indgår således følgende datakilder:  

 Fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere (lærere og pædagogisk personale), både 

distriktsspecifikke og tværgående. 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere (lærere og pædagogisk personale) på alle 

skoler og afdelinger. 

 Fokusgruppeinterview med forældrerepræsentanter fra de fire nuværende skolebestyrelser. 

 Dybdeinterview med forældre og elever, der modtager/har modtaget en særlig indsats, samt 

tilhørende ressourcepersoner. 

 Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA) og 

Familierådgivningen. 

 Dokumentundersøgelse af dokumenter, nøgletal mv. 

 Dybdeinterview med økonomimedarbejdere i forvaltningen omkring budgetmodellen. 

Derudover er der blevet gennemført indledende workshop med repræsentanter fra forvaltningen, 

skolerne samt faglige organisationer, som har været med til at skabe indgangsvinklen til 

evalueringen. For en nærmere beskrivelse af evalueringen, herunder evalueringsdesign, metode og 

datakilder, se kapitel 4.  
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3. ANALYSE AF INKLUSIONSINDSATSEN 
Dette kapitel indeholder analysen af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune, som 

konklusionerne og anbefalingerne i kapitel 1 beror på. Afsnit 3.1 beskriver medarbejdernes oplevelse 

af inklusionsindsatsen på nuværende tidspunkt i Frederikshavn Kommune og giver således en status 

på det nuværende arbejde. Det næste afsnit, 3.2, fokuserer på organiseringen af inklusionsindsatsen 

i Frederikshavn Kommune og berører den overordnede struktur og systematik i indsatsen, 

ressourcepersonernes betydning, organisatoriske tiltag, ledelsen betydning samt kommunikationen 

til forældrene – både omkring konkrete tiltag samt det overordnede arbejde med inklusion. Afsnit 

3.3 ser nærmere på de faglige kompetencer, metoder og redskaber til arbejdet med inklusion i 

Frederikshavn Kommune. Dernæst ser evalueringen nærmere på elevernes læring og trivsel med 

fokus på medarbejdernes mulighed for at følge op på dette i afsnit 3.4. Fokus bevæger sig 

efterfølgende fra arbejdet med inklusion på skolerne til den kommunale indsats. I afsnit Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet. evalueres således den kommunale struktur og organisering, mens 

afsnit 3.6 stiller skarpt på økonomimodellen og skolernes oplevelse af denne. Afsnit 3.2-3.6 indledes 

desuden alle med en opsummering af hovedpointerne samt anbefalinger inden for området.  

 STATUS PÅ INKLUSIONSINDSATSEN 3.1

Følgende afsnit giver et overordnet indblik i, hvordan det ifølge medarbejderne står til med 

inklusionsindsatsen. Afsnittet bygger udelukkende på medarbejdernes svar på en række spørgsmål i 

den gennemførte spørgeskemaundersøgelse.   

Af nedenstående figur fremgår, at knap halvdelen af medarbejderne (i alt 46 procent) vurderer, at 

deres arbejde med inklusion lykkes i nogen grad, mens en tredjedel (i alt 33 procent) vurderer, at det 

kun lykkes i mindre grad. Samtidig findes der en mindre andel af medarbejderne i hver sin ende af 

skalaen, som henholdsvis vurderer, at inklusionsarbejdet lykkes i høj eller meget høj grad (i alt 7 

procent), eller at det slet ikke lykkes (i alt 7 procent).  

Derudover viser figuren, at omkring fire ud af ti medarbejdere oplever, at de er blevet bedre til at 

arbejde med inklusion på skolen gennem de seneste to år, mens knap tre ud af ti kun oplever det i 

mindre grad. Og igen er der en mindre andel af medarbejderne på omkring hver tiende, der i hver 

sin ende af skalaen oplever, at de i høj eller meget høj grad er blevet bedre (i alt 10 procent), eller at 

de slet ikke er blevet bedre (i alt 11 procent).  

Alt i alt peger figuren på, at der gennem de seneste år er blevet arbejdet med inklusion på skoler og 

afdelinger i Frederikshavn Kommune, og at de er kommet godt på vej. Men det fremgår også 

tydeligt, at der stadig er arbejde, som venter forude.      
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Figur 3. Medarbejdernes vurdering af inklusionsarbejdet.

Note: N = 355. 
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Nedenstående figur er en oversigt over de områder, som medarbejderne oplever lykkes i arbejdet 

med børn i vanskeligheder, og den kan således være med til at pege på, hvor arbejdet med inklusion 

er godt på vej, og hvor det til stadighed er mangelfuldt. Det ses af figuren, at det som især lykkes er, 

at børnene er en del af børnefællesskaberne og at alle børn i højere grad anerkender forskellighed. 

Derudover oplever de pædagogiske medarbejdere også i høj grad, at børnene trives på skolen. Hvis 

der skal peges på et område, som medarbejderne kun i mindre grad oplever lykkes, så er det, at 

børnene får et fagligt udbytte på et niveau, der svarer til det forventede eller bedre. 

Det antyder således, at medarbejderne oplever succes med at skabe en hverdag, hvor børnene 

oplever, at der er plads til alle uanset, hvem man er, mens der med fordel kan sættes fokus på, at 

den faglige del kommer til at følge med. 

Figur 4. Områder medarbejderne oplever lykkes i arbejdet med børn i vanskeligheder. 

Note: Spørgsmålsformulering: ”Hvad oplever du lykkes for jer i arbejdet med børn i vanskeligheder?”. Det var muligt at 

angive flere svarmuligheder. ’Børnene trives i SFO’en er kun rapporteret for de pædagogiske medarbejdere, da det 

hovedsageligt er disse, der har viden herom.  

 

 

 

28% 

23% 

33% 

15% 

27% 

12% 

8% 

27% 

48% 

38% 

36% 

34% 

27% 

26% 

12% 

5% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Børnene trives i SFOen

Børnene er en del af børnefællesskaberne

Børnene trives på skolen

Alle børn anerkender i højere grad forskellighed

Forældrene er glade for, at deres børn er en del af

almenmiljøet på skolen

Børnene deltager i undervisningen

Børnene får et fagligt udbytte på et niveau, der

svarer til det forventede eller bedre

Andet

Ved ikke

Lærer (n=279) Pædagogiske medarbejdere (n=77)



 
  
 
 Evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune 

15 

 

Hvor ovenstående figur peger på områder, hvor medarbejderne oplever at lykkes i arbejdet med 

inklusion, peger nedenstående figur på de væsentligste udfordringer. Figuren viser tydeligt, at de to 

største udfordringer findes i det daglige arbejde med eleverne i klassen samt i manglen på støtte i 

den daglige undervisning. 

Figur 5. Medarbejdernes væsentligste udfordringer i arbejdet med inklusion.

Note: N = 355. Spørgsmålsformulering: ”Hvad er de væsentligste udfordringer i arbejdet med inklusion?”. Det var muligt at 

angive flere svarmuligheder.  
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 ORGANISERING 3.2

Dette afsnit fokuserer på organiseringen af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune. Afsnittet 

berører strukturen og systematikken i inklusionsindsatsen, organiseringen af ressourcepersonerne 

samt deres relationer, ledelsens rolle, organisatoriske tiltag som observationer af undervisningen, 

fleksible løsninger uden for almenklassen og et tæt samarbejde med Skolefritidsordningen (herefter 

SFO) samt kommunikationen med forældrene.  

3.2.1 Opsummering 

Den mest fremtrædende pointe omkring organiseringen af inklusionsindsatsen er, at organiseringen 

er meget varierende på tværs af skoler og afdelinger. Mens nogle skoler og afdelinger har en relativ 

klar struktur med hensyn til deres inklusionsindsats – hvem der gør hvad og hvornår – så er andre 

væsentlig mindre struktureret og uklart organiseret. Det er vurderingen, at struktur, systematik og 

rutiner har en positiv virkning på inklusionsindsatsen. Dette udtrykkes af både ledere og 

medarbejdere. Det er på skoler og afdelinger, som har den højeste grad af struktur og systematik, at 

de mest positive vurderinger af inklusionsindsatsen kommer fra.  

Ressourcepersonerne spiller en stor rolle for inklusionsindsatsen, hvor klare strukturer og 

systematikker omkring ressourcepersonernes organisering vurderes positive. Det kan bl.a. ske 

igennem en organisering af ressourcepersoner i teams, fx ressourcecentre eller trivselsteam. 

Derudover er ressourcepersonernes evne til at skabe og vedligeholde gode relationer til 

medarbejdere og elever af stor betydning, og ikke mindst deres lyst til lave dette arbejde. Dette 

medfører, at inklusionsindsatsens succes er afhængig af hvilke personer, der rekrutteres til at 

varetage funktionerne og indikerer hermed også, at struktur, systematik og rutiner ikke er nok i sig 

selv. Det er derfor vigtigt, at der i rekrutteringen både er fokus på de faglige evner samt evnen til at 

skabe og fastholde gode relationer, således at der sikres kontinuitet og stabilitet i relationerne samt 

gode overleveringer af indsatser ved skift af medarbejdere.  

Yderligere har evalueringen vist, at skoleledelsens rolle i inklusionsindsatsen har stor betydning for, 

hvordan medarbejderne oplever arbejdet med inklusion. Ledelsesopbakning synes at være en vigtig 

betingelse for, at strukturen overhovedet etableres på skolerne. Det er derfor vigtigt, at ledelsen 

bakker massivt op omkring medarbejdernes inklusionsindsats og engagerer sig systematisk i dette 

arbejde. 

I evalueringen er forskellige organisatoriske tiltag blevet vurderet positive for arbejdet med inklusion 

af medarbejdere og ledere. Det gælder bl.a. fleksible løsninger uden for almenklassen, strukturerede 

observationer af undervisningen og et tæt samarbejde med SFO’en.  

Kommunikation til forældrene er vigtig for, at forældrene føler sig trygge. Det gælder både forældre 

til børn med særlige udfordringer og den resterende forældregruppe. Forældrene føler sig ofte ikke 

tilstrækkeligt inddraget i processen og mangler information.  
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Derfor anbefales: 

 Fokus på selve organiseringen af inklusionsindsatsen med henblik på at skabe mere struktur 

og systematik på de enkelte skoler og afdelinger. 

 Styrkelse, strukturering og systematisering af ressourcepersonernes rolle. 

 Fokus og opmærksomhed på konstruktive relationer, kontinuitet i relationerne samt gode 

overleveringer mellem medarbejderne. 

 Fokus på, at ledelsen systematisk følger inklusionsindsatsen og understøtter 

ressourcepersonernes arbejde samt at ledelsen opstiller, kommunikerer og fastholder 

målene for inklusionsindsatsen. 

 At sikre rammerne til fleksible løsninger uden for klassen, hvis det vurderes, at én eller flere 

elever i udfordringer, vil have gavn af et sådant tilbud.  

 Strukturering af observationer af undervisningen for at støtte og vejlede medarbejderne. 

 Samarbejde med SFO’en omkring inklusionsindsatsen og børn i særlige udfordringer. 

 Bedre kommunikation til og samarbejde med forældrene omkring inklusionsindsatsen samt 

fokus på en positiv og konstruktiv kontakt. 

 Fokus på kommunikationen samt et mere struktureret samarbejde med hele 

forældregruppen omkring klassefællesskabet.  

 

3.2.2 Struktur og systematik i inklusionsindsatsen 

Organiseringen er meget varierende på tværs af skolerne, hvor nogle skoler og afdelinger har klar 

struktur, systematik og rutiner omkring inklusionsindsatsen, er andre ikke er særlig strukturerede i 

deres arbejde med inklusion. Både ledere og medarbejdere indikerer dog, at struktur, systematik og 

rutiner har en positiv virkning på inklusionsindsatsen. Det viser sig også ved, at skolerne med en høj 

grad af struktur og systematik er mere positive i deres vurderinger af inklusionsindsatsen. En klar 

struktur efterspørges også blandt medarbejdere fra skoler og afdelinger, hvor der hidtil ikke har 

været en struktureret indsats. Der efterspørges ligeledes en klarere kommunal struktur og 

ensartethed i terminologien, se afsnit senere afsnit.  

Der er forskellige organiseringstiltag, som kan give en mere klar struktur for medarbejderne. I det 

følgende fremhæves nogle af de tiltag, som ledere og medarbejdere på skoler og afdelinger i 

Frederikshavn Kommune har fremhævet som understøttende i inklusionsindsatsen.   

3.2.3 Organisering af ressourcepersoner i team  

Der er store forskelle i organiseringen af ressourcepersonerne (inklusionsvejledere, AKT-lærere, 

specialundervisningslærere mv.) på skolerne. Mens de på nogle skoler er organiseret i centre eller 

teams med klare procedurer for deres arbejde, som fx trivselsteam eller ressourcecenter, er der på 

andre skoler en mindre klar struktur og i et enkelt tilfælde ikke engang en inklusionsvejleder. 

Erfaringerne fra skolerne, hvor ressourcepersonerne er organiseret i teams eller lignende, er 

positive. Typisk kan teamet kontaktes af lærere og elever, men de kan også selv tage initiativ til 
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indsatser. Teamet kan understøtte inklusionsindsatsen igennem samtaler og vejledning, mulighed 

for at ekskludere eleverne i kortere perioder på skolen, observationer og hjælp ude i klasserne, 

enkeltstående initiativer som drenge- og pigegrupper, lejrskole mv. Organiseringen af 

ressourcepersonerne i teams er med til at støtte ressourcepersonernes rolle, og giver dem mulighed 

for sparring. På nogle skoler agerer ledelsen derudover som tæt samarbejdspartner for 

ressourcepersoner, både løbende igennem interne møder men også via deltagelse i konkrete 

indsatser og sager, hvilket vurderes meget positivt af medarbejderne.  

Det er meget forskelligt fra skole til skole, om inklusionsvejledere og AKT-lærere er ansat på deltid 

eller fuldtid. De skoler, som har forsøgt sig med fuldtids ressourcepersoner, peger på, at det 

medfører en fleksibilitet, som er nødvendig for at kunne opretholde rutine og struktur i indsatsen og 

ikke mindst for at kunne ”sætte ind”, når det er nødvendigt. Skoler, som omvendt har 

ressourcepersoner på deltid, er ofte enige i denne betragtning. Enkelte personer er dog uenige og 

argumenterer for, at ressourcepersonerne med denne model mister følingen med og fornemmelsen 

af, hvordan det er at være lærer og stå i undervisningssituationen.  

”Vi deler en inklusionsvejleder med en anden skole, og inklusionsvejlederen 

kommer så her én gang om ugen, og det er vanskeligt, hvis man har brug for 

akut-vejledning” (Medarbejder) 

LP-modellen eller andre systemiske modeller kan være med til at støtte inklusionsindsatsen og kan 

skabe systematik for ressourceteamets arbejde. At man som skole allerede har arbejdet systematisk 

og struktureret med bl.a. læring, refleksion over egen praksis og med regelmæssige drøftelser om 

eleverne, synes at være en fordel for arbejdet med inklusion.  

Det opleves endvidere som en fordel at have en klar skriftlig procedure i forhold til kontakten med 

teamet af ressourcepersoner. På nogle skoler er der lavet en klar skriftlig procedure for 

henvendelsen til ressourceteamet. Lærerne laver en skriftlig ”indstilling” til teamet, der beskriver 

udfordringen/problematikken og herefter deltager én fra ressourceteamet til lærerteammøde, hvor 

problematikken drøftes. Derefter drøftes problematikken i ressourceteamet, og en indsats 

igangsættes med en fast tovholder på opgaven, som sørger for alt kontakt og opfølgning. Den 

skriftlige ”blanket” er med til at understøtte strukturen i inklusionsindsatsen. Derudover sikrer 

skriftligheden, at indsatsen/sagen dokumenteres. Dette er både en fordel i den interne 

kommunikation mellem medarbejdere på skolen/afdelingen samt det kommunale samarbejde, hvor 

skriftligheden i processen kan dokumentere indsatsen, og dermed kan en evt. visitation være 

nemmere.  

”Når vi nu kalder på de eksterne aktører (PPA og familierådgivningen), så har vi 

papirer og dermed dokumentation på alle indsatser, som vi har igangsat og deres 

udfald. Derfor kan vi bedre argumentere for, hvorfor vi ønsker sådan og sådan, og 

det er også lettere at få visitationen igennem” (Medarbejder) 

Kun 15 procent af medarbejderne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de har en klar, skriftlig 

procedure angående henvendelser til ressourcepersoner, og som er blevet en rutine at anvende. 7 
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procent har en skriftlig procedure, men bruger den sjældent og ikke systematisk, mens 12 procent 

har en mundtlig procedure. Ca. hver femte medarbejder svarer, at der ikke er nogen klar procedure 

for henvendelser og næsten halvdelen af medarbejderne svarer ”ved ikke”. Den forholdsvis store 

andel ”ved ikke”-besvarelser tyder på, at medarbejderne ikke ved, om der er en procedure på skolen 

og i givet fald, hvordan den virker. Dette kan muligvis forklares ved, at medarbejdere efter 

omorganiseringen af skoleområdet i de fire nye skoledistrikter på besvarelsestidspunktet endnu ikke 

præcis ved, hvordan strukturen er på deres skole.4  

Figur 6. Omfanget af skriftlige procedurer på skolerne, når der opstår en særlig problemstilling omkring en elev.

Note: N = 240. Spørgsmålsformulering: ”Er der en klar skriftlig procedure på din skole, som du skal anvende, når der opstår 

en særlig problemstilling omkring en eller flere elever (metode, værktøjer, vejledning, AKT, særlig støtte osv.), og hvor du 

kan regne med at skolen/ressourcepersonerne reagerer inden for et afgrænset tidsrum (fx 1-5 dage afhængigt af 

problemets karakter)?”. Spørgsmålet er kun stillet medarbejdere, der ikke varetager vejledningsopgaver i forhold til 

kollegaer.  

Fra andre kommuner har evaluator erfaring med, at en klar struktur og systematik, der 

kommunikeres tydeligt til medarbejderne, har en positiv betydning for arbejdet med inklusion. Det 

skal være tydeligt for medarbejdere, hvor og hvordan de kan henvende sig, når de står med en 

konkret udfordring, og at udfordringen bliver prioriteret.  

Det er forskelligt, hvor medarbejderne søger støtte og vejledning i deres arbejde med inklusion, men 

det er primært igennem ressourcer på skolen. Lærere og det pædagogiske personale søger først og 

                                                           

4
 I forbindelse med omorganiseringen er der både flyttet rundt på medarbejdere og ledelser, hvilket i 

begyndelsen af det nye skoleår – hvor spørgeskemaundersøgelsen er gennemført – kan have medført uklarhed 
omkring procedurerne; Både i forhold til om tidligere procedurer fortsætter, samt om nye er blevet indført.  
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fremmest rådgivning og vejledning hos kollegaer på skolen og skolens ressourcepersoner samt 

ledelsen på skolen. Kun 2 procent af medarbejderne angiver, at de ikke søger rådgivning og 

vejledning i arbejdet med børn med særlige undervisningsmæssige behov, hvilket ligeledes er en klar 

indikation på, at der er behov for støtte og vejledning i forbindelse med inklusionsarbejdet blandt 

medarbejderne. 

Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at mere end en tredjedel (i alt 36 procent) af medarbejderne 

ikke har prioriteret skolens ressourcepersoner, da dette antyder, at der findes en relativt stor gruppe 

medarbejdere, som kun i begrænset omfang får viden, rådgivning og vejledning herfra. Fremadrettet 

må det være ønskværdigt, at denne gruppe minimeres. 

Figur 7. Hvor medarbejderne opsøger viden og vejledning i arbejdet med børn med særlige behov.

Note: N = 342. Spørgsmålsformulering: ”Hvor søger du især viden, rådgivning og vejledning i dit arbejde med børn med 

særlige undervisningsmæssige behov?” Medarbejderne er blevet bedt om at rangere fra 1-4 de ”kilder”, som de benytter 

mest, hvor 1 er den mest benyttede. Spørgsmålet er kun stillet medarbejdere, der har undervisningstimer. 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejderne viser, at oplevelsen af at få den rette støtte og 

vejledning i inklusionsindsatsen varierer. Dette fremgår af nedenstående figur, hvor kun 7 procent af 

medarbejderne i høj grad oplever at få den støtte og vejledning, som de skal bruge i forhold til børn 

med særlige undervisningsmæssige behov, mens 36 procent oplever det i nogen grad. 39 procent 
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oplever derimod i mindre grad at få den nødvendige støtte og 11 procent angiver, at de slet ikke 

oplever dette.  

 

Figur 8. Medarbejdernes oplevelse af om de får den nødvendige støtte og vejledning i forhold til børn med særlige 

undervisningsmæssige behov.

Note: N = 342. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du, at du får den støtte og vejledning, som du skal bruge, i 

forhold til børn med særlige undervisningsmæssige behov?”. Spørgsmålet er kun stillet medarbejdere, der har 

undervisningstimer. 

Der er således et potentiale i at forbedre medarbejdernes oplevelse af støtte og vejledning i arbejdet 

med inklusion. Dette kan bl.a. ske igennem en styrkelse af ressourcepersonerne. Det kan både være 

igennem organiseringen af ressourcepersoner i teams, ved at sikre at ressourcepersonerne kommer 

ud i klasserne og hjælper med det forebyggende arbejde, ved at styrke ledelsesopbakningen eller 

ved at styrke inklusionsvejlederne fagligt, fx igennem færdiggørelsen af 

inklusionsvejlederuddannelsen.  

3.2.4 Ressourcepersonernes betydning for inklusionsindsatsen 

Det er ikke kun organiseringen af ressourcepersonerne og procedurerne for deres arbejde, der har 

betydning. Det fremhæves i de kvalitative fokusgruppeinterview, at relationen til de 

ressourcepersoner, som er kernen i inklusionsindsatsen (ressourcecenter, trivselsteam, 

inklusionsvejleder, AKT-lærer mm.), er essentiel for samarbejdet omkring inklusion samt udbyttet 

heraf. Dette understreger vigtigheden af, at ressourcepersonerne er gode til at skabe relationer og 

kan lide det arbejde, der er i at skabe og vedligeholde gode relationer. På samme vis er de enkelte 

ressourcepersoners motivation og engagement i forhold til arbejdet med inklusion også afgørende. 

Derfor er det vigtigt, at rekrutteringen af ressourcepersonerne foretages med dette fokus på lige 

vilkår med de faglige kompetencer som det naturligvis kræver at være ressourceperson.  

Den gode relation – en person som eleverne og forældrene har tillid til – nævnes også som 

altafgørende i flere af interviewene med forældre, børn og de tilknyttede ressourcepersoner. Det, at 

forældre og elever finder tryghed og oplever, at forløbet er positivt, kan gøre, at eleven udvikler sig 
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både fagligt og socialt. Eleven oplever typisk den tætte relation med ressourcepersonerne, som fx en 

inklusionsvejleder eller en AKT-lærer. En elev siger blandt andet: ”Endelig var der en lærer, som 

forstod mig og ikke hele tiden var sur”. En anden elev siger: ”Han ville høre på, hvad jeg sagde”. 

Eleverne oplever altså at blive lyttet til og anerkendt af ressourcepersonerne.  

Ovenstående medfører, at inklusionsindsatsens succes er meget personafhængig og indikerer 

hermed også at struktur, systematik og rutiner ikke er nok i sig selv. 

”Det er vigtigt at vælge de rigtige personer og give dem frirummet, fordi det 

ligger der også en stor arbejdsmæssig glæde og ejerskab i. Der er nogen, der kan 

det, og så er der nogen, som ikke kan. Rekrutteringen skal være skarp” (Leder) 

”Det kan ikke undgås, at vi møder en elev, hvor vi ikke kan skabe en relation til 

barnet eller forældrene, og så er grundlaget for samarbejdet svært. Men hvis vi 

har samarbejde med kollegaer, så kan vi aftale og fordele arbejdet indbyrdes. Vi 

kan ikke skabe relation til alle, og vi skal kunne sige, ”det her lykkes ikke så godt”. 

Og det vil ske, at man så kan se, at en kollega kan klare det. Det skal italesættes” 

(Medarbejder)    

I fem af de seks interviews med familier fortæller forældrene, at der har været stor udskiftning af 

nøglepersoner i forbindelse med indsatsen over for deres barn. Dette kan både være lærere, 

ressourcepersoner etc. For hver gang der kommer en ny person ind, skal relationen bygges op igen 

og måske følger der en ny plan med for den konkrete indsats.  

”Vi var lige kommet godt i gang, og alle var trygge. Så gik klasselæreren på 

barsel, og så blev det hele tabt på gulvet. Dels fordi der ikke var nogle som 

overtog kommunikationen, og dels fordi den nye lærer havde et andet syn på 

processen. Så var det bare at starte forfra” (Forælder) 

Kontinuiteten og stabiliteten i relationen er vigtig, og hvis denne ikke kan sikres, er det væsentligt at 

sikre en god overlevering af inklusionsarbejdet mellem medarbejderne, som sikrer en kontinuitet i 

indsatsen. Oplevelsen blandt de interviewede forældre til børn i udfordringer er, at inklusionen er 

afhængig af, hvorvidt den enkelte lærer eller skole lykkes med at skabe gode relationer til både 

forældrene og barnet. Det opleves ofte at være rigtigt svært, og derfor kræver det overskud at 

arbejde inkluderende i en klasse, hvilket lærerne ikke altid har.  

”Det virker som om, at hun rigtigt gerne vil, men når det så kommer til stykket, så 

gøres der ikke noget ved det. Jeg tror simpelthen, at hun er for stresset og har for 

meget om ørerne” (Forælder) 

”Der er simpelthen så meget velvilje. Vi gør alt for at skabe relationen, for er der 

tillid fra forældre og barnet, så kan vi også lave det rigtige tilbud. Vi er dog 

samtidigt klar over, at det ikke altid lykkes” (Leder) 
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I inklusionsarbejdets indledende fase og særligt i forbindelse med indførelsen af inklusionsvejledere 

opstod der en skepsis blandt medarbejderne – ikke blandt alle medarbejdere, men endog nok til, at 

dette fremhæves gennemgående i fokusgruppeinterviewene. Skepsissen opstod i særlig grad, fordi 

der med inklusionsindsatsen en del steder blev lagt op til, at inklusionsvejledere eller andre 

ressourcepersoner skal vejlede og hjælpe lærere med deres udfordringer med elever og i deres 

klasserum. Denne ændring blev af en del lærere opfattet som et kontrolelement og dermed også 

med negative opfattelser. Det indikeres dog også gennemgående, at skepsissen synes at være blevet 

noget mindre igennem perioden, og der peges især på, at det skyldes generel og gentagende 

italesættelse af inklusionsindsatsen som et understøttende element samt selve mødet med 

inklusionsvejlederne.  

”Langsomt som det opleves, at vi kan gøre en forskel, så begynder det at hjælpe” 

(Inklusionsvejleder) 

”Det er vigtigt, at de [inklusionsvejledere og AKT-lærere] formår at skabe 

relationer og vise lærerne, hvad det er, de kan. I starten vil den enkelte lærer være 

lidt skeptisk – ”skal de gå en hel dag og lave ingenting” og ”er det mig, de vil 

kontrollere” (Leder)  

Der skal være tillid til ressourcepersonerne. De skal ikke opfattes som ”stikkere”. Lærerne skal tro 

på, at ressourcepersonerne kommer for at hjælpe dem. Det kan ikke konkluderes, at den omtalte 

skepsis er helt forsvundet på evalueringstidspunktet, men blot at den er blevet mindre. I de 

kvalitative fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere vurderes ressourcepersonerne og 

deres kompetencer ret forskellige, hvilket igen indikerer, at relationerne mellem 

ressourcepersonerne og medarbejderne er vigtige. Ledelsesopbakningen af inklusionsvejlederne er 

med til at legitimere ressourcepersonernes arbejde, og en stor faglighed er derudover med til at 

sikre kvalitet i arbejdet.   

I spørgeskemaundersøgelsen virker det til, at ressourcepersonerne overordnet set slet ikke eller kun 

i mindre grad oplever modstand fra deres kollegaer, når de vejleder dem i deres arbejde med at 

skabe inkluderende læringsmiljøer. 4 procent af ressourcepersonerne oplever i høj eller meget høj 

grad modstand, mens hver tiende oplever dette i nogen grad. 
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Figur 9. Ressourcepersonernes oplevelse af modstand fra deres kollega i deres vejledningsarbejde.

Note: N = 41. Spørgsmålsformulering: ”Oplever du mostand fra dine kollegaer, når du vejleder og hjælper dem i deres 

arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer?”. Spørgsmålet er kun stillet ressourcepersoner.  

Ressourcepersonerne er blevet spurgt, i hvilke situationer modstanden opleves og hvordan den kan 

karakteriseres. Fra de åbne besvarelser fremgår, at modstanden især kommer på grund af:  

 Tidspres i forhold til at sætte sig ind i enkelte børns behov.   

 Tidspres i forhold til at udføre opgaven, der følger af vejledningen.  

 Fokus på faglighed frem for trivsel. 

 Udfordringer når man præsenteres for noget nyt. 

 Direkte kontakt til andre (eksterne ressourcepersoner, ledelse).  

 Manglende opbakning til inklusion/holdningsændring. 

 Blufærdighed (at turde vise at man har vanskeligheder). 

 Refleksion over egen undervisning frem for eleven. 

 Ikke alle lærere er modtagelige over for hjælp fra pædagog.  

 For mange forandringer (folkeskolereform, skolesammenlægninger osv.). 

Ressourcepersonerne spiller en vigtig rolle i inklusionsindsatsen, og det er derfor vigtigt, at 

ressourcepersonerne står stærkt på de enkelte skoler og afdelinger. Ressourcepersonernes arbejde 

kan styrkes yderligere gennem sparring og netværk, systematisk ledelsesmæssig understøttelse og 

samarbejde, faglig udvikling, samarbejde med kommunale aktører samt ved at etablere faste rutiner 

og strukturer i deres indsats. 

3.2.5 Ledelsens betydning for inklusionsindsatsen 

Ledelsesopbakning synes at være en vigtig bagvedliggende betingelse for at faste rutiner og struktur 

overhovedet etableres på skolerne. Ledelsesopbakningen og ledelsens indsats varierer 

tilsyneladende meget fra skole til skole, og der er en tendens til, at de skoler, hvor ledelsen har lagt 

mange og vedvarende kræfter i inklusionsindsatsen, har mere struktur og flere rutiner omkring 

inklusion og dermed også en mere positiv vurdering af indsatsen som helhed. Det synes altså at 

være nødvendigt, at ledelsen går i front i denne henseende og skaber de nødvendige rammer samt 

deltager i selve indsatsen. På nogle skoler agerer ledelsen fx som samarbejdspartner for 
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ressourcepersoner, både løbende igennem interne møder men også via deltagelse i konkrete 

indsatser og sager.  

”Hvis vejledning skal lykkes, så kræver det, at den resterende gruppe er 

modtagelig over for det. Derfor kan man ikke nøjes med at uddanne vejledere, 

man skal også forberede den resterende medarbejdergruppe. Ledelsen skal skabe 

legitimitet for vejledning. Derfor er det vigtigt, at der sidder ledere med i fora – fx 

at lederen i familieteamet siger, at det sikkert vil hjælpe, hvis inklusionsvejlederen 

inddrages” (Ledelse)  

I forlængelse af dette, kan et forskningsprojekt på Aarhus Universitet5, som har set nærmere på, 

hvilken form for ledelse der virker bedst på skoleområdet, fremhæves. Hovedpointerne fra projektet 

er sammenfattet i nedenstående boks.  

Figur 10. Positiv form for ledelse på skoleområdet. 

1. Opstille og dele klare visioner og mål 

 At udvikle, kommunikere og fastholde visioner og mål over for medarbejdere gør, at 

medarbejderne oplever, at deres indsats er meningsfuld og at de kan bidrage 

samfundsmæssigt.  

 Tydeliggøre meningen med en given indsats – dialog er altafgørende 

 Hvis dette ikke lykkes, mister medarbejderne oplevelse af retning og 

meningsfuldhed – motivationen falder. 

2. Ros og anerkendelse 

 Ledernes verbale belønning har en positiv effekt på medarbejdernes motivation. 

Belønningen skal være konkret og kan fx ske på baggrund af observationer i 

undervisningen. 

3. Lokal implementering af centrale tiltag 

 Nationale regler skal gøres meningsfulde lokalt, så de er meningsgivende for 

medarbejdere. 

 Ex. implementering af nye arbejdstidsregler så kravet om tilstedeværelse giver 

lærerne mulighed for at få mere tid sammen med kollegaerne og derved øget 

sparring, dialog og teamsamarbejde.  

 

 

                                                           

5
 Et flerårigt forskningsprojekt ved navn LEAP, som står for Ledelsesadfærd og performance. Kora.dk (2015): 

http://www.kora.dk/nyt-og-presse/nyheder/2015/skoleledere-skal-formidle-visioner-og-rose-de-
ansatte/?utm_source=KORAs#%2EVesP2e2qxno%2Elinkedin 
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Ledelsen spiller således en stor rolle ved at opstille og kommunikere klare visioner og mål for 

inklusion, ved at rose og anerkende medarbejdernes arbejde med inklusionsindsatsen samt ved at 

”oversætte” inklusionsmålene til lokale indsatser, som er meningsgivende for medarbejderne. Dette 

billede bekræftes i fokusgruppeinterviewene, hvor det især er på skoler, hvor ledelsen bakker op 

omkring ressourcepersonerne og selv engagerer sig i inklusionsindsatsen, at arbejdet med inklusion 

vurderes positivt.  

På 28 procent af skolerne oplever medarbejderne, at der i høj eller meget høj grad er opbakning til 

inklusionstanken blandt medarbejderne og ledelsen, som det fremgår af nedenstående figur. For 

størstedelen af medarbejderne, 60 procent, er det kun i mindre eller nogen grad tilfældet.  

Figur 11. Medarbejdernes oplevelse af opbakning til inklusionsindsatsen fra medarbejdere og ledelse på deres skole.

Note: N = 355. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken gad oplever du, at der er opbakning til inklusionstanken blandt 

medarbejdere og ledelse på din skole?”.  

Ledelsens opbakning er med til at legitimere ressourcepersonernes arbejde og giver medarbejderne 

retning for arbejdet med inklusion. Det er derfor vigtigt, at skoleledelsen tydeligt kommunikerer sin 

opbakning og prioritering af indsatsen. 

3.2.6 Organisatoriske rammer for fleksible løsninger uden for klassen  

På nogle skoler og afdelinger er der afsat ressourcer til fleksible løsninger uden for klassen, fx 

dannelsen af mindre hold, som giver muligheden for at ekskludere elever i kortere perioder for 

herefter at inkludere. Tankegangen er, at eksklusion i kortere tid kan være medvirkende til at 

forbedre mulighederne for inklusion af eleven på sigt.  

”Hovedtanken med at man går i ”svingdøren”, den er god. Eksklusion som en vej 

tilbage til inklusion. Det kan være nødvendigt, at man kan gå fra i nogle timer om 

dagen. For at inklusionsindsatsen kan lykkes, skal der være fleksibilitet og 

ressourcer” (Ledelse) 
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Nedenfor er beskrevet en række eksempler på, hvordan disse fleksible løsninger kan være indrettet:  

Figur 12. Eksempler på fleksible løsninger uden for klassen. 

 UU-klassen: Har man som elev svært ved at være i egen klasse i en periode eller bare ikke 

rigtig vil skolen, så man kan være der fx fra kl. 8-12 i en begrænset periode. Klassen ledes af 

en medarbejder, der er dygtig til sociale relationer. Når man er klar til at komme tilbage til 

klassen, sker det ved langsom overgang, fx 1-2 timer af gangen.  

 AA-klassen: Henvender sig til elever, som normalt ville være (forsøgt) visiteret til 

specialtilbud/skole, særligt stille og sensitive børn, som ikke trives i de store klasser. Disse 

elever kan godt være i egen klasse i et par timer, men har brug for muligheden for at trække 

sig tilbage, og her beskyttes eleven ved at vedkommende flyttes til AA-klassen. 

 Inklusionshold: Tiltag i indskolingen for de yngste elever. Enkelte elever er i inklusionsholdet 

hele tiden, mens de fleste kun er der midlertidigt. Holdet har åbent tre timer hver dag. 

Vigtigt med samarbejde med klasselæreren og fokus på at arbejde med samme regler, 

redskaber mv.  

 Pusterum: Tiltag i frikvarterer, hvor børn der er i problemer, let kommer i konflikter eller går 

langs væggene kan komme ind og få lidt ro og fred samtidig med at de lærer en ny 

færdighed sammen med en voksen.     

 SFO-gruppe: Her har eleverne, når de er i SFO, mulighed for at gå til og fra som i de 

ovenstående initiativer. Dette er blot uden for normal skoletid. SFO-gruppen ledes af en 

pædagog, som er uddannet inklusionsvejleder. 

 Mulighed for at være hos trivselsteamet eller lignende i frikvarterer. 

 Individuelle aftaler med elever, der har brug for en pause fra deres klasse. 

 

Både ledelse og medarbejdere på skoler med sådanne fleksible løsninger, der muliggør at eleven i 

kortere eller længere tid kan være uden for almenklassen, er meget positive omkring løsningerne. En 

skoleleder vurderer, at skolen på den måde kan beholde elever på skolen, som ellers vil skulle 

visiteres til et specialiseret tilbud uden for almenområdet. 

I forlængelse heraf skal det understreges, at der er tale om løsninger som er fleksible, og som er 

midlertidige. Der er altså ikke tale om permanente løsninger, som medarbejderne til hver en tid kan 
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gøre brug af (fx som OBS-funktionen). Løsningerne skal etableres og afvikles med de behov der 

opstår blandt gruppen af elever.   

At eksklusion i perioder kan være med til at understøtte inklusion på sigt, fremhæves også i 

inklusionsdebatten. Ifølge Folkeskolen.dk (2014)6 handler inklusion ikke om, at ”enten er man 

ekskluderet i en specialklasse, eller også er man inkluderet i en almindelig klasse”, men om at 

”eleven både [er] tilknyttet den ene og den anden type klasse”. Argumentet er, at inklusion og 

eksklusion ikke skal tænkes som ”enten-eller”, men som ”både-og”. 

Rammerne for sådanne fleksible tilbud er vigtige. Nogle medarbejdere i fokusgruppeinterviewene 

har dog oplevet, at der ikke har været fysiske faciliteter til at give eleverne mulighed for et ”time-

out” fra almenklassen, da der ikke var frie lokaler til rådighed, hvor eleven kunne trække sig tilbage. 

Det er ligeledes vigtigt, at der er en klar kommunikation omkring disse fleksible løsninger, især hvis 

de ikke er organiseret i deciderede hold, men der derimod fx er aftaler med enkelte elever. En 

forælder fortæller eksempelvis, at forældrene sammen med AKT-læreren havde lavet en særlig 

aftale med barnet om, at vedkommende skulle gå ud på gangen og tælle til 20, hvis en situation blev 

for svær at håndtere. Dette blev dog ikke accepteret af én af de andre lærere og medførte, at barnet 

fik en mindre god oplevelse, og forældrene ikke følte, at deres råd gav mening.  

I spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejderne på skolen, svarer 44 procent af medarbejderne, 

at de dagligt, og 26 procent at de ugentligt, har elever i deres undervisning, hvor det efter deres 

vurdering vil være bedst, hvis vedkommende i kortere eller længere tid tilbragte undervisningstid i et 

tilbud uden for klassen på skolen. Der er således et tydeligt behov blandt medarbejderne for 

løsninger uden for klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Folkeskolen.dk (2014): ”Tænketank til ministeriet: Finland kan inkludere – gør som dem”, 17.06.2014, 

http://www.folkeskolen.dk/546390/taenketank-til-ministeriet-finland-kan-inkludere--goer-som-dem 
(21.07.2014) 
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Figur 13. Hvor ofte medarbejderne oplever, at de har en eller flere elever, hvor de vurderer, at det havde været bedst, 

hvis eleven tilbragte undervisningstid i et tilbud uden for klassen på skolen.

Note: N = 342. Spørgsmålsformulering: ”Hvor ofte oplever du, at du har én eller flere elever i din undervisning, hvor det 

efter din vurdering ville være bedst, at vedkommende i kortere eller længere tid tilbragte undervisningstid i et tilbud uden 

for klassen på skolen?”. Spørgsmålet er kun stillet medarbejdere, der har undervisningstimer. 

På størstedelen af skolerne opleves det kun i begrænset grad, at der er tilbud, der imødekommer 

behovet. Hver femte medarbejder svarer, at der slet ikke er et sådant tilbud til skolen, mens ca. hver 

tredje (34 procent) svarer, at der kun i mindre grad er tilbud, som forsøger at imødekomme behovet.  

Figur 14. Medarbejdernes adgang til tilbud, hvor eleverne kan tilbringe undervisningstid uden for klassen på skolen.

Note: N = 322. Spørgsmålsformulering: ”Når du står i de situationer, er der så et muligt tilbud på skolen, der forsøger at 

imødekomme behovet?”. Spørgsmålet er ikke stillet til de, der svarede ’slet ikke’ til at have elever, hvor det ville bedst, at 

de tilbragte tid uden for klassen.   

Det virker således til, at der er et uopfyldt behov blandt medarbejdere for tilbud på skolen, der kan 

understøtte medarbejderen i disse situationer.  

Størstedelen af medarbejderne, der i spørgeskemaundersøgelsen angiver, at der på deres skole er 

hold, hvor elever efter behov kan deltage i nogle timer eller uger uden for den almindelige 

44% 26% 8% 3% 6% 12% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dagligt Ugentligt 1-3 gange om måneden

Hver 2. måned til hvert halve år En gang i løbet af skoleåret Slet ikke

Ved ikke

2% 6% 27% 34% 20% 11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke



 
  
 
 Evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune 

30 

 

undervisning, angiver, at tilbuddene understøtter mulighederne for at tilrettelægge en 

hensigtsmæssig undervisning. For omtrent 28 procent understøtter holdene i høj eller meget høj 

grad deres muligheder for at tilrettelægge en hensigtsmæssig undervisning.  

Figur 15. Mulighederne for at tilrettelægge en hensigtsmæssig undervisning på baggrund af tilbud, hvor eleverne kan 

tilbringe undervisningstid uden for klassen på skolen.

Note: N = 144. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad understøtter de tilbud mulighederne for at tilrettelægge en 

hensigtsmæssig undervisning?”. Spørgsmålet er stillet de medarbejdere, hvis skole har mindre hold, hvor eleverne kan 

deltage uden for den almindelige undervisning.   

Halvdelen af medarbejderne vurderer, at tilbuddene både støtter den enkelte elev og klassen, mens 

ca. 38 procent svarer, at tilbuddene primært er en støtte for den enkelte elev, mens 5 procent 

svarer, at tilbuddene primært er en støtte for klassen.  

3.2.7 Observationer af undervisningen 

Et andet organisatorisk tiltag for at støtte og vejlede medarbejdernes inklusionsindsats er 

observationer af medarbejdernes undervisning. På én af skolerne er der indført en struktureret 

observation af undervisningen, hvor inklusionsvejlederne er ude i alle klasser mindst én gang om 

året, i starten af skoleåret, og drøfter med de enkelte lærere, om der er brug for ekstra 

tiltag/indsatser i klassen. Fra spørgeskemaundersøgelsen med medarbejderne ses, at hyppigheden 

af observationer i undervisningen varierer medarbejderne imellem. Omtrent fire ud af ti 

medarbejdere (43 procent) får ingen sparring via observationer i løbet af skoleåret, mens 14 procent 

får sparring via observationer ugentligt eller månedligt.  
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Figur 16. Hvor ofte medarbejderne har en ressourceperson med i deres undervisning inden for et skoleår.

Note: N = 342. Spørgsmålsformulering: ”Hvor ofte har du en kollega, inklusions-, trivsels- eller AKT-vejleder eller ekstern 

ressourceperson med i din undervisning for at observere og sparre omkring din undervisning eller børns deltagelse i 

fællesskaberne inden for et skoleår?”. Spørgsmålet er kun stillet medarbejdere, der har undervisningstimer. 

Som figuren nedenfor viser, oplever knap fire ud af ti i høj eller meget høj grad at få udbytte af 

denne form for faglig udvikling/sparring (i alt 38 procent). Der er kun 4 procent, der angiver, at de 

slet ikke får udbytte af denne form for faglig sparring.  

Figur 17. Medarbejdernes udbytte af at have ressourcepersonerne med i deres undervisning.

Note: N = 146. Spørgsmåls formulering: ”I hvilken grad får du udbytte af denne form for faglig udvikling/sparring?”. Der 

vises kun resultater for personer, som mindst en gang i løbet af skoleåret har haft observationer af undervisningen. 

Samtidigt svarer omtrent halvdelen af medarbejderne, der har fået støtte via observationer, at de 

gerne vil have mere støtte via observationer (49 procent), mens kun 1 procent svarer, at de gerne vil 

have mindre støtte via observationer.  
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Figur 18. Medarbejdernes oplevelse af om vejledningen på baggrund af observation er hyppig nok.

Note: N = 146. Spørgsmålsformulering: ”Oplever du hyppigheden af sparring på baggrund af observationer som optimal?”  

Der vises kun resultater for medarbejdere, som mindst en gang i løbet af skoleåret har haft observationer af 

undervisningen.   

Medarbejderne er således positiv indstillet over for observationer som form for sparring og 

vejledning, og halvdelen af medarbejderne ønsker af få yderligere støtte via observationer. At 

vurderingen af udbyttet af observationerne ikke er større kan evt. skyldes kvaliteten af 

observationerne og den efterfølgende sparring, som yderligere kan styrkes.  

3.2.8 Samarbejdet med SFO i inklusionsindsatsen 

På nogle skoler har man inddraget SFO’en som en del af inklusionsindsatsen, og der er således 

opstået et tæt og løbende samarbejde mellem skole og SFO. Dette er gjort på forskelligvis, men 

gennemgående argumenteres der for og vurderes det, at det har store fordele, da inklusion ikke 

udelukkende skal ske i skoletiden. SFO ses som en vigtig del af inklusion og trivsel, hvor SFO-

medarbejderne kan være med til at skabe tryghed og nærkontakt til eleverne.  

”Det går rigtig godt med inklusion i SFO’en, og det er klart blevet bedre efter, vi er 

begyndt at samarbejde med skolens AKT-lærer. Bare det at vi sparrer om de 

samme børn, og at det ikke bare er en ”blok med skole og en blok med SFO” – 

altså at vi kan gå lidt på tværs. Jeg har fx fået nogle timer på skolen, hvor jeg er 

sammen med nogle af de elever, som også er i SFO’en. Jeg kan tage elevsamtaler 

med dem i skolen eller snakke med dem om eftermiddagen eller observere dem” 

(Medarbejder i SFO) 

Det er dog ikke på alle skoler, at der er etableret et samarbejde mellem SFO og skolen omkring 

inklusionsindsatsen. Medarbejderne i fokusgruppeinterviewene, som hørte om det tætte 
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samarbejde mellem skoler og SFO på andre skoler, var meget positive omkring dette og gav klart 

udtryk for, at de også godt kunne tænke sig et lignende samarbejde.  

At der er forskelle i skolernes samarbejde med SFO, ses også i nedenstående figur. Omtrent hver 

tredje medarbejder svarer, at der i høj eller meget høj grad er etableret et godt samarbejde omkring 

børn i vanskeligheder (i alt 34 procent). Til gengæld oplever kun 15 procent, at dette er tilfældet for 

inklusionsindsatsen samlet set.  

Figur 19. Medarbejdere der arbejder i 0. klasse eller indskolings vurdering af det etablerede samarbejde i forhold til en 

række faktorer.

Note: N = 146. Spørgsmålsformulering: ”De næste spørgsmål handler om samarbejdet mellem skole SFO/fritidshjem. I 

hvilken grad vurderer du, at I har etableret et godt samarbejde mellem skole og SFO/fritidshjem om…”. Der vises kun 

resultater for medarbejdere, der arbejder i 0. klasse eller indskolingen.  

Der ligger således et potentiale i at øge samarbejdet mellem SFO og skolen omkring børn i 

vanskeligheder samt inklusionsindsatsen samlet set for at sikre en helhedsorienteret 

inklusionsindsats. Kontinuiteten i indsatsen og videndelingen er afgørende elementer i arbejdet med 

inklusion. Samarbejdet med SFO’en er med til at sikre en helhedsorienteret indsats over for barnet, 

hvor indsatsen i skolen og i SFO’en supplerer hinanden.   

3.2.9 Kommunikation med forældre omkring deres barn 

I de seks interview med forældre til børn, der har modtaget en særlig indsats på skolen, bliver det 

fremhævet, at forældrene ikke føler sig inkluderet nok i processen omkring, hvilke tiltag og metoder 

der tages i brug i arbejdet med deres barn. Forældrene oplever, at der går mange informationer hen 

over hovedet på dem, og de oplever ikke at være sat ind i, hvad mulighederne er, eller hvordan der 

arbejdes med inklusion på skolen. En tydelig og klar kommunikation omkring indsatsen opleves 

derimod som positiv. En elevs forælder oplevede, at det bedste forløb blev skabt, fordi alt kom på 

bordet, og man derfra blev enige om, hvad der skulle gøres, og hvem der gjorde hvad. Det 
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muliggjorde, at forældrene bedre kunne arbejde videre med barnet hjemme, hvilket havde stor 

betydning for barnets udvikling. Forældrene oplever dog ofte, at de ikke bliver taget i hånden af 

skolen omkring indsatsen over for deres barn, men at de i stedet skal sørge for at samle 

informationer, sætte ting i gang og holde fast i de forskellige ”snore”. Flere af forældrene beskriver 

sig selv som blæksprutter eller koordinatorer, som bruger en stor del af deres tid på at kommunikere 

ud til de involverede parter, både på og uden for skolen. Forældre til børn i vanskeligheder er i 

interviewene blevet bedt om at beskrive indsatsen som en rejse. Forældrene kan fx opleve 

samarbejdet og relationen til skoleverden som en backpackertur, de skal igennem.  

”Vi skal selv finde rundt, og vi kan ikke sproget. Busplanen er på spansk, og der er 

ikke nogen som kan hjælpe os med at oversætte” (Forælder)  

”Det er ligesom at være en syrisk flygtning, som kommer til Danmark. Man 

kender ikke kulturen, og man ved slet ikke, hvad man går ind til, man har kun hørt 

rygter”(Forælder)  

”I forhold til det specifikke barn, så var der alt for mange involveret og samtidigt 

var der også dårlig kommunikation omkring, hvem der gjorde hvad. Der var 

ingen, som tog ansvar. Det bliver alt for kompliceret, og der var alt for mange 

møder. Det blev rigtigt svært at få folk samlet, og det gjorde at hele forløbet blev 

træls” (Ressourceperson) 

Den manglende kommunikation til forældrene skyldes ifølge ressourcepersonerne (fortalt i de 

opfølgende interview), at der ikke altid er en plan, men at ”man tager det som det kommer og 

prøver sig frem”. De forældre, som har et overblik over, hvad der skal ske og hvordan skolen 

organiserer sig, er også de som udtrykker sig mest positive om ledelsen på skolen. Forældrenes 

behov for information afhænger dog også af deres tillid – tillid til at skolen bevæger sig på rette vej 

med barnet, samt at de vil barnet det bedste og vil informere forældrene, hvis planen ændres. På 

den ene side ønsker både forældre og ressourcepersoner, at alle de involverede personer bliver 

informeret i aftaler, hvad angår barnet, men samtidigt skal det heller ikke blive en alt for kompliceret 

proces.  

”Det gør, at man bliver lidt utryg, når man ikke ved, hvad deres mål er, eller når 

man ikke kan følge, hvad de vil med det” (Forælder) 

”Relationen til forældrene er enorm vigtig, for det er her, at der skabes en 

forståelse omkring det arbejde, der laves omkring eleven. I de tilfælde, hvor vi 

oplever god inklusion, har man haft et forhold til forældrene, hvor de vidste, hvad 

vi gjorde, og hvor alle kunne sige, hvad de tænkte” (Medarbejder)  

”Er forældrene med på planen og kan de forberede og hjælpe barnet hjemmefra, 

så tages noget af arbejdet væk fra lærerne henne i skolen. Derved kan timen 

bruges på læring fremfor skabelse af tryghed” (Medarbejder)  
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Der ligger således et stort potentiale for samproduktion i inddragelsen af forældrene i 

inklusionsarbejdet, især når det i højere grad er arbejdet med børnenes personlige kompetencer 

frem for deres faglige niveau. I det hele taget er relationen mellem skolen og forældrene væsentlig. 

Forældrene kan opleve magtesløshed, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre. De kan have svært ved at 

artikulere kritik eller uenighed i forhold til skolen eller samarbejdet, da de er bekymrede for, at det 

går ud over barnet eller virker negativt ind på relationen til skolen. I flere kommuner og skoler 

arbejder man med en systematisk kontakt omkring de positive historier og oplevelser med barnet. 

På den måde sikres, at kontakten mellem skolen og forældrene ikke kun består af de udfordringer og 

vanskeligheder, barnet kan være i, men at forældrene ligeledes kan få en fornemmelse af, hvornår 

barnet trives og udvikler sig, med andre ord når inklusionen lykkes. Fokus på de positive oplevelser 

er med til at styrke samarbejdet med forældrene og giver en positiv tilgang til indsatsen.  

3.2.10  Kommunikationen med den samlede forældregruppe 

Generelt oplever de interviewede forældre og børn, som har modtaget en særlig indsats, at 

klassekammeraterne er gode til at inkludere og skabe sammenhold, så længe at det bliver 

afmystificeret, hvorfor barnet reagerer på ting, skal ud af klassen i nogle timer, eller har brug for 

særlige hjælpemidler i undervisningen. En mor fortæller, at hun tog på besøg i klassen for at vise og 

forklare barnets hjælpemiddel og lod de andre elever prøve det. Det medførte, at der ikke var nogle, 

der stillede spørgsmål ved det eller drillede barnet efterfølgende.  

Forældrene oplever, at de prøver at få de andre forældre med i inklusionsindsatsen. Nogle forældre 

har stillet sig op på forældremøder og talt omkring deres barns reaktionsmønster, og hvordan de 

gerne vil have at forældrene forklarer det til deres børn for at få dem bedre til at forstå, hvordan 

livet med fx en ADHD-diagnose er. De steder, hvor der italesættes et godt forældresamarbejde, er 

også de steder, hvor forældrene i udtalt grad er fortalere for inklusion. Ligeledes kan forældrene 

opleve, at andre forældre kan have negativ indflydelse på, at deres barn ikke er blevet ordentligt 

inkluderet i klassen. De oplever, at forældrene bruger meget energi på at brokke sig over, at der 

kommer en elev ind som tager tid fra deres eget barn. De tilknyttede ressourcepersoner er enige i 

forældrenes vurdering, at det er afgørende at involvere de andre forældre, så de har en forståelse 

for inklusion.  

”Vi oplever, at de andre forældre har haft en rigtig positiv indstilling til, at det 

skulle lykkedes, så det tror jeg også har afspejlet sig i deres børn” (Forælder) 

”Der var specielt en far, som var meget hård i retorikken. Det var også hans 

dreng, som var ude efter min søn. Det tror jeg da hænger sammen. At man får 

noget med hjemmefra” (Forælder)  

”Vi bliver nødt til at få de andre forældre på banen, og det gør vi kun ved at få 

dem til at indse, at det er godt” (Medarbejder)  

Hvem der skal stå for at involvere klassekammerater og deres forældre i, at det skal gøres til en 

positiv historie, er der meget tvivl om. Forældrene til inklusionsbarnet oplever, at det ofte ender 
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med at være deres opgave, hvor de i stedet synes, at skolen eller klasselæreren burde gå ind og tage 

mere ansvar.   

I fokusgruppeinterviewene påpeger forældrerepræsentanterne, at de overordnet set ikke har fået 

ret meget information om inklusionsindsatsen, hverken som forælder siddende i skolebestyrelsen 

eller som ”almindelig” forælder i den enkelte klasse. Den gennemgående holdning er, at det kun har 

været på dagsordenen i meget begrænset omfang. Dog giver flere forældrerepræsentanter udtryk 

for, at de kan mærke, at måden deres børn taler om inklusion på, har ændret sig i en positiv retning. 

Det stemmer fint overens med, at medarbejderne oplever at det især er, at børnene er en del af 

børnefællesskaberne og at alle børn i højere grad anerkender forskellighed, der lykkes, jf. afsnit 3.1.  

Der kan med fordeles iværksættes indsatser over for den samlede forældregruppe omkring deres 

fælles ansvar om at få fællesskabet til at fungere. Nogle skoler har stor succes med at arbejde mere 

struktureret med forældremøderne for at sikre et bedre sammenhold i klassen. Dog skal det 

afslutningsvis fremhæves, at den generelle oplevelse fra de interview, der er lavet med forældre i 

indeværende evaluering, er, at de gerne vil inklusion og ser de klare fordele (fremfor ulemper) i 

forbindelse hermed. 
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 FAGLIGE KOMPETENCER, METODER OG REDSKABER 3.3

I følgende afsnit præsenteres analysens resultater vedrørende medarbejdernes faglige kompetencer 

– herunder særligt med fokus på om det opleves, at de relevante faglige kompetencer er til stede for 

at løfte inklusionsopgaven bedst muligt. Derudover berører afsnittet de metoder og redskaber, som 

medarbejderne har mulighed for at anvende i forbindelse med inklusionsindsatsen. 

3.3.1 Opsummering  

Overordnet set oplever ledelsen, at medarbejderne har de almene pædagogiske kompetencer, der 

er nødvendige for at kunne arbejde med inklusion – om end det ikke er alle steder, at 

kompetencerne udnyttes til fulde. Det er endvidere vurderingen, at der ikke er behov for, at 

medarbejderne generelt har specialpædagogiske kompetencer, blot det er sikret at – og at de ved 

hvor - de kan få den nødvendige viden, sparring og hjælp i de konkrete situationer. Et sted, hvor 

lederne ser en udfordring, er i forhold til forståelsen af hvad inklusion er, hvad den skal gøre godt 

for, samt den mentale og værdibaserede tilgang til inklusion.  

Oplevelsen af de faglige kompetencer er lidt mere uensartet blandt medarbejderne. Mens et flertal 

er enige med ledelsen i, at kompetencerne allerede er til stede, så findes der også en gruppe 

medarbejdere, som oplever behov for kompetencer, der grænser til det specialpædagogiske – 

herunder mere viden om inklusion, forskellige diagnoser mv. Det er tilmed denne form for viden 

flest medarbejdere efterspørger i spørgeskemaundersøgelsen. Det vurderes dog, at denne antydning 

af uenighed langt hen af vejen kan imødekommes ved hjælp af fokus på nedenstående anbefalinger. 

Udover ovennævnte viden efterspørger medarbejderne især intern supervision og -observation, hvis 

de skal kvalificeres yderligere til arbejdet med inklusion, og den samme efterspørgsel oplever 

ressourcepersonerne. Dermed står det klart, at ressourcepersonerne på skolerne også fremadrettet 

skal have en fremtrædende rolle på skolerne – og måske endnu mere, end de har på nuværende 

tidspunkt. Samtidig er der en klar tendens til, at inklusionsindsatsen både for medarbejdernes og 

ressourcepersonernes vedkommende har fokus på det mere akutte og det individuelle frem for det 

forebyggende og kollektive. 

Det vurderes, at der findes et tilstrækkeligt antal metoder og redskaber, som kan anvendes i 

forbindelse med inklusion. Dog er der medarbejdere, som ikke har kendskab til, at metoderne og 

redskaberne findes, samt hvordan de skal anvendes. 

Derfor anbefales:  

 Fremadrettet opmærksomhed på de medarbejdere, som har behov for hjælp og støtte til at 

genfinde de almene pædagogiske kompetencer i relation til inklusion samt bringe dem i 

anvendelse i praksis.  

 Tydeligere kommunikation omkring procedurerne for inklusionsindsatsen på den enkelte 

skole – hvor og hvordan kan medarbejderne kan få hjælp, støtte og vejledning? 
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 At dialogen omkring inklusionens formål, fordele mv. (gen)optages, samt at det tydeliggøres, 

at inklusionsindsatsen er et højt prioriteret område. 

 Fortsat udvikling af ressourcepersonerne på skolerne og fokus på, at disse har en 

fremtrædende og bærende rolle i relation til inklusionsindsatsen. 

 Fremadrettet opmærksomhed på at få flyttet fokus, så der i inklusionssammenhæng også 

arbejdes forebyggende i forhold til grupper, klasser mv. 

 Fremadrettet fokus på, at de mest brugbare metoder og redskaber i relation til inklusion 

udvælges og udbredes på alle afdelinger i de fire skoledistrikter. 

 

3.3.2 Faglige kompetencer 

Når vi drøfter og behandler faglige kompetencer i relation til inklusion er det væsentligt at sondre 

mellem almene pædagogiske kompetencer (fx viden om almen pædagogisk udvikling) og 

specialpædagogiske kompetencer (fx viden om diagnoser samt metoder til at håndtere disse).    

Af fokusgruppeinterviewene med skoleledelserne fremgår det, at der generelt er enighed om, at 

lærerne og de pædagogiske medarbejdere har de almene pædagogiske kompetencer, der er 

nødvendige for at kunne arbejde med inklusion i dagligdagen. Dermed ikke ment, at disse faglige 

kompetencer på nuværende tidspunkt sættes i spil og anvendes fuldt ud, men de er i overvejende 

grad til stede blandt medarbejderne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om der på 

skolerne er medarbejdere, som skal hjælpes og støttes i at genfinde de relevante kompetencer. 

Lederne påpeger endvidere, at det ikke er nødvendigt, at medarbejderne har et udtømmende 

repertoire af specialpædagogiske kompetencer – herunder viden om samtlige typer af udfordringer, 

diagnoser mv., samt hvordan de imødekommes i undervisningen. Medarbejderne skal primært vide, 

hvor de kan få den nødvendige viden, sparring og hjælp til de konkrete situationer og udfordringer, 

som de møder i deres hverdag. De skal således fx vide, hvem der er inklusionsvejleder, hvad 

vedkommende kan hjælpe med og procedurerne for, hvordan hjælpen kan modtages. Samtidig skal 

det – som tidligere nævnt – være klart kommunikeret, at inklusionsindsatsen er et prioriteret 

område.   

Lederne fortæller, i forlængelse af ovenstående, at der i højere grad eksisterer en udfordring i 

forhold til forståelsen af hvad inklusion er, og hvad den skal gøre godt for samt den mentale tilgang 

til inklusion.  

”Fagligt har lærerne de kompetencer, de skal have. Hvis de har problemer er det 

mere mentale blokeringer, således at de er mere ekskluderende end inkluderende 

oppe i hovedet” (Leder) 

”På det rent faglige plan er det helt ok, men på det mentale plan halter det. 

Sætningen ”der må være et sted” eller ”han skal bare væk, så jeg kan være fri for 

ham” handler netop ikke om det faglige, men det mentale” (Leder)  

”Det er måden lærerne tænker og taler om inklusion på” (Leder) 
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”Det handler også meget om præmissen. For mange lærere er tanken stadig, at 

inklusion er et spare initiativ. Det er noget, politikerne har fundet på for at sparre 

penge. Så længe den tanke findes, så er vi på udebane. Vi skal tilbage og snakke 

om, hvorfor vi gør det [inkluderer]” (Leder)  

Ledernes udtalelser peger således på et behov for at (gen)starte en dialog med medarbejderne om, 

hvad inklusion er, hvorfor man gør det samt hvad fordelene ved det er. I denne dialog er det tilmed 

vigtigt at fokusere på, at en inklusionsindsats ikke nødvendigvis medfører, at en elev i udfordringer 

opnår samme faglige niveau mv. som de øvrige elever i klassen, men blot at der sker en progression 

fra elevens nuværende niveau. Der skal med andre ord være opmærksomhed på, at medarbejderne 

ikke har for høje forventninger og krav til, hvad en inklusionsindsats skal kunne medføre.  

Oplevelsen af om de nødvendige kompetencer i forhold til inklusion er til stede samt hvilke 

kompetencer der er nødvendige, er lidt mere uensartet blandt lærere og de pædagogiske 

medarbejdere. Et flertal synes at være enige med ledelsen i, at de almene pædagogiske 

kompetencer findes, og at disse er fyldestgørende. Tilgangen blandt denne medarbejdergruppe er 

ofte, at sparring og videndeling med den pågældende skoles ressourcepersoner (fx 

inklusionsvejledere og AKT-lærere) er tilstrækkelig i de fleste situationer. Samtidig fremhæver en 

mindre gruppe af medarbejdere, at de oplever et behov blandt dem selv og deres kollegaer for mere 

generel viden om inklusion og i særlig grad viden omkring de forskellige diagnoser, og hvordan 

elever med disse håndteres i hverdagen. Denne gruppe ser således et behov for flere 

specialpædagogiske kompetencer.  

”Som ganske almindelig lærer har jeg med årene fået en ballast med, som jeg kan 

bruge. Men jeg står i situationer, hvor jeg har brug for en sparringspartner, fx en 

AKT-lærer, og det kan jeg jo komme et skridt videre med. Men jeg kunne også 

godt tænke mig noget mere ballast. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi alle fik en 

form for grunduddannelse – et mini inklusionskursus. Stakkels nye ”grønne” 

lærere” (Medarbejder) 

”Lærerne efterlyser tit at have en værktøjskasse. Altså at du ved noget om ADHD 

og hvad der kunne være godt her, og hvad kunne være godt ved Aspergers og 

autisme. Det er det, lærerne føler, de mangler” (Medarbejder) 

Lærerne, som oplever et behov for specialpædagogiske kompetencer, er, som det fremgår af 

ovenstående citater, ikke direkte uenige med ledelsen og de øvrige medarbejdere; De oplever, at de 

allerede har en del kompetencer og den sparring og støtte, som de kan få af ressourcepersonerne på 

skolen kan tilmed hjælpe dem et godt stykke ad vejen. Det er blot noget ”mere” de efterspørger, og 

dette ”mere” er formentlig individuelt fra person til person. Medarbejderen i det sidste citat 

fremhæver ADHD, autisme og Aspergers syndrom, som noget vedkommende godt kunne tænke sig 

mere viden om, men udtaler samtidig umiddelbart herefter, at ”det næsten er umuligt at være klædt 

på til ethvert handicap”. Hvis vi skal blive i citatets metafor, så er det et spørgsmål om, hvem der skal 

have ”værktøjskassen” – er det lærerne eller ressourcepersonerne? Det er ikke evaluators vurdering, 
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at der er stor uenighed om svaret, men det skal i høj grad tydeliggøres for samtlige medarbejdere, 

hvor værktøjskassen findes, og hvordan de kan få viden om og hjælp til at bruge de forskellige 

værktøjer. Og det er således herigennem at medarbejderne skal tilegne sig relevante 

specialpædagogiske kompetencer.     

Spørgeskemaundersøgelsen med medarbejderne viser i forlængelse heraf, at hvis medarbejderne 

bliver bedt om at fremhæve, hvor de særligt har behov for at få styrket deres kompetencer i forhold 

til inklusionsarbejdet, så er viden om børn i vanskeligheder og fx viden om diagnoser et af de 

områder, som prioriteres oftest sammen med undervisningsmetoder og undervisningsdifferentiering 

i praksis. Dette ses af nedenstående figur og mere præcist kan det fremhæves, at omkring 60 

procent af medarbejderne prioriterer disse to områder, og må således siges, at være en god 

indikator på, hvor der kan sættes ind, hvis de faglige kompetencer i forhold til inklusion skal udvikles. 

Dog skal det her bemærkes, at førstnævnte tilhører området for specialpædagogiske kompetencer, 

mens sidstnævnte tilhører området for almenpædagogiske kompetencer. Herefter kommer en 

prioritering af kompetencer i forhold til organisering og klasseledelse, relationer og sociale processer 

og dokumentation og evaluering med fokus på børnenes udbytte af undervisningen. Disse områder 

er prioriteret af omkring 35 procent af medarbejderne.   
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Figur 20. Medarbejdernes prioritering af, hvor de særligt har behov for at få styrket deres kompetencer i forhold til 
inklusionsarbejdet.

Note: N = 298. Spørgsmålsformulering: ”På hvilke områder har du særligt behov for at styrke dine kompetencer i forhold til 
arbejdet med at skabe et inkluderende læringsmiljø på skolen?”. Udover ovenstående besvarelser har i alt 44 
medarbejdere svaret enten ”Jeg har intet behov for at styrke mine kompetencer i forhold til inklusion” (27 procent) eller 
”Ved ikke” (73 procent). Disse fremgår dog ikke som en del af figuren. 
 

Hvis medarbejderne udover ovenstående forstærkning af kompetencer skal kvalificeres til arbejdet 

med inklusion, så fremgår det af nedenstående figur, at supervision i forhold til vanskelige sager 

prioriteres af flest og herefter kommer klasserumsobservationer foretaget af interne med feedback 

på undervisningen. Det antydes således endnu engang, at tiltag i forhold til at forbedre 

inklusionsindsatsen kan klares internt på skolerne med hjælp fra ressourcepersonerne, og at 

observationer er noget som efterspørges af medarbejderne.  
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Figur 21. Medarbejdernes prioritering af eventuel yderligere kvalificering til arbejdet med inklusion.

Note: N = 258. Spørgsmålsformulering: ”Hvis du skulle kvalificeres yderligere til arbejdet med inklusion, hvad ville du så 
pege på?”. Udover ovenstående besvarelser har i alt 84 medarbejdere svaret ”Ved ikke” på spørgsmålet. Disse fremgår dog 
ikke som en del af figuren. 

Ressourcepersonerne på skolerne har en oplevelse, der i høj grad er i overensstemmelse med hvad 

medarbejderne selv giver udtryk for. De mener også i overvejende grad, at deres kollegaer har 

behov for støtte i forhold til vejledning i forhold til enkeltbørn, konkret støtte af enkeltbørn med 

henblik på, at de får mere udbytte af undervisningen samt viden om børn i vanskeligheder.   
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Figur 22. Ressourcepersonernes oplevelse af, hvad deres kollegaer har behov for støtte til i forbindelse med 
inklusionsindsatsen. 

Note: N = 41. Spørgsmålsformulering: ”Hvad har dine kollegaer på skolen primært brug for støtte til?” Det var muligt at 
angive flere svarmuligheder. Spørgsmålet er kun stillet ressourcepersoner.  
 

Der er således en klar tendens til, at der i inklusionsindsatsen på skolerne og afdelingerne – både 

blandt medarbejdere og ressourcepersoner – er fokus på den individuelle og mere akutte del af 

inklusion og ikke så meget den forebyggende og kollektive del. Dette er bemærkelsesværdigt, og der 

bør fremadrettet være mere opmærksomhed på at få flyttet fokus, så der også i inklusionsmæssig 

sammenhæng arbejdes forebyggende i forhold til grupper, klasser mv.  

Når ressourcepersonerne spørges til, i hvilken grad de oplever at have de fornødne kompetencer til 

at ”ruste” andre lærere og pædagogiske medarbejdere til deres arbejde med at skabe et 

inkluderende læringsmiljø på skolen, svarer knap halvdelen i høj eller meget høj grad (i alt 46 

procent) mens de resterende svarer i nogen grad eller i mindre grad (i alt 54 procent). Dette 

indikerer, at man er godt på vej, men at der endnu mangler noget arbejde i forhold til ruste 

ressourcepersonerne til at håndtere de vigtige opgaver, de står overfor. Dette er tilmed i tråd med 

pointerne i afsnit 3.2.4 og 3.2.5. 
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Figur 23. Ressourcepersonernes oplevelse af at have de fornødne kompetencer til at skabe et inkluderende læringsmiljø 
på skolen.

Note: N = 41. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du at have de fornødne kompetencer til at klæde andre 
lærere og pædagoger på til deres arbejde med at skabe et inkluderende læringsmiljø på skolen?”. Spørgsmålet er kun 
stillet ressourcepersoner.  
 

3.3.3 Forældrenes oplevelser af faglige kompetencer i relation til inklusion 

De interviewede forældre til børn, der har modtaget særlige indsatser, har også oplevet, at lærerne i 

nogle tilfælde synes at mangle specialkompetencer i forhold til børn med specifikke diagnoser. Flere 

forældre giver fx udtryk for, at de ville foretrække pædagoger i klasserne til at varetage det sociale 

miljø, således lærerne kan koncentrere sig om det rent faglige. Dette ønske bunder typisk i én eller 

flere oplevelser, hvor lærerens håndtering af en konflikt – i forældrenes optik – ikke har været 

hensigtsmæssig. De interviewede forældre vender dog også blikket mod dem selv og påpeger, at de 

heller ikke selv har alt den nødvendige faglige viden for at kunne håndtere deres eget barn. Flere af 

forældrene fortæller selv åbent, at de også er udfordret i forhold til konflikter med deres barn uden 

for skoletiden. En enkelt familie fremhæver i denne henseende Familieklassen som et tiltag, der har 

hjulpet dem, og givet dem viden om, hvordan både barn og voksen skal reagere og agere i forskellige 

situationer – således værktøjer der kan bruges både i og uden for skoletiden. Dette giver endnu en 

indikation på, at der kunne være potentiale i at medtænke forældrene i højere grad i 

inklusionsindsatsen og sikre, at de også har den nødvendige viden – se også afsnit 3.2.9 og 3.2.10. 

Dog er det her vigtigt at påpege, at de forældre, som er blevet interviewet i forbindelse med 

indeværende analyse er forældre til børn, som har eller har haft udfordringer, der har krævet en 

særlig inklusionsindsats. Ovenstående er således ikke nødvendigvis oplevelser, som alle forældre 

deler.    
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3.3.4 Metoder og redskaber 

Dette afsnit har fokus på metoder og redskaber, som kan anvendes i forbindelse med 

inklusionsindsatsen, herunder med fokus på hvilke metoder og redskaber der eksisterer på 

nuværende tidspunkt. 

I forlængelse af det foregående afsnit 3.3.2 om faglige kompetencer er medarbejderne i de 

gennemførte fokusgruppeinterview også blevet spurgt om, hvilke metoder, rutiner og redskaber de 

kender til og bruger i forhold til inklusion. Som det fremgår af listen i den nedenstående figur, så 

findes en hel række metoder og redskaber. Det er dog ikke alle redskaber, som blev nævnt på 

samtlige skoler, og listen skal derfor ses som en samlet liste for medarbejdernes svar.  

Figur 24. Liste over metoder og redskaber som de interviewede medarbejdere kender, der kan anvendes i forbindelse 
med inklusionsindsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet er det vurderingen, at det ikke er metoder og redskaber, der mangler. Det er i højere 

grad udbredelsen og videndelingen og ikke mindst anvendelsen af dem, der mangler. Et eksempel er 

metoder og redskaber til klasserumsledelse; Størstedelen af medarbejderne er enige om, at det er 

 Metoder og redskaber til klasserumsledelse 

 Aktions Læring (Eksperimentere og derefter reflektere; reflekterende teams, den 

reflekterende samtale) 

 Corporative Learning (fokus på og bevidsthed om, at samarbejde, følelse og sociale 

relationer spiller en central rolle for elevernes trivsel i skolen) 

 ECTH/HTCH (hørevejledning) 

 KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) 

 Den narrative tilgang 

 Klassetrivsel.dk 

 Børns Vilkår (skoletjenesten) 

 Ugeskema/ugeskema revolution 

 Værksstedsundervisning 

 Fagholdsundervisning 

 KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) 

 Mary-Kassen (Fri for mobberi, Maryfonden)  

 Forældrefiduser (Fiduser til klassens sammenhold) 

 EMU (Danmarks Læringsportal, Undervisningsministeriet og Styrelsen for IT og læring) 

 Skolekom (Undervisningsministeriet og Styrelsen for IT og læring) 

 LP-modellen (analysemodel, der har til formål at opnå utvetydig forståelse af de faktorer, 

som udløser, påvirker og opretholder adfærds, trivsels, og læringsproblemer i skolen) 

 De nationale test (Undervisningsministeriet) 

 Anerkendende Timeout 

 Klasselog 

 Metoder og redskaber til undervisningsdifferentiering 
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vigtigt, men det er ifølge medarbejdernes egne udtalelser ikke alle, der er lige dygtige til at bruge 

det. 

Umiddelbart så afhænger kendskabet til og brugen af metoder og redskaber meget af, om de 

enkelte medarbejdere oplever et behov, samt om der har været fokus på den pågældende metode 

på de enkelte skoler. Redskaberne synes endvidere at have haft varierende udbytte på de forskellige 

skoler.  
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 ELEVERNES LÆRING OG TRIVSEL  3.4

Dette afsnit har fokus på elevernes læring og trivsel i forhold til, hvordan aktørerne oplever, at der er 

redskaber til at følge op herpå samt redskaber til at følge op på, hvorvidt arbejdet med inklusion 

lykkes.   

3.4.1 Opsummering 

Der er store forskelle imellem skoler og afdelinger med hensyn til, hvor systematiske de er i 

opfølgningen på elevernes læring og trivsel. Den overordnede vurdering er, at der mangler og 

efterspørges systematik i opfølgningen på eleverne, og der ses samtidig en åbenhed blandt 

medarbejderne overfor, at der indføres faste opfølgninger mellem den enkelte elev og dennes 

kontaktlærer (fx en månedlig opfølgning). Hertil vurderes en større skriftlighed – og fælles adgang 

hertil - i forbindelse med opfølgningen på eleverne som særdeles hensigtsmæssig. Den manglende 

systematik genspejler sig også i medarbejdernes ønsker om, at kunne følge status på arbejdet med 

inklusion.  

Derfor anbefales:  

 At der etableres faste opfølgninger med den enkelte elev og dennes kontaktlærer, og at 

elevens trivsel noteres skriftligt. Herved stimuleres samtidig et ændret fokus fra status på 

inklusionsprocenter til faglig og social inklusion.  

3.4.2 Redskaber til læring og trivsel  

Af fokusgruppeinterviewene med skoleledere og medarbejdere fremgår, at der på skolerne og 

afdelingerne imellem er stor variation i måden, hvorpå der følges op på elevernes læring og trivsel. 

Nogen skoler gør et meget omfattende og systematisk arbejde, mens der på andre skoler ses en 

mere ad hoc baseret og personafhængig tilgang. Derudover er der også stor forskel på, om der 

følges op på alle elevers læring og trivsel, eller om der især er fokus på de elever, som er i særlige 

udfordringer. På nogle skoler foregår opfølgningen fx via klassetrivsel.dk, hvor der både følges op på 

de enkelte elever og hele klassen, mens andre skoler har ad hoc eller faste månedlige samtaler med 

elever i udfordringer.  

”Klassetrivsel.dk, den kigger vi meget grundigt på, og det gør ledelsen også. Vi 

har kørt det to gange om året og efter behov. Alt efter hvad resultaterne viser, så 

inddrages forskellige folk. Det er et fantastisk godt redskab også for sådan en 

som mig, der skal finde ud af, hvad dynamikken er i denne klasse… Vi er også en 

LP-skole og hver tredje uge holder vi møde i vores LP-gruppe omkring børnene og 

har fokus på det med et systematisk skema, hvor vi bl.a. inddrager 

klassetrivsel.dk” (Medarbejder) 

 



 
  
 
 Evaluering af inklusionsindsatsen i Frederikshavn Kommune 

48 

 

”Vi holder elevsamtaler én gang om måneden i specialafdelingen og én gang om 

året i almenafdelingen. Det er individuelt, hvordan man skal evaluere på det. Vi 

kan have arbejdsmøder, hvor en psykolog, der ikke kender barnet, udtaler sig om 

noget. Det bedste billede er tit at snakke med barnet” (Medarbejder) 

I forhold til at kunne følge de enkelte elevers læring og trivsel må en systematisk tilgang være at 

foretrække, da faste samtaler kan bidrage til, at det samlede arbejde med inklusionsindsatsen løftes. 

En indvending imod en systematisk tilgang, fx via månedlige opfølgende samtaler med eleverne, er, 

at det vil være meget tidskrævende. Det vurderes dog, at tidsforbruget er hensigtsmæssigt, da 

indsatsen løftes.   

De ovenstående tendenser, omhandlende variationen i opfølgningen på elevernes læring og trivsel, 

kan ligeledes spores i medarbejdernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. I undersøgelsen er 

medarbejderne blevet spurgt, om de oplever at have redskaberne til at følge op på elevernes læring 

og trivsel, og hvorvidt inklusionen lykkes. Resultaterne fremgår af nedenstående figur og viser blandt 

andet, at det varierer i hvilket omfang medarbejderne oplever, at de har redskaberne til 

opfølgningen. 

Figur 25. Medarbejdernes vurdering af deres redskaber til at følge op på en række parametre.

Note: N = 355. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du, at du har redskaberne til at kunne følge op på…”.  

Af figuren fremgår det, at lidt over hver fjerde medarbejder oplever, at de i høj eller i meget høj grad 

(i alt 28 procent) har redskaberne til at følge op på elevernes læring. Adspurgt om redskaber til at 

følge op på trivsel svarer omkring to ud af fem, at de i høj eller meget høj grad (i alt 39 procent) har 

redskaberne hertil. I forhold til hvorvidt inklusion er lykkes angiver 15 procent i høj til i meget høj 

grad at have redskaberne hertil. Denne andel er herved mindre end de, der angiver at have 

redskaberne til at følge op på elevernes læring og trivsel. Samtidig er andelen, der angiver ’i mindre 

grad’ eller ’slet ikke’ at have redskaberne højere. Dette er med til at underbygge, at det står uklart 
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for medarbejderne, hvornår inklusion er lykkes. Dette gælder både i arbejdet med den enkelte elev 

og på kommunalt niveau, som det fremgår i afsnit 3.5 omkring kommunens mål for inklusion, hvor 

en stor del af skolerne oplever, at det er uklart 

 

3.4.3 Lærernes ønsker til opfølgning  

I fokusgruppeinterviewene med medarbejderne viser det sig, at flere af de medarbejdere, som ikke 

har en systematisk tilgang til opfølgning på læring og trivsel, enten selv efterspørger det eller giver 

udtryk for, at det kunne være en god idé med mere systematik, hvis de spørges direkte. Samtidig 

efterspørges en fælles (elektronisk) platform, som kan anvendes til at foretage og dokumentere 

opfølgningen i praksis – således for at gøre selve opgaven lettere og for at sikre videndeling. 

Frederikshavn Kommune kan på evalueringstidspunktet orientere om, at der er et elektronisk 

system til opfølgninger på vej. 

På én af skolerne i Frederikshavn Kommune arbejdes med faste månedlige opfølgninger på alle 

elever, som gennemføres af kontaktlæreren. I spørgeskemaundersøgelsen er alle medarbejdere 

blevet spurgt til, hvorvidt de vurderer dette som en god idé, og deres besvarelser ses i figuren 

nedenfor. 

Det fremgår heraf, at cirka hver tredje (i alt 32 procent) i høj eller meget høj grad synes, at det vil 

være en god ide, mens hver tiende slet ikke synes, at det er en god ide. Taget i betragtning at det vil 

være en relativt stor og ressourcekrævende ændring at indføre en fast månedlig opfølgning på alle 

elever, må det tolkes som værende meget positivt, at en tredjedel af medarbejderne er positive over 

for dette tiltag. Der ses således et potentiale for at indføre dette ude på skolerne og de tilhørende 

afdelinger.  

Figur 26. I hvilket omfang medarbejderne mener, at det vil være en god ide med en månedlig skemalagt opfølgning med 

hver enkel elev og dennes kontaktlærer.

Note: N = 355. Spørgsmålsformulering: ”For at sikre opfølgning på elevernes læring og trivsel har nogle ledere, lærere og 

pædagoger i Frederikshavn Kommune foreslået, at der skemalægges en månedlig opfølgning med hver enkel elev. 

Opfølgningen skal gennemføres af elevens kontaktlærer. I hvilken grad vil du synes, at det vil være en god idé?”.  
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 KOMMUNAL ORGANISERING OG INITIATIVER 3.5

Som det er fremgået af tidligere kapitler er fremgangsmåder, metoder, struktur og organisering af 

inklusionsindsatsen meget forskellig og varieret på skoler og afdelinger i Frederikshavn Kommune. 

Årsagerne hertil er formentlig mange: 

 Forskellige kommunale organiseringer før kommunesammenlægningen. 

 Forskelle i og foretrukne pædagogiske tilgange. 

 Geografiske forhold. 

 Ledelsesmæssige prioriteringer. 

 Osv. 

 

De resulterende lokale organiseringsformer er også udtryk for den høje grad af selvstyring, som har 

kendetegnet skoleforvaltningens tilgang til skolerne i kommunen.  Af interview og analyse fremgår 

imidlertid at mere initiativ, klarhed og tydelighed med hensyn til målsætning, organisering og 

opfølgning på inklusionsindsatsen – fra byrådet og forvaltning – vil være konstruktivt.  

I dette kapitel beskrives og fremlægges disse områder. 

3.5.1 Sammenhæng  

Gennem budgetmodellen, politisk målsætning om inklusionsprocenter, uddannelsestilbud mm.  

stimulerer og understøtter Frederikshavn Kommune den lokale inkluderende indsats. Hertil kommer 

således også implementering af følgende tiltag, som vurderes at medføre konstruktive potentialer 

for en videreudvikling af inklusionsindsatsen:  

 Rullende skolestart vurderes – på trods af de omstillingsmæssige udfordringer der er 

forbundet med implementeringen heraf – at indebære en konstruktiv platform for inklusion. 

Blandt andet fordi den i sin organiseringsform giver mulighed for øget differentiering, 

fleksibilitet og individuelle hensyn i netop indskolingen.  

 

 Potentialer og ledelsesmuligheder i ny skolestruktur sikrer, at skoler og afdelinger inden for 

de fire distrikter stilles mere fleksibelt med hensyn til at kunne allokere ressourcer, didaktisk 

faglige kompetencer, specialpædagogiske kompetencer mv. I det hele taget vurderes 

volumen i de fire distrikter som befordrende for at drive en hensigtsmæssig og mere 

systematisk organisering af inklusionsindsatsen. Herunder fx samling af ressourcepersoner i 

teams, faglig opkvalificering af medarbejdere mm.  

 

En række andre potentielt hensigtsmæssige og understøttende initiativer er identificeret i 

indeværende analyse: 

 Fælles monitorerings- og opfølgningsværktøj/system. 
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 Fælles sprog og ensartet organisering. 

 Justeret og forbedret inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA). 

 Familierådgivningen. 

 Familieklassen 

 Styrkelse af ressourcepersoners status, redskaber og metoder. 

 Italesættelse og kommunikation af inklusionsmål. 

 Tydelighed omkring processen omkring tidsbegrænsede specialtilbud. 

Flere af disse er allerede præsenteret i de forrige afsnit, mens andre er nye. Alle genopfriskes eller 

præsenteres i det følgende.   

 Fælles monitorerings og opfølgningsværktøj/system 3.5.1.1

Som beskrevet i afsnit 3.4.2 kan et fælles system eller værktøj til opfølgning på de enkelte elever 

være understøttende for en løbende opfølgning på læring og trivsel og dermed også 

inklusionsindsatsen. Det kan blandt andet være medvirkende sikring af ensartethed i 

opfølgningerne, monitorering og kollegial kommunikation af elevernes læring og trivsel. Et fælles 

(elektronisk) system, som giver fleksibel mulighed for skriftlige notater, henvendelser og 

opfølgninger internt på skoler og afdelinger mv. anbefales installeret snarest muligt, og et sådan 

system er jf. afsnit 3.4.3 allerede på vej.  

 Fælles sprog og ensartet organisering 3.5.1.2

Afsnit 3.2 har tydeligt vist, at organiseringen af inklusionsindsatsen samt sprogbrugen omkring 

denne varierer betragteligt på tværs af skolerne. Initiativ til ensartethed i organisering og 

betegnelser for centrale elementer og rutiner i organiseringerne (på tværs af distrikter) vil stimulere 

videndeling og tværkommunale rutiner. Helt lavpraktiske eksempler er: a) trivselsteam eller 

ressourcecentre eller kombinationer heraf, b) særlige tilbud/mindre hold til elever, der har brug for 

en pause uden for klassen, c) elevtrivselssamtaler eller opfølgningssnak, og d) distinktioner og 

definitioner på forskellene mellem inklusionsvejledere og AKT-lærere. Gennem ensartet organisering 

stimuleres ikke alene videndeling på tværs af kommunen, men også enkelheden i tværkommunale 

processer omkring de enkelte elever.  

Det fremgår også af evalueringens forskellige datakilder – herunder fokusgruppeinterview med 

ledere og medarbejdere samt dybdeinterview med forældre som har børn der er i vanskeligheder – 

at der i mange situationer og samarbejdsrelationer (videndeling mv.) ikke er et tilstrækkeligt fælles 

sprog blandt aktørerne. Et initiativ, der stimulerer fælles sprog – og som er i overensstemmelse med 

den ensartede organisering – vurderes at kunne løfte den fælles indsats betragteligt. I 

spørgeskemaundersøgelsen genspejles den manglende ensartethed i medarbejdernes oplevelse af 

det fælles sprog og forståelse, der er omkring inklusionsopgaven. Dette ses i nedenstående figur.   
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Figur 27. Medarbejdernes vurdering af om der er fælles sprog og forståelse af, hvad der ligger i inklusionsopgaven inden 

for en række relationer.

Note: N = 355. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du, at der er fælles sprog forståelse af, hvad der ligger i 

inklusionsopgaven inden for følgende relationer:”.  

Af figuren fremgår det, at det er internt på de enkelte skoler, at den mest ensarterede forståelse af 

inklusionsopgaven findes, og her er vurderingerne end ikke optimale. Når der samarbejdes på tværs 

eller uden for skolerne ses, at andelen af medarbejdere, der i høj eller i meget høj grad oplever, at 

der er fælles sprog og forståelse af, hvad der ligger i inklusionsopgaven falder.  

 Justeret og forbedret inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA)  3.5.1.3

I skolernes samarbejde og brug af PPA ses en del variation. Nogle bruger PPA konsultativt i det 

forebyggende arbejde, mens andre først inddrager dem, når de selv har forsøgt sig med at bringe 

kompetencerne i spil, som findes på skolen (typisk AKT-lærere, inklusionsvejledere eller lærere med 

andre specialfunktioner) gennem forskellige indsatser. De skoler, der bruger PPA konsultativt, er 

typisk dem, som ikke har en stærkt opbygget struktur omkring AKT og inklusionsvejledere – eller fx 

slet ikke har inklusionsvejledere på skolen. På nogle skoler efterspørges der mere sparring og 

konsultation, mens niveauet på andre skoler synes passende. Tendenserne fremgår også af 

nedenstående resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejdere.  
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Figur 28. Samarbejdet med PPA i det forebyggende arbejde.

Note: N = 342. Spørgsmålsformulering: ”Vi vil nu spørge ind til dit samarbejde med PPA omkring det forebyggende arbejde 

med inklusion som fx kan handle om viden, rutiner, hjælpeværktøjer, konkrete metoder osv. Hvilket af nedenstående 

udsagn beskriver bedst dit løbende samarbejde md PPA?”. Spørgsmålet er ikke stillet medarbejdere, der ikke har 

undervisningstimer.  

I den ovenstående figur ses det, at omtrent hver tiende medarbejder bruger PPA konsultativt i 

forbindelse med vejledning og rutiner i det forebyggende arbejde (9 procent). Omkring halvdelen af 

medarbejderne bruger typisk PPA i forbindelse med konkrete elever – og ikke konsultativt i den 

forebyggende indsats (49 procent). Derudover er der cirka en tredjedel, der ikke er i kontakt med 

PPA (30 procent).   

Udover at skolerne og medarbejderne anvender PPA forskelligt, fremgår det også, at der opleves en 

stor variation i den ydelse, der modtages.  

Af fokusgruppeinterview med repræsentanter fra PPA understreges, at PPA meget gerne ser et 

tættere og mere konsultativt præget samarbejde, men at formen og indholdet i dette samarbejde 

skal drøftes og udvikles i samarbejde. Indholdet og forandringen i samarbejdet kan finde inspiration i 

erfaringer fra andre kommuner, hvor PPR/PPA har indtaget en væsentligt mere proaktiv rolle i et 

løbende og rutinepræget opsøgende samarbejde med lærere og pædagoger.  PPR’s rolle har i disse 

kommuner bevæget sig væk fra den udredende og individuelt ”testende” funktion efter indstillinger 

(som dog også stadig skal gennemføres) og i retning af en rådgivende, videndelende rolle. Herved 

mødes nogle af de behov for viden om diagnoser og specialpædagogisk erfaring, som mange lærere 

og pædagogiske medarbejdere efterspørger. Som følge af evalueringens øvrige resultater omkring 

organisering og faglige kompetencer anbefales det, at PPA i højere grad anvendes til at styrke 
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ressourcepersonernes faglighed og status, og at medarbejderne herigennem også får den viden de 

har behov for.    

Som det fremgår af nedenstående er det absolutte flertal af medarbejdere på skoler og afdelinger i 

Frederikshavn Kommune meget positivt indstillet overfor et tættere samarbejde med PPA.   

Figur 29. Medarbejdernes vurdering af om en større involvering af PPA i det forebyggende arbejde er en god ide.

 
Note: N = 342. Spørgsmålsformulering: ”PPA ønsker at blive involveret mere i det forebyggende arbejde omkring inklusion 

på skolerne, dvs. rådgive, sparre og vejlede direkte på skolerne. I hvilken grad vil du synes, at det er en god idé?”. 

Spørgsmålet er ikke stillet medarbejdere, der ikke har undervisningstimer. 

Afslutningsvis skal det fremhæves at ovenstående anbefalinger i høj grad er i tråd med det initiativ 

Frederikshavn Kommune allerede har igangsat ved navn Bæredygtigt Børneområde – Et samlet 

børne- og ungeområde.7 Et udviklingsinitiativ som vil sikre, at Frederikshavn Kommune også har et 

stærkt og velfungerende børne- og ungeområde i fremtiden – bl.a. via tiltag der understøtter et 

robust børne- og ungeområde samt inddragelse af både familien, de kommunale tilbud, 

lokalsamfundet og samarbejdspartnere. 

 Familierådgivningen 3.5.1.4

Det er hovedindtrykket at der er generel tilfredshed med indholdet i Familierådgivningens arbejde 

men at samarbejdet fra Familierådgivningens side har været præget af ustabilitet og af svingende 

intensitet, blandt andet fordi der har været stor udskiftning i personale og ledelse. Det er tydeligt at 

der fremadrettet er behov systematik, genkendelighed og klare procedurer omkring, f.eks. hvem der 

er knyttet til hvilke skoler og hvornår mv. Procedurer (blandt andet om obligatoriske 

samarbejdsstrukturer) herfor er undervejs. 

                                                           

7
 Se fx. pjecen “Bæredygtigt Børneområde – Et samlet børne- og ungeområde” udgivet af Frederikshavn 

Kommune. 
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”De har været ramt af en del omstrukturering og flytning. Det ædle samarbejde 

har haltet meget af den årsag” (Ledelsen) 

”De er ofte udeblevet til Familieteammøder, hvor vi sidder klar med forældre og 

psykologer” (Ledelsen) 

 ”Og vi får ikke at vide, hvis de stopper fra jobbet. De vil gerne dem der er der – de 

er gode folk, men de er presset” (Ledelsen)  

 ”Vi har været uheldige med, at sundhedsplejersken ikke mødte op til mødet. Og 

jeg har oplevet det samme med en socialrådgiveren. Der løber vi panden mod 

muren, når de ikke møder op” (Ledelsen) 

”Jeg har oplevet, at der sidder en psykolog, sundhedsplejerske og en 

socialrådgiver som hver især er rigtig gode til at sige, at det ikke er vores opgave, 

det har vi ikke tid til og kan skolen ikke tage sig af det?” (Medarbejder)    

Det skal fremhæves, at der på trods af ovenstående også findes mange positive beretninger om 

samarbejdet med PPA og Familierådgivningen i fokusgruppeinterviewene. Flere har således et 

upåklageligt og godt samarbejde – når ovenstående hænder ikke opstår. PPA og deres medarbejdere 

får især en del rosende ord med på vejen.  

”De er meget fleksible og klar til at rykke ud, når vi har brug for dem. Vi har brugt 

en fra PPA til at lave et kursus om klasserumsledelse for indskolingslærerne. Vi 

har et godt samarbejde med dem. Bare det, at man har fået to konsulenter som 

kan rykke ud og kigge på klassen, taler med forældre og lærere mm., det er godt” 

(Ledelsen) 

Fra fokusgruppeinterviewene med PPA og Familierådgivningen selv skal inddrages to pointer. For det 

første fremhæver de, at inklusionsvejlederne befinder sig i en udsat position, fordi de ikke har en 

stærk position, og fordi de ikke er knyttet op på en status.  

 Familieklassen  3.5.1.5

Familieklassen som er et mobilt tilbud til børn og forældre med vanskeligheder relateret til 

skolegangen vurderes af såvel lærere og forældre som et godt og velegnet tilbud til understøttelse af 

inklusion.  Det er vurderingen at elever og forældre som familieklassen har arbejdet med kommer ud 

med styrkede kompetencer til at indgå i fællesskaber. 

 Styrkelse af ressourcepersoners status, redskaber og metoder 3.5.1.6

Som det er fremgået af tidligere afsnit vil den inkluderende indsats antageligt kunne styrkes 

væsentligt gennem et løft af den løbende konsultation og gennem sikring af hensigtsmæssig 

anvendelse og inddragelse af ressourcepersoner, herunder inklusionsvejledere. For at stimulere 

dette og sikre kvaliteten i ressourcepersonernes arbejde forekommer det hensigtsmæssigt at sikre 

denne gruppes videndeling, løbende opkvalificering af metoder og dermed status i 

medarbejdergruppen. Dette kan blandt andet ske igennem et mere stabilt fast netværk, løbende 
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fælles refleksion og supervision fx PPA som ansvarlig herfor organisator. Uanset ansvarlig for 

netværkets drift og kvalitet kræves naturligvis at der tages centralt initiativ hertil.  

 

 Italesættelse og kommunikation af inklusionsmål 3.5.1.7

Det er en helt central iagttagelse, at inklusionsmål oftest tolkes og forstås i inklusionsprocenter og i 

væsentlig mindre grad i målsætninger for faglig og social inklusion. Vurderingen er blandt 

skoleledere og medarbejdere, at der er for meget fokus på inklusionsmålene og for lidt fokus, 

drøftelse og kommunikation af målsætninger, forventninger mm. for de enkelte elever samt af 

hvordan disse inklusionsmål skal nås og klarhed over hvornår de er nået. Denne uklarhed vurderes, 

at være en medvirkende – mere eller mindre eksplicit – driver for lærernes frustrationer og 

periodiske fortvivlelse over nogle af deres elever.  

Skoleledere oplever derudover, at det for lærerne står uklart, hvad målet med inklusion er. 

Medarbejderne oplever ligeledes, at der er stor variation i, hvilke mål der arbejdes efter i de 

forskellige skoler og flere tilkendegiver, at de mangler en kommunal rød tråd i arbejdet med 

inklusion.  

”Der er den flotte beskrivelse [socialt, fagligt og fysisk inklusion], men jeg har som 

skoleleder kun været med til at snakke om procenten, og det mener jeg langt hen 

af vejen er et ”overgreb” på elever, familier og klasser. Man skal ikke tale om 

procenten, men man skal tage udgangspunkt i barnet” (Leder) 

”Det jeg tænker er, at hvis man nu havde haft andre mål end bare tallet. Så når 

lærerne siger det er hårdt, så kunne man sige, hvad er det ikke fungerer? Det er 

det, og det. Det havde været nemmere at opsætte delmål, hvis vi havde et mål” 

(Leder) 

”Det handler også meget om præmissen. For mange lærer er tanken stadig, at 

inklusion er et spare objektiv. Det er noget politikerne har fundet på for at sparre 

penge, så længe den tanke findes, så er vi på udebane. Vi skal også tilbage og 

snakke om, hvorfor vi gør det” (Leder) 

”Jeg har oplevet modstand mod det [inklusion generelt] i den forståelse, at det er 

blevet oplevet som en spareøvelse. Det har ikke været særlig konkret, men 

formuleret i nogle vage vendinger. Vi begyndte med en inklusion på x procent og 

så skal vi ned på 3 procent. Meget konkrete målbare tal, samtidig med at det 

andet er så vagt formuleret. Så det har mere været modstand fordi ingen helt 

ved, hvad det er” (Medarbejder)  

”Det er måske lidt provokerende, men generelt kunne der godt være noget mere 

struktur fra kommunens side over den her indsats. At vi havde nogle 

opfølgningsmøder, at vi havde en plan… Det nytter selvfølgelig ikke, at vi bare 

famler i blinde med at prøve forskellige ting” (Leder) 
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Billedet bekræftes i spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejderne i Frederikshavn Kommune. 

Der er således ingen medarbejder, der i meget høj grad oplever, at der er klare mål for inklusion i 

Frederikshavn Kommune og kun 7 procent oplever det i høj grad, som illustreret i nedenstående 

figur.  

Figur 30. Medarbejdernes oplevelse om af om der er klare mål for inklusion i Frederikshavn Kommune.

 
Note: N = 355. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du, at der er klare mål for inklusion i Frederikshavn 

Kommune?”.  

71 procent af medarbejderne i Frederikshavn Kommune svarer ”Ved ikke”, når de spørges, hvilke 

mål for inklusion der er i Frederikshavn Kommune. De resterende medarbejderes besvarelser vises i 

figuren forneden. Ca. hver fjerde medarbejder henviser til den tredelte inklusionsdefinition, hvor 

barnet skal være fagligt, fysisk og socialt inkluderet (26 procent). Omtrent hver femte medarbejder 

henviser til inklusionsprocenterne som mål (21 procent). Hver tiende oplever målet med inklusion 

som besparelse (9 procent).  
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Figur 31. Medarbejdernes egne beskrivelser af hvilke mål, der er for inklusion i Frederikshavn Kommune.

Note: N = 104. Spørgsmålsformulering: ”Hvilke mål for inklusion er der i Frederikshavn Kommune?”. Udover ovenstående 

besvarelser har i alt 251 medarbejdere svaret ”Ved ikke” på spørgsmålet. Disse fremgår dog ikke som en del af figuren. 

Spørgsmålet er stillet åbent, og efterfølgende opsummeret i ovenstående kategorier.  

Der er således mange medarbejdere (71 procent), som er usikre omkring, hvad målet med inklusion 

er i Frederikshavn Kommune og blandt de resterende medarbejder oplever en del, at det primært er 

den fysiske inklusion, der står i fokus. Dette billede blandt medarbejderne kan hænge sammen med, 

at medarbejderne mangler redskaber til opfølgning på elevernes trivsel og læring samt for hvornår 

inklusion er vellykket, jf. afsnit 3.4.   

Ifølge Michael Fullan er det vigtigt, at skoleforvaltning og skoler udformer og forpligter sig i 

fællesskab på få enkle, målbare mål for skolernes resultater i forhold til elevernes læring og trivsel. 

Disse mål er blandt andet karakteriseret ved, at der bag det målbare altid skal være et formål, ’a 

moral purpose8’. 

 Tydelighed omkring processen for de tidsbegrænsede specialtilbud 3.5.1.8

Sideløbende med inklusionsindsatsen har Frederikshavn Kommune en række specialtilbud, som kort 

er skitseret i den nedenstående tabel.  

                                                           

8
 Fullan, Michael (2001): Leading in a Culture of Change. San Francisco: Jossey-Bass.  

Fullan, Michael (2010): All Systems Go - The Change Imperative for Whole System Reform. California: Corwin 
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Figur 32. Oversigt over specialtilbud i Frederikshavn Kommune. 

Specialklassetilbud Specifikationer 

Specialklasser for elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder 

 Tidsbegrænset specialklassetilbud, hvor elever kan gå i 
op til tre år på klassetrinnene 4.-9. klasse 

 Ingen specialklasser til denne elevgruppe på 0.-3. 
årgang samt 10. årgang 

 Placeret på Sæbygaardskolen, Nordstjerneskolen og 
Skagen Skole  
 

Specialklasser for elever med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder 

 Specialklassetilbud til elever fra 0.-10. årgang 

 Placeret på Frydenstrandskolen og Skagen Skole 

Specialklasser for elever med svære ADHD 

lignende problematikker (strukturklasser) 

 Specialklassetilbud til elever fra 0.-10. årgang 

 Placeret på Frydenstrandskolen 

Specialklasser for elever med 

autismespektrumforstyrrelser 

(kontaktklasser) 

 Specialklassetilbud til elever fra 0.-10. årgang 

 Placeret på Nordstjerneskolen 

Specialklasser for elever med AKT 

vanskeligheder 

 Tidsbegrænset specialklassetilbud, hvor elever kan gå i 
op til tre år på klassetrinnene 1.-9. klasse 

 Placeret på Sæbygaardskolen, Heldagsskolen og 
Skagen Skolen 
 

 

Specialtilbuddene har som sådan ikke været et fokuspunkt for indeværende evaluering, men er 

naturligt nok blevet omtalt i sammenhæng med drøftelserne omkring inklusionsindsatsen, da 

eksklusion til et specialklassetilbud jo er alternativet, såfremt inklusion ikke er mulig. Og særligt én 

pointe i medarbejdernes omtale af specialklassetilbuddene synes relevant at inddrage i denne 

henseende.  

Det drejer sig om de specialklassetilbud, som er tidsbegrænset og særligt specialklasser for elever 

med generelle indlæringsvanskeligheder. Her eksisterer der en gennemgående spekulation og 

bekymring. Bekymringen går dels på, om de pågældende elever vil være klar til at komme tilbage 

efter de tre år, og dels hvordan elevens tilbageførsel i et alment klassetilbud vil foregå. En del 

medarbejdere og ledere påpeger, at vi nærmer os tiden, hvor børn kan blive sendt tilbage, og er 

altså generelt spændte på, hvordan det vil komme til at forløbe.  

 

 ”Det er en firkantet regel, som ikke nødvendigvis passer til virkeligheden” (Leder) 

”Tanken om, at du højest må være i tilbuddet i tre år finder jeg forkert. Der er 

børn, som ikke kan nøjes med tre år” (Leder) 
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”Næste år har vi nogen [elever], som har været der i tre år. Jeg tror ikke på, at det 

bliver gennemført – altså at de skal tilbage i normaldelen. Hvis det skal lykkedes 

skal undervisningen på de to områder (special- og normaldelen) tættere på 

hinanden, ellers kommer de ikke tilbage. Så skal man lave en specialundervisning 

som er pragmatisk, og som gør, at man kan komme tilbage til normaldelen. Vi 

kan ikke have sådan en firkantet regel. Specialundervisningen skal være tæt på, 

hvor man skal inkluderes” (Leder) 

Det anbefales derfor, at der fra kommunens side bliver sat et større fokus på, hvordan overgangen 

tilbage i almene klassetilbud skal foregå i disse tidsbegrænsede tilbud.  
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 ØKONOMI 3.6

Dette afsnit ser nærmere på økonomimodellen i Frederikshavn Kommune. Målet for inklusion i 

kommunen er at følge de nationale mål og inkludere gradvist således, at 95 procent af alle elever er 

inkluderet i almenundervisningen i 2015, mens det i 2020 er 97 procent. Det skal bl.a. ske igennem 

en økonomisk omlægning, som giver nye decentrale økonomiske muligheder.  

I det følgende beskrives først budgetmodellen i Frederikshavn Kommune og dernæst hvordan denne 

opleves af skoleledere og medarbejdere i kommunen.  

3.6.1 Opsummering 

Frederikshavn Kommune er lykkes med en decentralisering af specialundervisningsmidlerne. En stor 

del af skoleledere og medarbejdere ser positive aspekter i idéen, at pengene følger eleven og kan se, 

at det kan give mulighed for tilrettelæggelsen af lokale indsatser. Der er dog stor variation i, hvordan 

udlægningen opleves ud fra skolens økonomiske situation. Det er således ikke alle skoler, som 

oplever at have fået et økonomisk råderum, der kan bruges til forebyggende indsatser.  

Derudover er der uklarheder omkring følgende dele af modellen:  

 Implementeringen af den økonomiske model: Det har ikke været tydeligt, hvordan 

overgangsordningen vil forløbe, og nogle skoler har således oplevet, at de ikke har fået de 

midler, de havde regnet med. Derudover var der store usikkerheder knyttet til, hvornår 

modellen vil være fuldt implementeret, og skolerne skulle bære det fulde over- og 

underskud på budgettet.  

 Fordeling af midler: Det står uklart for nogle skoleledere, hvordan midlerne fordeles, især 

fordelingen på baggrund af skolernes socioøkonomiske profil. Det opleves derfor af nogle 

skoleledere, at nogle skoler straffes og andre belønnes, uden at de kan følge, hvordan 

pengene fordeles.  

 Vippemodellen: Det er uklart, hvor midlerne går hen ved elever, som visiteres i løbet af året. 

Det vurderes positivt, at der er tænkt over stabiliteten i modellen, fx ved til- og fraflytning af 

elever. Men det er ligeledes vigtigt, at det står klart for skolerne, hvad der sker med 

midlerne.  

Skoleledere og medarbejdere oplever derudover, at økonomien kan dominere og fokus hurtigt 

kommer til at være på inklusionsprocenterne frem for de pædagogiske, didaktiske og etiske 

overvejelser bag inklusion. Derudover står det uklart, hvilke inklusionsmål der er i kommunen, og 

hvad der skal til for at opnå målene.  

 

 

Derfor anbefales: 
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 Klar og tydelig kommunikation af budgetmodellen, så det står klart for skolelederne, 

hvordan midlerne fordeles mellem skolerne – og skolelederne dermed bedre kan formidle 

modellen over for medarbejdere. 

 Klar og tydelig kommunikation af ændringer i budgetmodellen for at undgå usikkerheder på 

skolerne. 

3.6.2 Budgetmodellen i Frederikshavn Kommune 

Specialundervisningsmidlerne er blevet decentraliseret til skolerne i Frederikshavn Kommune i 2011, 

og er efter en overgangsperiode blevet fuldt implementeret med skoleåret 2015/2016. 

Decentraliseringen har været et nulsums-spil, hvor inklusionssummen er blevet lagt ud på skolerne. 

Midlerne fordeles mellem skolerne, hvor 60 procent fordeles ud fra skolernes socioøkonomiske 

profil og 40 procent ud fra skolernes elevtal. Skolernes socioøkonomiske profil blev beregnet i 2011 

og blev bestemt af, hvor stor en andel de 15 procent mest udsatte elever i kommunen udgør af den 

pågældende skoles elever.  

Frederikshavn Kommune bruger en distriktsmodel, dvs. at skolerne er ansvarlige for de elever, der er 

bosat i deres skoledistrikt. Skolerne er ansvarlige for deres elever for hele skoleåret. Flytter en elev, 

som er indskrevet i et specialtilbud, således i løbet af skoleåret, vil det ikke i første omgang indebære 

en meromkostning for det nye skoledistrikt. Dette sker ud fra hensigten om at skabe stabilitet i 

skolernes budgetter.  

Der er fastsat takster for specialundervisningstilbuddene, som har været konstante de seneste år. 

Skolerne betaler således en fastlagt takst, afhængigt af hvilket tilbud eleven visiteres til. Den billigste 

takst ligger på 86.320 kr. og den dyreste takst ligger på 177.070 kr. årligt pr. elev.  

For at lette overgangen til den nye budgetmodel, blev der besluttet en overgangsordning på to år. 

De første to år blev der således kun afregnet 10 procent af over- og underskuddet på 

inklusionssummen. Hvis en skole fx får tildelt 3 millioner kr. i inklusionssum og har udgifter til 

eksklusion på 2,5 millioner kr., har skolen et overskud på 500.000 kr. I overgangsfasen får skolen dog 

kun udbetalt 10 procent, dvs. 50.000 kr. Omvendt vil skolen dog heller ikke skulle bære et evt. 

underskud helt ud i overgangsordningen. Da budgetmodellen blev tilrettelagt, kunne det ses, at flere 

skoler vil have store underskud, hvis modellen blev fuldt implementeret fra første dag. Fordelingen 

af eleverne i specialtilbud viste derudover, at der er en del elever, som på tidspunkt for 

implementering af budgetmodellen var indskrevet i 8., 9. eller 10. klasse i et specialtilbud, hvorfor 

man igennem en naturlig afgang af elever ville kunne reducere antallet af ekskluderede elever. 

3.6.3 Oplevelsen af budgetmodellen 

En stor del af ledere og medarbejdere kan se idéen i, at pengene følger eleven som i den 

eksisterende model, og at den forestående sammenlægning i distrikter kan være med til at give flere 

muligheder og en større robusthed. Men det påpeges samtidig ofte, at fokus på økonomien kan 

være medvirkende til, at overvejelser om, hvad der er bedst for barnet, nedprioriteres eller at der 
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bevidst skabes et underskud i økonomien. Medarbejderne oplever kassetænkning og fokus på 

økonomien i forbindelse med overvejelser om inklusion/eksklusion. Enkelte medarbejdere har helt 

konkret oplevet det ved, at blive konfronteret med de økonomiske konsekvenser.  

Oplevelsen af budgetmodellen afhænger i høj grad af skolens økonomiske situation. Skoler med et 

økonomisk overskud kan se mulighederne i den decentrale budgetmodel, da de kan igangsætte 

forebyggende indsatser. Skoler med et økonomisk underskud på specialundervisningsområdet har 

sværere ved at se fordelene i modellen, da pengene i høj grad går til at betale visiterede elever i 

specialtilbud frem for at kunne bruge midler på forebyggende indsatser.  

”Vi har mulighed for at bruge lidt forskellige tilbud, så vi ikke har behøvet at gå 

visitationsgangen først. Så vi har fået lov til at prøve det af, inden vi lavede 

papirarbejdet. Vi havde forskellige specialtilbud, så kunne vi sætte eleven i den 

klasse. Det er godt at holde eleverne i nærmiljøet. Der er langt fra Skagen til 

Frederikshavn, især for børn med specielle behov, der skal køre en time i bussen. 

Så trivselsmæssigt kan det have stor betydning” (Medarbejder) 

”Det er meget økonomien, der styrer, om det er muligt at ekskludere” 

(Medarbejder) 

”Fra vores sted ser vi mulighederne. Man skal have en vis skolestørrelse – det har 

vi forhåbentligt i distrikterne. Hvis den [størrelsen] er der, så hænger tingene 

sammen. Vi har ikke manglet økonomien til at sætte tingene i gang. Man skal selv 

kunne tænke anderledes og finde det, der passer til de pågældende elever” 

(Ledelse) 

”[…] kassen er jo tom. Det er kun et område til at betale det, og det er 

almenområdet. Det er ressourcerne på almenområdet, der må betale 

underskuddet på specialklasserne. Vi står i en dilemma – vi kan ikke forebygge og 

visitere samtidigt” (Ledelse) 

Medarbejdere og ledere har ikke det fulde overblik over, hvordan den økonomiske model egentlig er 

”skruet” sammen og fungerer og/eller har svært ved at se logikken i tildelingsmåden. Når skolerne 

ikke kan følge logikken i tildelingsmodellen, kan fordelingen virke tilfældig. Ud over tildelingen har 

det i det hele taget været meget uklart for ledelsen, om modellen vil blive helt udfaset i det nye 

skoleår 2015/2016, hvilket har været med til at skabe usikkerhed. Derudover eksisterede 

bekymringer for hvad der sker, når den økonomiske del er endeligt implementeret – mest blandt 

ledelsen men også blandt medarbejderne. Det er vigtigt for skoleledelsen at forstå modellen og vide, 

hvad der kommer til at ske for at kunne kommunikere det relevante til medarbejderne.  
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”Hver gang man skulle regne på tallene, så vidste man ikke hvor tallene var, og 

hende fra forvaltningen med pengene kunne ikke komme til møde. Det er blevet 

rykket for langt, fordi vores argument over for lærerne var, at efter tre år skulle 

økonomien være fuldt ud. Her ville man så få penge efter, at man var god til at 

inkludere. Og fordi det aldrig er blevet implementeret, så fremstår vi som 

værende utroværdige” (Ledelse) 

”Jeg forstår ikke logikken i det her. Nogen skoler er gode og får penge og andre er 

ikke gode og skal af med penge. Jeg må bare læne mig tilbage og sige, at der nok 

er nogen der er klogere end os. Vi får ikke lov at følge økonomien” (Ledelse)  

 Økonomien på specialtilbud 3.6.3.1

En anden del i budgetmodellen, som står uklart for flere skoleledere, er vippemodellen. For at skabe 

stabilitet i specialtilbuddenes budgetter blev der etableret en vippemodel. I vippemodellen arbejdes 

ud fra en vurdering, at tildelingen i løbet af skoleåret først ændres, hvis der sker en ændring, som er 

større eller mindre end plus/minus 15 procent. I et specialtilbud med 15 elever, ændres således ikke 

i tildelingen, hvis en enkel elev flytter. Flytter derimod tre elever i løbet af skoleåret, vil tildelingen 

justeres.  

Det betyder, at til- eller fraflytning af enkelte elever ikke fører til nye omfordelinger af midlerne. 

Taksterne til elever i specialtilbud er forholdsvis høje, og enkelte flytninger kan således i høj grad 

påvirke specialtilbuddenes budgetter, som kan have konsekvenser for antallet af lærerstilling. På den 

måde får specialtilbuddene mulighed for at tilpasse deres personale efter behovet efter et stykke 

tid. Skolerne betaler for visitationen af eleven i løbet af skoleåret og disse midler tilfalder en pulje i 

skoleområdet, som bruges til at dække uforudsete udgifter. Det står uklart for skolelederne, hvor 

pengene går hen, når en elev visiteres i løbet af skoleåret, og dette skaber skepsis og uklarheder 

omkring den økonomiske model. Det er derfor igen vigtig med en klar og tydelig kommunikation 

over for skolelederne.  
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4. OM EVAUERINGEN – METODE OG DATAKILDER 
Det følgende afsnit giver en helt kort beskrivelse af, hvad evalueringen har haft fokus på, hvordan 

den i store træk er gennemført, samt hvilke aktører, der er involveret. 

 HVAD ER DER EVALUERET PÅ? 4.1

Indeværende evaluering er gennemført som en kombineret mål-, interessent- og 

handlingsanvisende evaluering. Evalueringen på denne måde inddraget en række forskellige 

evalueringstilgange, som supplerer hinanden og giver mulighed for både at lave en ”objektiv” 

beskrivelse af fortiden, en mere subjektiv forklaring, oplevelse og fortolkning af konsekvenserne til 

vurdering og handlingsanvisende anbefalinger.  Evalueringen har derfor forholdt sig til, hvor langt 

Frederikshavns Kommune er med inklusionsopgaven, hvordan dette opfattes af relevante aktører, 

og hvad der skal gøres fremover for at løse inklusionsopgaven.  

Evalueringen har samtidig haft fokus på følgende hovedelementer i relation til inklusion: 

Organisering i skolerne, metoder og redskaber, faglige kompetencer, kommunal struktur og 

organisering økonomi og inklusionsmål samt læring og trivsel. Disse er tilmed illustreret i den 

nedenstående figur. 

Figur 33. Evalueringens seks hovedelementer. 

 
Hvert hovedelement er således evalueret selvstændigt og i sammenhæng med de tre ovennævnte 

evalueringstilgange. 
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 HVORDAN ER EVALUERINGEN GENNEMFØRT, OG HVILKE 4.2

AKTØRER ER INDDRAGET? 

For at skabe det bedste udgangspunkt for evalueringen blev der først gennemført en workshop med 

repræsentanter fra den kommunale forvaltning (PPA og Team Børn og Kultur), de fire skoledistrikter 

(herunder både ledelse, medarbejdere, ressourcepersoner og de faglige organisationer (DLF, BUPL 

og FOA). Workshoppen havde til formål at sikre den nødvendige viden om inklusionsindsatsen via 

inddragelse af de vigtigste interessenter. På baggrund af workshoppen blev der gennemført 

fokusgruppeinterview med skoleledere og medarbejdere i alle fire skoledistrikter. Ny viden herfra 

blev taget med videre i de tværgående fokusgruppeinterview. Hertil er der gennemført 

dybdeinterview med elever og deres forældre samt ressourcepersoner med tilknytning til de 

pågældende elever. Interviewprocessen har således været fleksibel, hvor den er blevet tilpasset 

nytilkommet viden, og har givet mulighed for at præsentere aktørerne for hinandens udsagn – og 

kommentere herpå. Den indsamlede viden mundede ud i en spørgeskemaundersøgelse blandt 

medarbejderne i de fire skoledistrikter, der skulle supplere samt teste centrale fund fra de kvalitative 

interviews.  

Af ovenstående fremgår det, at evalueringen er gennemført via en række forskellige aktiviteter. 

Først aktiviteter af præciserende og afklarende karakter, dernæst en række 

dataindsamlingsaktiviteter og afslutningsvis analyse- og afrapporteringsaktiviteter. Nedenstående 

tabel giver et overblik over evalueringens forskellige aktiviteter, samt hvilke aktører der har deltaget.  
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Tabel 1. Oversigt over evalueringens aktiviteter og involverede aktører.   

Aktivitetstype Aktiviteter Aktører, kilder og antal deltagere 

Præciserende- og 
afklarende 

Indledende workshop  

 Præsentation af evalueringen og input fra 
relevante aktører 

Repræsentanter fra:  

 Den kommunale forvaltning – herunder 
Pædagogisk Psykologisk Afdeling (PPA) og Team 
Børn og Kultur 

 De fire skoledistrikter – herunder både ledelse, 
medarbejdere og ressourcepersoner (AKT-lærere 
og inklusionsvejledere)  

 De faglige organisationer – Herunder Danmarks 
Lærerforening (DLF), Børne- og 
Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og 
Fag og Arbejde (FOA). 

Gruppe interview med økonomimedarbejdere  

 Ansatte ved kommunen  

Ansatte ved kommunen: 1 gruppeinterview med 2 
konsulenter fra kommunen. 

Dataindsamling 

Dokumentundersøgelse Dokumenter, nøgletal mv. (Epinion og Frederikshavn 
Kommune)  

Kvalitative fokusgruppeinterviews – 
distriktsspecifikke  

 Medarbejdere (lærere og pædagogisk 
personale) og ledere  

 2 fokusgrupper i hvert af de nye distrikter 

 I alt 8 fokusgrupper  

 Skoleledere: 4 fokusgrupper med 4-8 skoleledere i 
hver. Medarbejdere: 4 fokusgrupper med 5-7 
udvalgte medarbejdere med særlige relationer til 
inklusionsindsatsen samt ’normale’ 
medarbejdere. Blandet fra ind-, mellem- og 
udskoling.  

 

Kvalitative fokusgruppeinterviews – 
tværgående  

 Forældrerepræsentanter, ledelse, 
medarbejdere, repræsentanter fra PPA og 
familierådgivningen 

 I alt 4 tværgående fokusgrupper.  

 Forældrerepræsentanter: 1 fokusgruppe med 4 
deltagere fra de fire skolebestyrelser.  

 Ledelse: 1 fokusgruppe med de 4 
distriktsskoleledere.  

 Medarbejdere: 1 fokusgruppe med 8 deltagere – 
med særlige relationer til inklusionsindsatsen. Fra 
de 4 distrikter.  

 Repræsentanter fra PPA og familierådgivningen:  
 

Dybdeinterview med elever og deres forældre  

 Personlige dybdeinterview  
 

  

 6 dybdeinterview med forældre til elever med 
særlige støtte behov. 5 interview med elever.  

Interview med ressourcepersoner, der har 
tilknytning til de interviewede elever  

 5 telefoninterview 

5 interviews med ressourcepersoner, der har haft en 
særlig tilknytning til de interviewede elever i 
forbindelse med inklusionsindsatsen 

Survey blandt medarbejdere  

 Se næstkommende tabel for antal 
besvarelser og svarprocenter.  

Medarbejdere: Lærer og pædagoger.  
 

Analyse og 
afrapportering 

Samlet gennemgang af materiale  Epinion 

Analyse og afrapportering  Epinion  
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Tabel 2. Oversigt over antal besvarelser samt svarprocent i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse med 
medarbejderne. 

 Antal besvarelser Svarprocent 

Distrikt Nord  66 58 % 

Distrikt Syd  110 63 % 

Distrikt Vest 67 49 % 

Distrikt Øst 112 48 % 

Samlet  355 54 % 
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Indledning

Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinsti-
tutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer 
til at skabe gode og attraktive rammer for borgerne i Fre-
derikshavn Kommune. 

Vi har derfor i Frederikshavn Kommune valgt at udarbej-
de en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. 
Planen er en fuldstændig gennemgang af vores nuvæ-
rende tilbud om kollektiv trafik samt en omlægning af 
samme, med henblik på i højere grad at brugertilpasse 
og optimere tilbuddet. 

Samtidigt opstår muligheden for at tænke nyt og tænke 
alternativt. Eventuelt med mere fleksible kørselsordnin-
ger hvor der samtidigt kan sikres tilpasning til en mere 
fleksibel hverdag eller en mere fokuseret indsats som 
tilgodeser de primære grupper af brugere der dagligt er 
afhængige af gode kollektive forbindelser.

Intensionen er, at vi gennem trafikplanen skaber et nyt 
fundament for kommunens kollektive trafik som samti-
digt bidrager med at implementere vores visioner og mål 
for den kollektive trafik i fremtiden.

Nærværende rapport er en baggrundsrapport, der be-
skriver retningslinjer for hvordan den kollektive trafik 
skal planlægges og prioriteres i projektet og i fremtiden, 
samt beskriver et konkret serviceniveau for den fremti-
dige åbne kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. 

Det er også vigtigt at afklare serviceniveauet for den kol-
lektive trafik, altså hvilken service vi ønsker at tilbyde 
borgerne i Frederikshavn Kommune. Derfor udarbejdes 
der også nye servicestandarder for den åbne kollektive 
trafik, som skal give borgerne en harmoniseret service 
for kollektiv trafik.

Samtidigt er der en økonomisk udfordring for den kol-
lektive trafik i Frederikshavn Kommune. Derfor er det 
essentielt at finde vejen til at bruge det reducerede øko-
nomiske råderum, bedst muligt. 
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Hvad er kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune?

Nordjyllands Trafikselskab er i daglig tale bedst kendt 
som NT. Som det nordligste af de danske trafikselskaber 
er det NTs opgave at varetage og administrere kollektiv 
bus-, tog- og flextrafik i Nordjylland. En opgave der blev 
udvidet efter strukturomlægningen i 2007, hvor blandt 
andre Thisted Kommune og Morsø Kommune blev en 
del af Region Nordjylland.

Nordjyllands Trafikselskab er ejet af de 11 nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland. Trafikselskabets ni 
mand store bestyrelse består ligeledes af repræsentan-
ter fra kommuner og region.

Den kollektive trafik består dels af åbne ordninger, som 
er tilgængelige for alle borgere: Tog, busser, teletaxa, 
Flexlinje og Flextur. Dels af de offentlige kørselsordnin-
ger, hvor visiterede borgere køres til forskellige formål. 

Den største del af den kollektive trafik i Frederikshavn 
Kommune varetages og administreres i dag af Nordjyl-
lands Trafikselskab (NT). 

Tog
I Nordjylland har både DSB, Arriva og NT togtrafik. Ska-
gensbanen og Hirtshalsbanen betjenes af Nordjyske 
Jernbaner A/S, som hovedsagligt ejes af NT. Regionen 
finansierer Nordjyske Jernbaner A/S og fastlægger ser-
viceniveauet, mens det er NT, der har det daglige ansvar 
og tilsyn. DSB trafikerer de øvrige banestrækninger mel-
lem Frederikshavn og Hobro, og Arriva trafikerer Thyba-
nen efter kontrakt indgået med Staten. Kortet på side 7 
viser togbetjeningen i Frederikshavn Kommune.

X bus
X busser er hurtige og komfortable ekspresruter, der kø-
rer på kryds og tværs i Jylland efter princippet ”få stop, 
hurtigt frem”. Ruternes primære funktion er at skabe 
forbindelse mellem Aalborg og regionens øvrige hoved-
byer. X busserne finansieres udelukkende af region nord-
jylland og den primære målgruppe er pendlere. Der er 
i Frederikshavn Kommune, primært grundet den store 
dækning af togtrafik, kun en x bus i kommunen, rute 973 
x, som har rute mellem Frederikshavn, Sæby og Aalborg.

Regionalruter
De regionale busruter kører typisk på tværs af kommu-
negrænserne og sikrer forbindelse mellem de større 
byer i regionen. Ruternes primære funktion er at trans-
portere uddannelsessøgende til/fra uddannelse, og fi-
nansieres derfor primært af regionen. Ruterne kan også 
have delt finansieringen mellem kommuner eller kom-
muner og region. Ruterne er også hyppigt benyttet af 
pendlere. Kortet på side 7 viser regionalbusbetjeningen i 
Frederikshavn Kommune.

Bybus
Bybusser er busser som udelukkende betjener byom-
råder. Der findes et bybus system i Frederikshavn Kom-
mune som betjener Frederikshavn by og nærområde. 
Bybussen finansieres af Frederikshavn Kommune.

Lokalruter (Skolebusser)
Lokalruter er hovedsageligt små ruter, med den primære 
funktion at transportere folkeskoleelever til/fra skole, og 
kan benyttes af alle (heraf åbne ruter). Busserne kører 
efter fast køreplan, og er typisk planlagt ud fra de skoler 
den respektive rute betjener. Kortet på side 7 viser lokal-
rutebetjeningen i Frederikshavn Kommune.

Kommunale lukkede skoleruter og svømmekørsel
Dette er ruter som udbydes og administreres af kommu-
nerne selv. Ruterne har til formål at transporterer fol-
keskoleelever til/fra skole eller til/fra svømmeundervis-
ning. Ruterne kan ikke benyttes af andre en skoleelever 
(heraf lukkede ruter). Frederikshavn Kommune har 10 
lukkede skoleruter i drift. Muligheden for at åbne disse 
ruter og indarbejde dem i det samlede kollektive trafik-
system, behandles politisk i november 2014. 

Flextrafik
Flextrafik er kørsel styret efter kundernes behov. Med 
andre ord omfatter flextrafik ordninger for borgere med 
et helt særligt transportbehov (typisk lovbestemt), samt 
tilbud om transport for alle, på tidspunkter og i områder, 
hvor det giver bedre mening at køre efter behov, frem 
for med store busser i fast rute og med fast frekvens. 
NT varetager gennem flextrafikken, centrale funktioner 
indenfor behovsstyret kollektiv trafik, på samme niveau 
som for den nordjyske bustrafik og dele af togtrafikken.

I Frederikshavn Kommune varetages alt kommunens 
specialkørsel via NTs flextrafik. Kommunen vælger selv 
i hvor stor grad den lovpligtige kørsel (bortset fra be-
fordring af handicappede) der skal varetages via NT. På 
kortet på side 7 vises hvilke kørselsordninger under NT 
Flextrafik Frederikshavn Kommune deltager i.
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NT udgiver hvert 4. år en kollektiv trafikplan for Nordjyl-
land som er en strategisk plan med de overordnede ret-
ningslinjer for den kollektive trafik i de kommende 4 år. 
Målet med NTs trafikplan er, at den skal bidrage til kom-
munernes og regionens argumentation, for de priorite-
ringer der skal foretages vedrørende den kollektive tra-
fik, og sikre at de foretages på den bedst mulige måde.

Derfor afspejler NTs gældende trafikplaner ”Kolletiv tra-
fikplan for Nordjylland 2013-16” og ”Flextrafikplan for 
Nordjylland 2013-16” i videst muligt omfang de ønsker 
og planer, som de 11 nordjyske kommuner samt Region 
Nordjylland har for den fremtidige kollektive transport i 
Nordjylland. 

Begge trafikplaner har været i høring hos Region Nord-
jylland og alle de nordjyske kommuner. Den kollektive 
trafikplan er godkendt i Frederikshavn Kommune i april 
2012 med få bemærkninger. Flextrafikplanen er taget til 
efterretning i Plan og Miljø Udvalget i december 2012 
uden bemærkninger.

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16
Målet med trafikplanen er at opnå:

• 2 % flere passagerer om året
• Bedre tog betjening i Nordjylland
• Bedre Flextur
• Bedre terminaler og stoppesteder
• Bedre trafikinformation
• 60 % mindre udledning af CO2 i 2050 og en væ-

sentlig reduktion af andre skadelige stoffer

Samlet set er omdrejningspunktet for planen at skabe en 
bedre sammenhængende rejse for kunderne. De over-

ordnede mål er omsat til en række delmål, strategier og 
indsatsområder, som favner hele kundens rejse: 

• Forstærkning af busnettet
• Udvikling af banebetjeningen
• Videreudvikling af Flextur
• Opgradering af stoppesteder og terminaler
• Fremkommelighed for busserne
• Bedre trafikinformation
• Mindre klima- og miljøpåvirkning

Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16
Denne plan beskriver konkrete indsatser der skal arbej-
des med    for at udvikle og forstærke den nuværende 
Flextrafik forretning. 

Indsatserne er NTs oplæg til hvordan flextrafikken sættes 
på dagsordenen i de nordjyske kommuner og hvordan 
der kan skabes forankring, accept og udvikling hos både 
kunder, ejere, leverandører og NTs egen forretning.

De overordnede mål for Flextrafikplanen er at:

• Den samlede kundetilfredshed for alle kørselsord-
ningerne i Flextrafik er mindst 90 %

• Nettoomkostningerne for variabel kørsel i gennem-
snit er mindst 20 % lavere end ved ukoordineret 
kørsel

• Grundlaget for kørselskoordinering i NT Flextrafik 
øges, således at 80 % af regionens og kommunernes 
specialkørsel udføres som Flextrafik. 

Omdrejningspunktet for flextrafikplanen er at sikre at NT 
Flextrafik holder det høje niveau, har den rette kurs ind 
i fremtiden og fortsat har kunden og kundens behov i 
centrum.

Visioner og mål for kollektiv trafik i Nordjylland

Strategien for gennemførelsen af flextrafikplanens i alt 
16 indsatspunkter er:

• Vi arbejder for kunden
• Vi styrker samarbejdet
• Vi styrker relationerne
• Vi skaber fortsat effektivisering.
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Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinsti-
tutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elemen-
ter til at skabe gode og attraktive rammer for borgerne 
i Frederikshavn Kommune. Den kollektive trafik er et 
vigtigt led i kommunens transportsystem, der sikrer et 
godt alternativ til bilen. Den kollektive trafik er blandt 
andet nødvendig, for at arbejdsmarkedet kan rekruttere 
arbejdskraft, for at uddannelsessystemet kan fungere og 
er samtidigt også nyttig for turismen i kommunen.

Byrådet i Frederikshavn Kommune har, i Kommuneplan 
2009-20 opstillet følgende mål for den kollektive trafik:

”Den interne kollektive trafik i kommunen skal være et 
attraktivt og økonomisk alternativ til kørsel i privatbil. 
Der er således fortsat behov for en aktiv indsats mod 
at tilpasse trafikudbuddet til efterspørgslen. Det hand-
ler om en markedsorientering af den kollektive trafik, så 
den bliver et bedre alternativ til bilen på strækninger og 
tidspunkter med stort transportbehov”.

Hertil kommer at Frederikshavn kommune har mange 
ønsker til udvikling af kommunens kollektive trafiktilbud:

• Understøtte Frederikshavns status som uddannel-
sesby via den kollektive trafik 

• Vidreføre kommunens strategi om bedre forbindel-
ser for pendlere i yderområderne

• At flextrafikken kan varetage en større del af de rej-
ser som ikke følger de store pendlerstrømme

• Forsøg med implementering af biogas busser
• En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet 

i Frederikshavn
• En analyse af muligheden for implementering af en 

sommerbybus i Skagen
• Installation af internet i busser med størst kunde-

potentiale

Strategi og retning for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune

Hertil kommer også en række konkrete udfordringer til 
den kollektive trafik:

• Et behov for økonomiske besparelser på området
• Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommer 

2015
• Et behov for at gøre trafik nettet mere attraktivt 

og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn 
Kommune

• Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket 
bustrafik i kommunen 
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Formålet med en kollektiv trafikplan

En trafikplan for Frederikshavn Kommune er et værk-
tøj til at imødekomme kommunens visioner, strategi og 
retning for kollektiv trafik, samt formulere og prioriterer 
en række indsatser for samme, som skal imødekomme 
kommunens ønsker og udfordinger. Dette samtidigt med 
at kommunen har en konkret økonomisk udfording på 
kollektiv trafik.

Formålet med en kollektiv trafikplanen er derfor:

• At samle og udleve visioner, mål og strategier
• Imødekomme ønsker og udfordringer
• Udnytte kommunens økonomiske råderum til kol-

lektiv trafik bedst muligt 

Trafikplanen skal yderligt bidrage med at opstille og do-
kumentere en række grundprincipper for planlægningen 
af kollektiv trafik samt konkretisere og dokumentere et 
serviceniveau for alle lag i den kollektive trafik. Dette for 
at opbygge og implementere:

• et harmoniseret og struktureret serviceniveau
• et harmoniseret og struktureret rutenet i kommu-

nen

Ved en trafikplan er der også mulighed for at nytænke og 
fremtidssikre den kollektive trafik

Grundprincipperne, serviceniveau samt de ønskede ind-
satser implementeres i den kollektive trafik i Frederiks-
havn Kommune gennem en konkret trafikomlægning. 
Trafikomlægningen træder i kraft ved NTs køreplanskifte 
sommer 2015. Det samlede projekt samles og dokumen-
teres ”Kollektiv trafikplan for Frederikshavn kommune” 
som samtidigt vil blive kommunens retning for kollektiv 
trafik i fremtiden.
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Indsatser til projektarbejdet

Ud fra visioner, strategier, ønsker og udfordringer, kan 
følgende indsatser med fordel bringes med videre i ar-
bejdet med en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 
Kommune. 

Indsatser som skal skabe et fortsat attaktivt tilbud i kom-
munen, tilpasse kørslen efter behov kundernes reelle 
behov og imødekomme det økonomiske råderum til kol-
lektiv trafik:

1. Ny strategi/fokus på det overordnede net: Hvordan 
kan vi tilpasse det overordnede trafiknet så vi etab-
lerer bedre forhold for de uddannelsessøgende, og 
hvordan kan vi gøre trafikken mere tilgængelig og 
attraktiv for alle borgere i Frederikshavn Kommune.

2. Lokal trafikken: Kan vi tilpasse trafikken yderligt 
efter de enkelte kundegruppers behov, evt. ved at 
indføre andre betjeningsformer end den ordinære 
lokale bus. 

3. Skolebuskørslen: Vi skal tilpasse skolebuskørslen til 
gældende skolestruktur for 2015/16 uden at gå på 
kompromis med lovgivningen og den service vi fast-
sætter for  området. For at harmonisere det lokale 
rutenet og det tilhørende serviceniveau tages der 
en politisk beslutning om, om de nuværende lukke-
de skoleruter med fordel kan åbnes og indarbejdes 
i det åbne net.

4. Bybus trafikken: Vi laver en analyse af bybuskørslen 
i Frederikshavn by for at skabe det mest effektive 
bybus net med tankerne om en ny trafikterminal i 
Frederikshavn By indarbejdes. Yderligt laver vi en 

analyse af potentialet ved at etablere en sommer 
bybus i Skagen hvor indbyggertallet i sommermå-
nederne stiger voldsomt fra ca. 8.000 til ca. 50.000 
indbyggere.

5. Synergi mellem bus- og flextrafik: Kan Flextur eller 
andre kørselsordninger i Flextrafikken med fordel 
erstatte elementer i bustrafikken, eller omvendt kan 
bustrafikken erstatte dele af kørslen i Flextrafikken. 

6. Biogas busser. Vi vil gerne etablere en mere grøn 
profil i Frederikshavn Kommune og vil derfor have 
dele af bustrafikken til at køre på alternative driv-
midler.
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NYE PRINCIPPER FOR PLANLÆGNINGEN



15



16

På de følgende sider beskrives 3 overordnede principper 
der vil komme til at ligge til grund for projektets plan-
lægning.

Det kommunale byperspektiv
Frederikshavn Kommune er en kommune i Region Nord-
jylland, der blev dannet i forbindelse med Kommunalre-
formen i 2007 af de tidligere kommuner Frederikshavn, 
Skagen og Sæby. 

Areal: 649,14 km² (2014)

Indbyggertal: 60.458 (2014) indbyggere

Byperspektivet er en inddeling af kommunens byer på 
baggrund af byernes størrelse, funktioner, forudsæt-
ninger, zonestatus og særlige profil. Byperspektivet er 
retningsgivende for, hvor det forventes, at der vil ske en 
byudvikling.

Kommunens byer opdeles i et byperspektiv bestående 
af hovedbyer, lokalbyer i byzone og lokalbyer i land-
zone:

• Hovedbyer: Skagen, Frederikshavn og Sæby er 
kommunens hovedbyer.

• Lokalbyer i byzone: Ålbæk, Jerup, Strandby, Elling, 
Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Gærum, Haldbjerg, Van-
gen, Østervrå, Hørby, Syvsten, Dybvad, Præstbro og 
Voerså.

• Lokalbyer i landzone: Hulsig, Nielstrup, Øster 
Holmen, Åsted, Understed, Thorshøj, Brønden og 
Lyngså.

Indbyggertal i kommunens hovedbyer (2014):

Skagen  8.198 indbyggere
Frederikshavn 23.156 indbyggere
Sæby   8.803 indbygger

Definitioner for byperspektivet:

• Hovedbyer. Omfatter de vigtigste byområder, hvor 
arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, spe-
cialiseret udvalgsvarehandel og de overordnede 
servicefunktioner er placerede. Byerne rummer 
funktioner og tilbud, som opfylder en almindelig 
hverdag for indbyggere og byernes opland, som 
også rækker udover kommunegrænsen. I de tre 
hovedbyer vil størstedelen af kommunens by- og 
erhvervsudvikling foregå.

• Lokalbyer i byzone. Er bysamfund med butikker, er-
hverv, arbejdspladser, fritidstilbud samt offentlig og 
privat service i forskellig udstrækning. I disse byer 
kan der ske en udvikling til såvel boligformål som 
erhvervsformål.

• Lokalbyer i landzone. Er bysamfund, der rummer 
private og offentlige servicetilbud i varierende 
omfang. Nogle bysamfund kan være uden service-
tilbud. Der kan på baggrund af det enkelte by-
samfunds størrelse og potentialer være mulighed 
for byudvikling til bolig- og erhvervsformål for at 
understøtte eksisterende tilbud og funktioner

Planlægningsprincipper

Hovedby
Lokalby i byzone

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Dybvad

Ålbæk

Jerup

Lokalby i landzone

Det kommunale 
byperspektiv
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2: Pendlingsstrømme
For at kvalitetssikre og forfine planlægningen af den kol-
lektive trafik, suppleres bystrukturen af en analyse af 
pendlingsstrømme.

I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Nord-
jylland 2013-16, har NT kortlagt det nordjyske pend-
lermønster. Kortlægningen er blandt andet brugt til at 
afdække, om pendlerstrømmene i tilstrækkelig grad 
understøttes af kollektiv trafik. Kortlægningen er base-
ret på oplysninger om, hvor folk bor og hhv. arbejder og 
uddanner sig. Denne information er indhentet fra Dan-
marks Statistik. Analysen indeholder ikke fritidsrejser og 
rejser til skole (0.-9. klasse).

Det kan aflæses, hvor mange potentielle rejser mellem 
bopæl og arbejds- eller uddannelsessted, der foretages 
mellem de forskellige områder. For overskuelighedens 
skyld vises kun de pendlingsstrømme, hvor der er mere 
en 100 potentielle rejsende dagligt. Analysen giver et 
overblik over, hvor der er mange, der rejser. Dernæst er 
det muligt at detailanalysere de enkelte strækninger og 
kortlægge, om der er grundlag for en øget kollektiv be-
tjening. 

Pendlingsstrømmene er beregnet ud fra de tidligere 
kommunegrænser og rejserne omfatter arbejds- og ud-
dannelsespendling mellem de pågældende zoner. Alle 
rejser frem og tilbage mellem zonerne er medtaget. De 
interne pendlinger er ikke medtaget, hvilket betyder, at 
de største pendlingsstrømme, som findes i byerne, ikke 
er vist i figuren. (Kilde: NT’s rejsestrømsanalyse er ud-
arbejdet på baggrund af data fra Danmarks statistik og 
Transportvaneundersøgelsen)
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3: Kollektiv trafik i 3 lag 
Den kollektive trafik skal planlægges ud fra brugernes 
behov. Den individuelle mobilitet er stigende, og det stil-
ler krav til et samlet trafik system.  Det er vigtigt at have 
et transporttilbud til alle uanset behov. Et stærkt bus- og 
tognet vil bidrage til mobilitet, vækst, udvikling og mulig-
hed for menneskelig udfoldelse. 

Dette net kan suppleres med fleksible kollektive løs-
ninger for også at have et tilbud til de borgere som er 
mindre mobile eller ikke har mulighed for at benytte den 
ordinære kollektive trafik.

I projektet behandles følgende befordringstyper / -be-
hov:

• Sammentænkning med tog
• Sammentænkning, koordinering og evt. omlægning 

af x busser og regionale busruter
• Analyse og eventuel omlægning af fælleskommu-

nale busruter, lokale busruter 
• Frederikshavn Bybus
• Implementering af lukket skolekørsel i NT kørsel 

(evt. inkl. svømmekørsel)
• Flextur og sammentænkning med øvrig Flextrafik

For at imødekomme brugernes forskellige behov, og for 
at strukturere projektarbejdet bygges det kollektive tra-
fiknet op i 3 lag:

• Et stam-net. Stam-nettet skal binde kommunen 
sammen, og herved skabe de bedste mulige vilkår 
for pendlere og uddannelsessøgende. Stam-nettet 
består af tog, x busser, regionale ruter, fælleskom-
munale ruter og lokal ruter

• Et lokalt-net. Lokal-nettet skal sikre befordring 
internt i Frederikshavn Kommune. Nettet tilret-
telægges primært efter kommunens skoleelever, 
men også søge at nå så bredt som muligt til øvrige 
potentielle brugere som pendlere og uddannelses-
søgende.  Sidstnævnte ved at sikre sammenhæng / 
koordinering med stam-nettet. Lokal-nettet består 
af åbne og lukkede (skole-)busser. Bybus kørsel 
betragtes også som en del af lokal-nettet

• Et flex-net. Flex-nettet skal sikre tilbud om kollektiv 
trafik til de borgere som ikke kan eller ikke har mu-
lighed for at benytte den ordinære kollektive trafik. 
Flex-nettet består af Flextur og øvrig flextrafik.  
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Stam-nettet planlægges i kooridorer med 
stort brugerpotentiale og skaber kobling 
mellem interne og eksterne hovedbyer. 

Lokal-nettet planlægges primært ud fra fol-
keskoledistrikter og har kobling med stam/
nettet.

Flex-nettet dækker hele Frederikshavn 
Kommune og indeholder forskellige fleksible 
ordninger til definerede brugergrupper.
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SERVICENIVEAU FOR KOLLEKTIV TRAFIK
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Dette afsnit beskriver de konkrete servicenivauer for 
de enkelte lag i det kollektive trafiknet. Serviceniveauer 
som skal implementeres gennem planlægningen både 
gennem projektet men også i den fremtidige planlæg-
ning af kollektiv trafik.

Afsnittene under de enkelte lag er bygget op så der først 
er en overskrift og en tilhørende beskrivelse for de en-
kelte betjeningsprincipper, og under hver beskrivelse er 
der med en pil og kursiv skrift beskrevet hvordan betje-
ningsprincipperne munder ud i konkrete serviceniveau-
er. 
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Stam-nettet

Et solidt net hægter sig på de byer med flest indbyggere 
og det største kunde potentiale, og samtidigt skaber det 
gode forbindelser til hovedbyerne i de omkringliggende 
kommuner. Derfor er stam-nettet konstrueret ud fra 
kommunale bystrukturer og pendlingsstrømme. 

Ved at bygge et stam-net for kollektiv trafik op om en 
bystruktur som understøtter befolkningstal og udvikling, 
etableres der et godt og effektivt tilbud om kollektiv tra-
fik til størstedelen af borgerne i Frederikshavn Kommune 
og samtidigt understøttes lokale udviklingsstrategier.

Stam-nettet implementeres ved NTs køreplanskifte som-
mer 2015, og består af store forholdsvise højfrekvente 
busforbindelser i fast rute med faste køreplaner og til-
stræbes koordineret med tog og x bus.

Serviceniveau for stam-nettet
Stam-nettet skal planlægges ud fra følgende bindende 
betjeningsprincipper:

Tog og x bus
Da tog og x bus forbindelser ikke finansieres og tilrette-
lægges lokalt omfatter trafikplanen ikke disse forbindel-
ser, men de indgår i stedet som vigtige værktøjer i stam-
nettet som to direkte vest/syd gående forbindelser. X 
bussen er den hurtigste og mest direkte forbindelse til 
regionens hovedby Aalborg og toget er til nabokommu-
nernes hovedbyer, alle byer som er store pendlingsdesti-
nationer fra Frederikshavn Kommune. 

→ Stam-nettet tilstræbes tilpasses ankomst og afgangs-
tider for tog, primært i Frederikshavn, for at sikre gode 
forbindelser til hovedbyerne i Region Nordjylland og i 
nabokommunerne.

Øvrige eksterne forbindelser
Der etableres eller fastholdes direkte forbindelser, ud 
over togforbindelser, til hovedbyerne i de omkring lig-
gende kommuner, for at sikre bedst mulige forbindelser 
for uddannelssøgende og pendlere. Disse forbindelser 
er typiske fælles finansieret kommunerne imellem eller 
af regionen og der skal derfor samarbejdes med ekster-
ne parter. Forbindelserne koordineres med mødetider i 
kommunens og de omkringliggende kommuners uddan-
nelsesinstitutioner hvor muligt, og i størst mulig omfang 
med kommunens interne forbindelser.

→ Stam-nettet skal indeholde forbindelser til de om-
kringliggende kommuners hovedbyer

Interne forbindelser
Der ses på mulighederne for at etablere eller udbygge 
forbindelse mellem kommunens 3 største byer Skagen, 
Frederikshavn og Sæby, for at give bedste mulige forhold 
for uddannelsessøgende og pendlere. Forbindelserne 
koordineres med mødetider i kommunens uddannelses-
institutioner og i størst mulig omfang med kommunens 
eksterne forbindelser.

→ Stam-nettet skal som min. indeholde forbindelser 
(enten via tog eller bus) mellem kommunens hovedbyer.

Koblingspunkter
Hovedbyerne og evt. lokalbyerne kan fungere som kob-
lingspunkter i stam-nettet. Det er i disse byer tilladt at 
etablere skift mellem bus/bus eller bus/tog.



23

→ Det er i stam-nettet tilladt at etablere skift mellem 
bus/tog og bus/bus for at opnå størst mulig udnyttelse 
og koordinering og der skal integreres stoppesteder der 
understøtter dette.

Antal afgange og frekvens
Antal afgange og frekvens for kørslen på stam-nettet 
prioriteres ud fra behov. Derfor bestemmes antallet af 
afgange og frekvensen på de enkelte ruter i stam-nettet 
som første prioritet ud fra mødetiderne på uddannelses-
institutionerne samt ud fra normale arbejdstidspunkter. 
Er der yderligt økonomisk råderum til flere afgange skal 
disse afgange ligges ind i korridorer med det største bru-
gerpotentiale.

→ Stam-nettet skal som minimum betjene uddannelses-
institutionernes mødetidspunkter samt de 3 hovedbyer i 
nettet til normale arbejdstidspunkter.

Koordinering
For at opnå bedst mulig koordinering og udnyttelse af 
ruterne i stam-nettet er det nødvendigt at der i projek-
tets planlægning gives mulighed for at justere på ringe- 
og mødetider på kommunens uddannelsesinstitutioner.

→ For at opnå bedst mulig koordinering og optimering 
i Stam-nettet, er det tilladt at justere på ringe- og mø-
detider på kommunens uddannelsesinstitutioner hvor 
det giver mening ift. planlægningen (Indenfor intervallet 
7:45-8:15). Der tages i processen kontakt til de skoler/
uddannelsessteder der potentielt vil blive berørt af æn-
drede ringetider.

Køre- og ventetider 
For 10. klasseselever og uddannelsessøgende tilstræbes 
en køretid på maximum 1 time mellem stoppested, mø-
deplads eller vinkestrækning til skole/uddannelse/hjem. 
Her kan dog være forhold der forlænger køretiden i be-
grænset omfang. Herudover kan der opleves ventetid 
på skolerne eller uddannelsesinstitutioner før/efter an-
komst/afgang for busserne og inden/efter ringetiderne.

→ Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppe-
sted, mødested eller vinkestrækning) tilstræbes ikke at 
overstige 1 time for 10. klassecentre og uddannelsesin-
stitutioner.
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Lokal-nettet

Det er vigtigt at lokal-nettet planlægges med en kobling 
til stam-nettet så det også fra kommunens yderområder 
er muligt at nå frem til hovedbyerne med kollektiv trafik.

Lokal-nettet bygges op ud fra det perspektiv at børn og 
unge i kommunens yderområder skal sikres mulighed 
for at blive transporteret til/fra skole og uddannelse og 
tager derfor udgangspunkt i skoledistrikter og kørselsbe-
rettigede folkeskoleelever. Nettet består af busser eller 
minibusser i fast rute og med fast køreplan eller alter-
nativt andre mere fleksibel tilbud f.eks. telebusser eller 
flexlinjer. Frekvensen fastsættes ud fra behov. Lokal-
nettet indeholder også bustrafik i byområder herunder 
Frederikshavn bybus.

Lokal-nettet implementeres ved NTs køreplanskifte som-
mer 2015, og konkrete elevdata på folkeskoleelever, ud 
fra den gældende skolestruktur ved kørselsstart, indhen-
tes i forbindelse med det efterfølgenden projektarbejde. 

Lokal-nettet skal planlægges ud fra følgende betjenings-
principper:

Serviceniveau for lokal-nettet
Frederikshavn Kommune er ifølge Folkeskolelovens § 26 
forpligtiget til at tilbyde befordring til elever som opfyl-
der lovens kriterier til at opnå befordring og til elever 
som ikke må færdes på veje som kommunen har vurde-
ret trafikfarlige. Lokal-nettet planlægges derfor ud fra at 
alle kørselsberettigede folkeskoleelever har kørsel til/
fra skole. Vurderingen af om en elev er kørselsberetti-
get foretages af kommunen, og afgøres efter den afstand 
der er mellem skole og elevens registrerede folkeregiste-
radresse. De tilladte afstandskriterier er fastsat i Folke-
skoleloven og varierer efter elevens klassetrin.

→ Lokal-nettet planlægges primært ud fra kørselsberet-
tigede elever. Dette for at opfylde Frederikshavn Kom-
munes lovmæssige forpligtigelser om befordring af kør-
selsberettigede elever.
 
→ Der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse/
opsamlingsplads og til skole, i såfald eleven er tilknyttet 
distriktsskolen. Der tilbydes kørsel efter endt undervis-
ning på skoledage (inkl. lektiecafe). Der tilbydes kun kør-
sel mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske 
uden etablering af særskilt befordring og dermed uden 
merudgift for kommunen.

→ En elev er kørselsberettiget og tilbydes kørsel på sko-
ledage, hvis eleven går på distriktsskolen og hvis afstan-
den mellem hjem og skole er mere end:

• 0-3 klasse : 2,5 km
• 4-6 klasse : 6,0 km
• 7-9 klasse : 7,0 km
• 10 klasse : 9 km

→ Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun 
afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller 
sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel 
eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller 
udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

→ Frederikshavn Kommune tilbyder ikke kørsel til/fra 
ungdomsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og ef-
terskoler, med mindre det kan indpasses i planlægnin-
gen uden at tilføre væsentlige ekstra omkostninger.

→ Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kom-
munalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke 
overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. 
Dog tilstræbes i Frederikshavns Kommune en ventetid 
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på 10 min inden indringning og 10 min efter endt skole-
tid på folkeskolerne.

Trafikfarlige veje
Der er i Frederikshavn Kommune skoleveje som er er-
klæret trafikfarlige skoleveje. Det er kommunen der vi-
siterer elever til befordring grundet trafikfarlig vej. Afgø-
relsen træffes på grundlag af skøn over de trafikfarlige 
forhold på skoleveje, elevens alder og udviklingstrin mv. 
I forbindelse hermed indhentes udtalelse om vejens far-
lighed fra politi og myndighed.

→ Elever bosiddende på en trafikfarlig vej eller som skal 
krydse en trafikfarlig vej på vejen mellem skole og hjem, 
tilbydes kørsel hvis de går på distriktsskolen.

→ Der er pt. et arbejde i gang i kommunen der kigger på 
de trafikfarlige skoleveje, og som løbende genvurderer 
kommunens trafikfarlige veje.

Åben eller lukket kørsel
Frederikshavn Kommune har, i september 2014, indstil-
let om politisk accept til at der arbejdes med åbning af 
kommunens lukkede skolebusser. 

→ Der skal tages politisk stilling til en åbning af de luk-
kede skoleruter, så de kan indarbejdes i det åbne kol-
lektive trafiknet.

Planlægning af den enkelte rute
Den enkelte rute i lokal-nettet tilrettelægges efter fol-
keskolerne med tilhørende skoledistrikter og de kør-
selsberettigede elever. Men dette betyder ikke at alle 
elever samles op ved adressen. For at kunne ruteopti-
mere bedst muligt er det tilladt at den enkelte elev selv 
transporteres til nærmeste stoppested, mødeplads eller 
vinkestrækning. Her laves en individuel vurdering, hvor 

det tilstræbes at eleven maksimalt går/cykler halvdelen 
af afstandskriteriet for elevens klassetrin.  

→ Ruterme tilstræbes som udgangspunkt planlagt ud fra 
at de kørselsberettigede elever må gå/cykle følgende af-
stande (halvdelen af afstandskravene) mellem hjem og 
stoppested, mødeplads og vinkestrækning:

• 0-3 klasse : 1,25 km
• 4-6 klasse : 3,0 km
• 7-9 klasse : 3,5 km
• 10 klasse :  4,5 km

→ Der vil i projektarbejdet og planlægningen i projektet 
blive taget udgangspunkt i skolestrukturen i Frederiks-
havn kommune fra 2015/16. Der er i forbindelse med en 
tidligere skolestrukturændring lavet en særordning for 
elever i Voldsted om transport til valgfri skole. Det anbe-
fales at denne ordning ophæves, og at der ikke etableres 
nye særordninger i forbindelse med implementering af 
en ny skolestruktur.

→ Der laves en analyse af mulighederne for at benytte 
en mere fleksibel betjeningsform på lokal-nettet eksem-
pelvis telebusser, flexlinjer, fast rutekørsel eller Flextra-
fik.

Frekvens på Lokal-nettet
Der tilbydes morgen- og hjemkørselstidspunkter til den 
enkelte skole tilpasset den nye heldagsskole, og antal-
let af hjemkørsler skal, som udgangspunkt, samles på så 
få afgange som muligt. Yderlige afgange på den enkelte 
rute vurderes ud fra koblingsmuligheder til stam-nettet, 
potentiale til pendlere og andre brugere og økonomi.

→ Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermid-
dagsafgange for skoler med 0-9. klassetrin (tilpasset hel-

dagsskolens tidspunkter).

→ Skolerne og andre institutioner skal tilpasse mødeti-
der til bustiderne (indenfor intervallet 7:45 - 8:15), hvis 
der herved kan opnåes en større koordinering af ruterne 
i lokal-nettet.

Køre- og ventetider 
For folkeskoleeleverne er det gældende at køretiden 
mellem stoppested, mødeplads eller vinkestrækning til  
skole/hjem ikke må overstige 1 time pr. vej. Herudover 
kan der opleves ventetid på skolerne før/efter ankomst/
afgang for busserne og inden/efter ringetiderne.

→ Køretiden mellem skole og hjem inkl. skift (nærme-
ste stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke 
overstige 1 time for folkeskoleelever.

Betjening i byerne (Hovedbyerne)
Frederikshavn har som den eneste by i Frederikshavn 
Kommune et fungerende bybus-system. Frederikshavn 
har med sin pladsering og status i kommunen mange 
busser der dagligt anløber byen og fungerer herved som 
det overordnede koordineringspunkt i stam-nettet, og er 
og vil fortsat være godt betjent af buskørsel.

→ Der foretages en analyse af bybuskørslen i Frederiks-
havn hvor der vurderes på bla. passagertal, brug over 
dagen og benyttede/ikke benyttede stoppesteder i byen. 
Her vurderes også på om der i bybussystemet kan benyt-
tes andre og mere flexible løsninger, eventuelt suppleret 
med kørselsordninger fra Flex-nettet, og om stam-nettet 
i højere grad kan benyttes af bybus kunderne.

→ Der foretages en analyse af relevansen af at etablere 
en bybus i Skagen i sommerperioden
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Flex-nettet

Flex-nettet dækker hele Frederikshavn Kommune og 
indeholder forskellige fleksible ordninger til definerede 
brugergrupper; hos NT defineret som Flextrafik. De pri-
mære målgrupper for flex-nettet er borgere med ingen 
eller begrænset adgang til kollektiv bus- eller togtrafik 
og/eller bruger i den kommunale specialbefordring. En 
stor del af kørslen i flex-nettet er visiteret kørsel (bort-
set fra Flextur og Flexlinje) dvs. kørsel hvor brugeren skal 
godkendes (visiteres) af Frederikshavn kommune til at 
benytte kørselsordningen. Kørslen udføres i dag udeluk-
kende via NT. Det er de åbne ordninger samt Flexskole 
der behandles i Trafikplanen.

Frederikshavn kommune gennemførte i 2013 et projekt 
omkring visiteringen til kørslen, som satte fokus på kom-
munens organisering af kørslen og visitationsprocedurer 
i forbindelse med kørslen. Projektet blev udført i samar-
bejde med Frederikshavn Kommune, NT og en ekstern 
rådgiver og med stor inddragelse af kommunens med-
arbejdere. 

Udgangspunktet for projektet var den nuværende visi-
tationspraksis i kommunen og formålet var at udpege 
besparelses- og effektiviseringspotentialer i visiteringen 
med efterfølgende udarbejdelse af nye kvalitetsstandar-
der (serviceniveau for kørslen) og procedurebeskrivelser 
til visiteringen. Disse standarder og procedurer med re-
levans for skolekørslen vil blive implementeret gennem 
nærværende projekt. De øvrige medtages ikke i dette 
projekt.

Serviceniveau for flex-nettets åbne kørsels-
ordninger

Flextur
Flextur kan benyttes af alle og bringer kunden fra adres-
se til adresse i Nordjylland. Der køres den kortest mu-
lige vej i forhold til de kunder, der har bestilt kørsel med 
maks. 100 % omvejskørsel for den enkelte for at opnå 
samkørsel. Ordningen tilbydes alle dage fra 6-23. Flex-
turen kan tidligst bestilles 14 dage før og senest to timer 
inden afgang. Brugertaksten fastsættes af kommunen 
ud fra 3 mulige niveauer (høj, mellem og lav takst) hvor 
kommunen bidrager med de resterende kørselsudgifter.
Visionen med Flextur er at tilbyde borgerne et fuldt 
dækkende kollektivt trafiknet på de steder og tidspunk-
ter, hvor de store busser og tog ikke kører.

Flextur har oplevet stor fremgang i Nordjylland siden 
2010. Produktet er blevet markedsført og brugt som 
adresse-til-adresse-kørsel, når kunderne ikke har kunnet 
benytte den almindelige kollektive trafik. Da de nordjy-
ske kommuner og regionen har en stor andel af kørslen 
med visterede borgere i Flextrafik, har det givet mulig-
hed for at tilbyde Flextur til en fornuftig driftsomkost-
ning.

Flextur er i dag udbredt til de 11 kommuner i Nordjyl-
land. Fra 2007 til 2010 er der ca. 10 gange så mange pas-
sagerer, der bruger Flextur, hvilket svarer til ca. 100.000 
passagerer. Samtidig er der også sket en mindre stigning 
i koordinationsgraden i og med, at flere bruger ordnin-
gen, og turene derfor kan koordineres bedre.

Omprioriteringen af ressourcerne fra lokalnettet til 
Flextur (som følge af Kollektiv trafikplan for Nordjylland 
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2009-12) har været et økonomisk plusstykke. Beregnin-
ger viser, at prisen pr. passager på de nedlagte ture i lo-
kalnettet i gennemsnit var 67 kr. Udgiften til Flextur er 
gennemsitligt 32 kr. pr. passager. Kommunerne har altså 
sparet ca. 50 % pr. passager i de nedlagte lokalruter.

I forbindelse med NTs Kollektive trafikplan for 2013-16 
forventes følgende forbedringer på flextur gennemført:

• Flextur på tværs af kommunegrænser
• Flextur i Rejseplanen.dk
• Elektronisk betaling og trafikinformation
• Kun Flextur, hvis ingen bus eller tog

Flextur tilbydes i dag til borgerne i Frederikshavn Kom-
mune til mellemtakst 5 kr/km bortset fra kørsel inden for 
Frederikshavn bygrænse hvor taksten er 12 kr/km. 

Flextur kan, ud fra et økonomisk aspekt, med fordel an-
vendes som erstatning for bustrafik i tyndt befolkede 
områder og/eller på tidspunkter hvor den ordinære bus-
trafik ikke er i drift.

→ Der laves en analyse af om Flextur i højere grad kan 
bruges som et element i planlægningen af det samlede 
kollektive trafik net og en analyse af fordele og ulemper 
ved en evt. takstjustering.

Flexlinje
En flexlinje er en forholdsvis ny kørselsordning ved NT, 
og er et mix mellem flextur og en lokal bus/telebus. En 
flexlinje dækker et afgrænset område hvor der er ind-
lagt et antal mødepladser, hvor det er muligt for kunden 
at bestille kørsel til og fra. Flexlinjen har typisk afgang 
1 gang pr. time, og turen planlægges via NTs flextrafik-

system fra time til time og ud fra de mødepladser der 
er bestilt kørsel til/fra i den respektive time. En tur med 
flexlinjen skal bestilles af kunden selv, via NTs Call Center. 

→ Der foretages en analyse af om flexlinje som kørsels-
ordning med fordel kan implementeres i Frederikshavn 
kommunen evt som erstatning for bybus trafik eller lo-
kalbus trafik eller evt. udvikles til et produkt der kan til-
godese pendlerne i de tyndt befolkede områder af kom-
munen.

Flexskole 
Flexskole er hvad der i flextrafikken kaldes fast kørsel, 
som betyder kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter, 
hvor flere elever kan kører sammen i samme vogn.

Flexskole dækker over en kørselsordning som varetager
kørsel af børn med et særligt fast kørselsbehov, og hvis 
transportbehov ikke kan løses af traditionel kollektiv tra-
fik. Eleverne visiteres til kørselsordningen enten af sko-
leforvaltningen i bopælskommunen eller den respektive
skole, eleven går på. Flexskole kan fx varetage kørsel af 
specialskoleelever til/fra hjem/skole/SFO, kørsel til/fra 
afl astningsinstitutioner eller elever, der skal til/fra skole, 
hvor de lovmæssige krav om maksimal afstand til kollek-
tiv trafik ikke er overholdt eller hvor eleven er visiteret til 
kørsel grundet trafikfarlige skoleveje.

Kørselsordningen befordrer som udgangspunkt elever 
til/fra specialskoler og -klasser. Der er dog et potentiale 
ved at bruge flexskole til at befordre elever bosat langt 
fra ruten for den ordinære skolebus.

→ I planlægningen af lokal-nettet vil der blive analyse 
af potentialet ved at samkørsels- og koordineringsmulig-

hederne mellem primært lokal-nettet og flexskole ord-
ningen. 
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Så mange bruger den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune

Påstigere på årsbasis i den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune
Bybusnettet i og omkring Frederikshavn
Lokalruter i Frederikshavn Kommune
Det fælleskommunale net
Det regionale (og statslige) net

Påstigere på årsbasis på bybusnettet i og omkring Frederikshavn
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18.000

168.000
890.000

1.478.000
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Påstigere på årsbasis i Frederikshavn Kommune på de fælleskommunale ruter Lokalruter, på årsbasis *
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74 75 77 215 225 228 808 21

26.000 13.000 81.000 15.000 24.000 9.000 11.000 7.000

Påstigere på årsbasis i Frederikshavn Kommune på regionale ruter og tog

Fr
ed

er
iks

ha
vn

 - 
Sæ

by
 - 

Aa
lb

or
g

Sæ
by

 - 
Øs

te
rv

rå
 - 

Hj
ør

rin
g

Hø
rb

y -
 D

yb
va

d 
- D

ro
nn

in
glu

nd
Fr

ed
er

iks
ha

vn
 - 

Sæ
by

 - 
Aa

lb
or

g
Fr

ed
er

iks
ha

vn
 - 

Sk
ag

en
Fr

ed
er

iks
ha

vn
 - 

Aa
lb

or
g -

 K
øb

en
ha

vn

73 78 216 973X 79 DSB
161.000 62.000 3.000 135.000 389.000 140.000

* - Alle tal er opgjort på 2013-niveau. Tallet for rute 21 er dog et estimat, da ruten er oprettet pr. august 2014.
DSB-tal er hentet fra Vesttællingen i 2011, da 2012 var et meget atypisk år og DSB's 2013-tælling endnu ikke foreligger.

Denne tabel viser udelukkende påstigere i Frederikshavn Kommune
Ved sammenligning Skagensbanen og DSB; da alle Skagensbanens stationer ligger i Frederikshavn Kommune tælles
passagererne som påstigere i Frederikshavn Kommune både i den ene og anden retning, mens rejsende med DSB kun
tælles i én retning, da langt de fleste rejser med DSB foregår enten til eller fra en station udenfor kommunen.

* - Alle tal er opgjort på 2013-niveau. Tallet for rute 
21 er dog et estimat, da ruten er oprettet pr. august 
2014. 

DSB-tal er hentet fra Vesttællingen i 2011, da 2012 var 
et meget atypisk år og DSB’s 2013-tælling endnu ikke 
foreligger.

Denne tabel viser udelukkende påstigere i Frederiks-
havn Kommune. 

Ved sammenligning Skagensbanen og DSB; da alle 
Skagensbanens stationer ligger i Frederikshavn Kom-
mune tælles passagererne som påstigere i Frederiks-
havn Kommune både i den ene og anden retning, 
mens rejsende med DSB kun tælles i én retning, da 
langt de fleste rejser med DSB foregår enten til eller 
fra en station udenfor kommunen.



31

De 50 populæreste destinationer i Frederikshavn Kommune

Navn Byområde Påstigere på årsbasis (2013)

Frederikshavn St. (tog) 295.000

Frederikshavn Busterminal 229.500

Sæby Busterminal 123.600

Skagen St. (tog) 90.800

Frederikshavnsvej (tog) 46.300

Rådhuspladsen Frh. 41.300

Aalbæk St. (tog) 39.000

EUC + Martec Frh. 31.400

Østervrå Torv 30.700

Frederikshavn Gymnasium 25.200

Strandby St. (tog) 21.900

Rimmenstorvet Frh. 20.400

Ravnshøj Skole 20.400

Jerup St. (tog) 19.400

Sæby Nord (Viking) 13.000

Nyholmstrand Frh. 12.000

Kulturøen Sæby 11.800

Privatskolen Frh. 11.000

Nordens Allé Sæby 10.300

Havnepladsen Frh. 10.300

Frydenstrandskolen Abildvej Frh. 8.900

Thorshøj 8.600

Bangsbostrand Kirke Frh. 8.100

Visbergsgade Frh. 8.000

Dybvadhallen 8.000

Bangsbostrand Skole Frh. 7.500

Hørby (Enebærvej) 7.400

Dybvad (Anlægsvej) 6.800

Stensnæsskolen Voerså 6.200

Gærum Skole 5.800

Syvsten Kro 5.800

Skærum 5.700

Fregatvej Frh. 5.400

Provst Dreslers Vej Frh. 5.300

Røllenvej Syvsten 5.300

Kvissel St. (tog) 5.300

Markedsvej Frh. 5.200

Trøderup 5.000

Bangsbovej Frh. 4.800

Møllehuset Frh. 4.500

Hulsig St.(tog) 4.500

Sofievej Frh. 4.400

Produktionsskolen Elling 4.300

Kvissel Torv 4.300

Engparken Frh. 4.200

Voerså (Albækvej) 4.100

Præstbro (Smedevej) 4.100

Svømmehallen Frh. 4.000

Gærum Syd 4.000

Buen Frh. 3.700
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Oprettet: 01/09/14 

Senest revideret: 27/10/14 

Ref.: AF/GC 

Modtager: Frederikshavn Kommune 

 

 

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune 

 

Indledning: 

Der er som kommune mulighed for at udbyde og administrere skolekørsel som lukkede skoleruter udenom 

trafikselskabet, via egne udbud og med egen administration. En lukket skolerute må kun benyttes af den 

borgergruppe ruten er tiltænkt, og det er derfor ikke tilladt at medtage andre passagerer på de lukkede ruter.  

 

Ønsker en kommune at benytte lukket kørsel, men ikke selv stå for udbud og administration, så er det også 

muligt at have lukkede ruter via trafikselskabet. Sidstnævnte har Frederikshavn Kommune på nuværende 

tidspunkt valgt at gøre for en del af skolekørslen i kommunen.  

 

Frederikshavn kommune har igangsat et projekt om udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn 

kommune, hvor en del af projektet er en effektivisering af det nuværende rutenet. For at opnå den største 

mulige effektiviseringsgevinst, vil det være oplagt at indarbejde det lukkede system i det åbne rutenet. 

 

Der kan dog både være en række fordele men også en række ulemper ved at åbne det lukkede net. 

Nærværende notat er en analyse af fordele og ulemper ved at beholde en del af skolebuskørslen i 

Frederikshavn Kommune som lukket kørsel.  

 

 

Summering: 

 

Fordelene ved lukket kørsel er:  

 

 De lukkede ruter kan justeres løbende, så bussen kun betjener kørselsberettigede elever.  

 Ture kan afbestilles ved eks. temadage og lign. 

 Da kundekredsen er "snæver" kan der hurtigt informeres omkring ændringer på kørslen 
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 Kørslen kan tilpasses til temauge, skolefest, ændret skoleskema osv. Nogle skoler benytter denne 

mulighed, andre stort set ikke.  

 

Ulemperne ved lukket kørsel er: 

 

 Uens serviceniveau for borgerne i Frederikshavn Kommune da borgere i nogle områder begrænses i 

adgang til bustrafikken 

 Uddannelseselever og lejlighedsvise rejsende kan ikke benytte lukkede ruter 

 Dobbelt kørsel kan forekomme, dvs. det åbne og det lukkede net kan dække samme geografiske 

område 

 Ikke-kørselsberettigede elever kan benytte ruterne, men ruterne tilrettelægges ikke efter deres behov 

 For de ruter der betjener grundskole og overbygningsskole kan ændringer pga. temauger osv. på den 

ene skole give ulemper for kørslen på den anden skole 

 Forskellige billetformer alt efter om der rejses i det åbne eller det lukkede system 

 Forskellig takst for de ikke kørselsberettigede elever alt efter om de rejser i det åbne eller det lukkede 

system 

 Økonomiske koordinerings gevinster ved sammentænkning af lukkede skolebusruter og det åbne net 

kan kun opnås, hvis begge rutetyper køres i det samme system.  
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Illu. 1: Kortet viser den lukkede kørsel med rutenumre i Frederikshavn Kommune pr. Sep. 2014 
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Illu. 2: Kortet viser det åbne kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune samt kommunens deltagelse i NT 

Flextrafik. Begge pr. sep. 2014. 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                                         

Side 5 af 6 
 

Åben eller lukket kørsel - hvad er det bedste tilbud til borgerne? 

Lukkede skolebusruter er ikke tilgængelige for andre borgere end skoleelever. Dette medfører en udfordring i 

forhold til en overordnet vision om at have et bredt tilbud om kollektivt trafik til alle og om at få flere borgere 

til at benytte den kollektive trafik. Illustration 1 og 2 viser den nuværende betjening af lukket og åben kørsel i 

Frederikshavn Kommune. Her ses tydeligt en variation i den åbne og den lukkede trafik, fordelt i kommunen.  

 

Hvis de lukkede skoleruter åbnes, kan de to net sammentænkes. Det giver mulighed for at give en 

harmoniseret service som kan benyttes af alle, samt der kan være en økonomisk gevinst ved at fjerne ”dobbelt 

kørsel”. Åbne ruter giver således en større mobilitet for alle borgere i Frederikshavn Kommune. 

 

Fordele og ulemper i forhold til planlægningen af ruterne 

I Frederikshavn Kommune planlægges de lukkede ruter efter en grundrute, som lægges efter de 

kørselsberettigede elever. Det er samtidig bestemt, at ikke-kørselsberettigede elever også må benytte ruterne.  

Fordelene ved den lukkede kørsel er at fleksibiliteten i planlægningen af lukkede ruter er højere end ved åbne 

ruter som planlægges og administreres af trafikselskabet. Dog tilgodeser denne fleksibilitet kun de 

kørselsberettigede elever. Er du ikke kørselsberettiget der gerne vil benytte en lukket rute, vægtes dine behov 

ikke i planlægningen, og du kan risikere at bussen på nogen dage slet ikke kører eller ruten pludselig ligges om 

uden at tage hensyn til dig. 

 

På de åbne ruter skal alle ture på køreplanen være tilgængelige på alle de dage ruten kører. Dvs. turene skal 

også køre, selvom skolerne ikke har brug for dem pga. temauge eller lign. da der kan være andre kunder (ikke 

kørselsberettigede elever, uddannelsessøgende, pendlere, ældre mv.) der ønsker at benytte bussen.  

 

Det er i det åbne system muligt for skolen at "bestille" ekstra ture til eks. temadag eller lign. via kommunen og 

NT, men skolen skal være indstillet på selv at betale for denne kørsel (idet kommunen senere kan sende en 

regning baseret på oplysninger fra NT) 

 

 

Fordele og ulemper i forhold til billettering 

Kørselsberettigede elever får buskort udstedt på skolen til den rute, de bor langs. Det er ens for børn både 

langs lukkede og åbne ruter. Børn langs lukkede ruter kan kun benytte skolekortet i den lukkede rute, mens 

børn med et skolekort til en NT-rute på den måde har en grundbillet til øvrig NT-kørsel. 

De ikke-kørselsberettigede elever må i Frederikshavn Kommune gerne benytte busserne (både de åbne og 

lukkede), men skal betale for at komme med.  

I det åbne net betales der med almindelig rejsehjemmel til gældende NT-takster. På det lukkede net kan de 

ikke-kørselsberettigede købe månedskort på skolen. Pt. har kommunen valgt en takst på 92,50 kr. pr. måned 

for de ikke kørselsberettigede elever (½ pris ift. et NT-skolekort til to zoner). Kommunen begynder desuden i 

løbet af efteråret 2014 at sælge enkeltdagsbilletter og 10-turskort for at imødekomme behovet for lejlighedsvis 

kørsel (legekammeret eller brug af bus ved dårligt vejr). Denne salgsadministration vil kommunen helt kunne 

slippe for, hvis ruterne åbnes op. 
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Kan de nye kunder være i bussen? 

Ved en eventuel opåbning af det lukkede system vil der blive set på passagertallene for både de lukkede ruter 

og de åbne ruter. Dette for at sikre når et eventuelt nyt system går i drift, så vil alle have en plads i bussen. 

 

Bemærkninger til økonomi: 

En typisk skolebusrute kører f.eks. 1 morgentur og 2 - 4 hjemkørsler, hvilket giver en gennemsnitlig daglig 

køretid på ca. 3 timer. For driften i Frederikshavn Kommune er der generelt ikke nogen prisforskel for den 

iværksatte kørsel, om den er åben eller lukket, da der i en udbudssituation stilles samme krav til busser på 

lukkede skolebusruter som til busser på mindre skolebusruter i NT-regi. En skolebusrute (åben eller lukket) 

koster i gennemsnit mellem 300.000 og 500.000 kr. på årsbasis.  

 

Derfor er det gennem administrationsomkostningerne, der er en direkte besparelse at finde ved en åbning af 

de lukkede ruter. Administrationsomkostningerne til åbne ruter er ca. 25 kr./køreplantime, mens der i det 

lukkede system betales ca. 50 kr./tur.  

 

Rejsekortudstyr: 

Åbnes de lukkede skoleruter op, kommer der krav til billetteringsudstyr på de åbne ruter. NT afholder 

udgifterne til indkøb af udstyret og Frederikshavn afholder udgifterne til installationen. Dette er en 

engangsinvestering på ca. 8.000 kr. pr. bus. 

 

 

 

Aalborg, 18. september 2014 

 

Gitte Christensen & Annika Fredenstrand 

Trafik & Rådgivning 

Nordjyllands Trafikselskab 



TILLÆGSNOTAT  
Til ”Notat om lukkede ruter Frederikshavn Kommune – 29. sep. 2014” 
 
På opfordring af Frederikshavn Kommune redegøres der i dette notat for de administrative 
omkostninger på lukket og åben kørsel samt forskellene i planlægningsprocedurerne for åben og 
lukket kørsel. 
 
Administrationsomkostninger 
 
Administrationsomkostningerne for den lukkede kørsel er: 35 Kr. pr. sammenhængende tur 
 
Administrationsomkostninger i alt for den lukkede kørsel i køreplanåret 2014/15:  129.660 Kr. 
(9 ruter i alt) 
 
Administrationsomkostningerne for den åbne NT kørsel (B/T kontrakter) er: 24,35 Kr. pr. køreplantime 
Der er i køreplanåret 2014/15 estimeret med 6419 køreplantimer på de 9 lukkede ruter i Frederikshavn. 
 
 
Til sammenligning, hvis de lukkede ruter åbnes op og kørselsomfanget forbliver det samme, så vil 
administrationsomkostningerne være: 
 
Administrationsomkostninger i alt for åbne kørsel i køreplanåret 2014/15:  156.305 Kr. 
(9 ruter i alt) 
 
Ved åbne ruter er der i administrationsomkostningerne medregnet eksponering af køreplaner på NTs 
medier og ruterne kan fremsøges på www.rejseplanen.dk. NT eksponerer ikke lukkede ruter og lukkede 
ruter kan ligeledes ikke fremsøges på rejseplanen. 
 
Øvrige udgifter 
Ved åbne ruter betaler der en øvrig udgift til billetteringsudstyr, som betales via NTs normale 
fordelingsprincipper. 
 
Omkostningerne pr. rute der åbnes op er dags dato:    48.000 Kr./år 
 
Afholdelse af udbud 
Til de lukkede ruter tilkommer en udgift for afholdelse af ekstraordinært udbud på 62.000 kr. pr. udbud. 
Afholdelse af udbud for de åbne ruter er medtaget i administrationsomkostningerne på de åbne ruter.   
 
 
Indtægter 
Der er i en lovændring fra 3. juni 2014 til Lov om trafikselsskaber vedtaget at: 
(I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker) 
 
»Stk. 2. Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om 
folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og 
der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten. 
 
Der må fremover derfor gerne medtages andre kunder end kørselsberettigede elever på de lukkede ruter, 
men der må ikke tages betaling fra disse kunder. Åbnes systemet op, kan der opkræves betaling fra alle.  



Estimat på indtægter ved åbning af ruter 

Gennemsnitsudgift køreplanår 2014/15 for de lukkede ruter i Frederikshavn:        -433.000 kr./rute                  

                                                           

Estimeret ekstra indtægt*, hvis ruterne åbnes op og ikke-kørselsberettigede køber billet / buskort i NT-

systemet                                                        + 65.000 kr./rute* 

Udgift til billetudstyr                                                                                                                         - 48.000 kr. pr. bus 

(normalt en bus pr. rute)             

Den samlede udgift for hver rute estimeres således at falde med 17.000 kr. pr. rute, når ruterne åbnes op, 

primært fordi de ikke-kørselsberettigede vil komme til at betale ca. dobbelt så meget for NT-kort som for 

kort til de lukkede ruter. 

* - indtægten estimeres egentlig til 130.000 pr. rute, men ½ er modregnet, som Frederikshavn kommune i 

dag skønnes have i indtægt fra de lukkede ruter. 

 
Koordinering af ruter 
Frederikshavn Kommune har et behov for at spare på den samlede økonomi til kollektiv trafik. Det er ikke 
de administrative omkostninger der er alt afgørende for at der kan findes en besparelse. Gennem 
udarbejdelse af den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune bliver der søgt at effektivisere det 
samlede net i kommunen. Hvis det skal blive muligt at opnå den besparelse kommunen ønsker, så er det 
ikke i de administrative omkostninger de største besparelser kan findes. Det er ved at sammentænke, 
koordinere og effektivisere det samlede net og forhåbentlig skære ned på det samlede antal busser i vi 
sender på vejene i kommunen. Hvis denne øvelse skal lykkes er de lukkede ruter en vigtig brik, og det 
kræver at vi arbejder med muligheden for at ruterne kan laves til åben kollektiv trafik, som kan figurere 
som en del af det samlede net i kommunen. 
 

Planlægningsprocedurer 
 
Gælder for både åbne og lukkede skolebusruter 

 Behov for større omlægninger (skolestruktur) skal gerne meldes ind i god tid løbet af efteråret, inden 
ændringen skal træde i kraft, ideelt set i forbindelse med NT's høring af kommunerne i september / oktober 
måned. Hvordan processen derefter ser ud, hvis der er strukturelle ændringer (som nu til august 2015) 
aftales mellem kommunen og NT. 

 Et normalår er der en indberetningsfrist til NT for mindre skolebusruter (åbne som lukkede) ca. d. 15. april 
for ruteændringer. Analysen af, om der skal foretages ruteændringer foretages af kommunen og gøres på 
baggrund af de elevlister, skolerne kan levere efter indskrivningsfrist ca. 1. februar. 

 Enkelte akutte ændringer for skoler, som ændrer ringetider / kørselsbehov på et sent tidspunkt i processen 
eller for elever, der dukker op i løbet af et igangværende skoleår et sted hvor bussen i forvejen ikke kører, 
gennemføres af NT, hvis det er praktisk muligt. 
  
Forskelle mellem åbne og lukkede skolebusruter 

 På ingen af busrutetyperne kan der foretages dag-til-dag ændringer. Der er altid 14 dages produktionstid, 
medmindre andet aftales. 



 Er der ændringer til de åbne ruters grundkøreplan, som er aftalt med kommunen i løbet af høringen i 
efteråret, lægger NT ny køreplan ud til høring ved bl.a. skolerne i januar måned. Ved de lukkede ruter 
bestemmer kommunen selv og har også administrationen omkring at få skolerne hørt. 

 På de åbne ruter er det ikke muligt at aflyse ture, hvis skolen en given dag slipper elever ud på andre 
tidspunkter end det forudsatte. (Meromkostningen for dette er generelt marginel, da det handler om 
meget få skoledage pr. år.) 

 På åbne ruter køber forældre selv måneds- / rejsekort til de elever, som ikke er kørselsberettigede.  
  
 



Fra: Michael Pedersen [mailto:mip.frh@gmail.com]  
Sendt: 19. november 2015 13:10 

Til: Gitte Julie Højbjerre 

Emne: Brev til B&U-udvalget vedr sammenlægning af §32 specialgrupperne 
  
Kære B&U-udvalg, 
  
Som en del af Budget 2016 er det besluttet, at sammenlægge §32 specialgrupperne i Abildgaard Børnehave og Bødkergården. 

I den forbindelse har Forældrebestyrelsen i Distrikt Øst fået oplyst, at placeringen af den sammenlagte specialgruppe vil blive 

truffet rent politisk. Forældrebestyrelsen og særligt de berørte forældre for §32-børnene er stærkt bekymret for denne 

beslutning. 
  
Det at være forældre til et handicappet barn er en opgave, som er ufattelig stor og ofte uforståelig for andre mennesker, som 

ikke selv har haft problematikken helt inde på livet. Ofte er disse familier hårdt ramt i deres dagligdag, som er presset til 

bristepunktet og ofte endda over. Disse familier er bl.a.: 
- ramt af deres barns helbredsmæssige problemer, som ofte betyder længere sygeperioder eller indlæggelser 
- ramt på boligforholdene og har ofte måttet flytte pga deres barn - både af hensyn til pladsforhold i hjemmet, men også for at 

bo i nærheden af en §32 institution 
- ramt arbejdsmæssig og kan ofte ikke passe et fuldtidsjob 
Dvs disse forældre lever med store udfordringer i hverdagen, som ingen andre forstår. 
  
En sammenlægning af §32 grupperne kan få store og alvorlige konsekvenser, afhængig af den beslutning I, som politikere, 

tager på dette område. Nogle af disse børn trives fint sammen med "normal-børnene", mens andre af disse børn er særdeles 

sensitive og ikke magter, at være sammen med "normal-børnene". 
  
Derfor vil forældrebestyrelsen for Distrikt Øst på det kraftigste opfordre jer politikere til dialog om denne sammenlægning. Vi 

opfordrer bl.a. til dialog omkring: 
  
a) Den geografiske placering. Den geografiske afstand mellem hjem og institution har stor betydning for forældrene og ikke 

mindst børnene. Børnene kan have svært ved at være i institution hele dagen, da de ofte er meget sensitive, hvorfor forældrene 

hele tiden er på standby til at hente deres barn. Nogle af børnene magter ikke en længere køretur frem og tilbage hver dag. 

Hvis den sammenlagte specialgruppe placeres langt væk geografisk, så tabes disse børn og deres forældre på gulvet, idet deres 

eneste alternativ er at opgive at passe et normalt arbejde og i stedet må passe deres barn hjemme på tabt arbejdsfortjeneste. 

Dette vil få vidtgående konsekvenser i form af manglende social sikkerhed for forældrene og manglende social kontakt for 

både barn og voksen. 
  
b) Normeringen i den nye specialgruppe 
  
c) De fysiske rammer. I Abildgaard Børnehave er der fysisk plads til 7 specialbørn. Når der er 7 børn, er de fysiske rammer 

meget små. I Bødkergården er der plads til 8 specialbørn. Hvis den sammenlagte specialgruppe ender i Abildgaard Børnehave, 

så vil der være 7 børn (6 fra den nuværende gruppe i Abildgård Børnehave og 1 barn fra Bødkergården) - dermed er der fyldt 

til bristepunktet. Hvordan vil man håndtere når der kommer flere specialbørn end de 7? Man skal i den forbindelse huske på, 

at der ikke nødvendigvis er 3 års varsel inden børnene skal starte i børnehaven. Nogle af disse børn starter tidligere - ja nogle 

gange allerede efter barsel, da der ikke findes alternative tilbud. 
  
d) Indeklima. Nogle specialbørn har helbredsmæssige problemer som kræver, at indeklimaet er godt. 
  
e) Adgangsforhold. Der skal tages særlige hensyn til adgangsforhold uden trin eller særlige kanter i belægningen og gulv, idet 

mange af børnene kommer enten i kørestol eller med gåvogn. 
  
f) Parkeringsforhold. Stort set alle børnene bliver kørt i egen eller taxa handicapbus. Der skal derfor tages hensyn til 

ordentlige parkeringsforhold til disse. 
  
g) Den fremtidige overgang til skole. 
  
Vi opfordrer i denne forbindelse også til, at forældrene for børn i Bødkergården bliver en del af dialogen. 
  
Vi mener ganske enkelt ikke, at I som politikere har nok indsigt i disse børns vilkår og behov, til at kunne træffe den rette 

beslutning om placeringen af den sammenlagte specialgruppe. Derfor bør forældrene inddrages og vi opfordrer derfor B&U-

mailto:mip.frh@gmail.com


udvalget, dels til at inddrage forældrebestyrelsen i Distrikt Øst i beslutningen, men også til at tage skridt mod en dialog 

direkte med de berørte forældre fra begge specialgrupper. 
  
  
Mvh 
Forældrebestyrelsen Distrikt Øst 
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6.   Nye bestemmelser om lukkedage i daginstitutioner  

 
Sagsfremstilling 
Regeringen og KL har besluttet at kommuner ikke mere må have løsrevne 

lukkedage på hverdage i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje). Der skal fortsat 

være mulighed for, at en institution lukker og der i stedet tilbydes pasning af 

børnene i en anden institution. Men dette alternativ må kun forekomme på dage 

med ”lavt fremmøde”. 

  

Frederikshavn kommune har ikke haft sådanne løsrevne lukkedage, men lokalt har 

nogle institutioner samarbejdet om at holde åbent f.eks. i ugen mellem jul og nytår, 

fredag efter Kr. Himmelfartsdag og 1-3 uger i sommerferien.   

  

Den nye vejledning om fremtidig afholdelse af lukkedage kræver, at kommunen 

fastsætter kriterier for ”lavt fremmøde”. Det er herefter op til enten kommunen eller 

den enkelte daginstitution lokalt at fastsætte rammerne for evt. lukkedage med 

alternativ pasning i andre institutioner. Vejledningen foreskriver dog, at forældrene 

via forældrebestyrelsen eller til forældremøder skal inddrages i beslutningen om 

afholdelse eller placering af enkelte lukkedage. Information om hvornår og i hvilke 

institutioner, der tilbydes pasning, gives i god tid til alle forældre. 

  

På baggrund af den nye vejledning foreslår forvaltningen, at ”lavt fremmøde” i 

Frederikshavn kommune fastsættes til et fremmøde, der er lavere end 25 % af de 

indskrevne børn i den enkelte institution.  

  

Det forslås desuden, at det er de enkelte dagtilbud, der lokalt i samarbejde med 

forældrebestyrelserne fastsætter rammerne for evt. lukkedage, da det er 

forvaltningens erfaring at der er store lokale forskelle i behov og muligheder for at 

benytte lukkedage.  

Med disse forslag præciseres adgangen til hidtidig praksis, og der fastsættes 

kriterier som er i overenstemmelse med den nye vejledningstekst om lukkedage. 

 
Indstilling 

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  

 der fastsættes en grænse for lavt fremmøde på 25 % af 
institutionens indskrevne børn. 

 kompetencen til at fastlægge rammerne for eventuelle lukkedage 
delegeres til forældrebestyrelserne i dagtilbuddene. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 06-11-2008 
Godkendt. 

  

Fraværende: Knud Hjørnholm 

 

 

 Åben sag  

 Sagsnr: 08/11406 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: laho 

 Besl. komp: BUU 

 
 
 



Frederikshavn d. 19. november 2015 

Kære politikere i B&U udvalget 

 

På baggrund af budgetbeslutningen omkring flytning af OBS og behandlingsgruppen fra Tangloppen til et 

andet dagtilbud – bliver Tangloppen en meget sårbar enhed, med plads til 20 børnehavebørn. Der vil være 

ca. 80 personaletimer pr. uge til at dække åbningstiden, samt give børnene indhold og udfordringer i deres 

hverdag. 

Bestyrelsen har drøftet om Tangloppen kan tildeles en særlig timetildeling, dette ser bestyrelsen ikke som 

en mulighed, da der udover Tangloppen er 5 ’små’ dagtilbud med under 40 pladser i distriktet.  

Dagtilbudsbestyrelsen ser sig derfor nødsaget til, at appellere til at der bliver truffet en beslutning omkring 

flytning af børnene.  

Da der samtidigt er faldende børnetal i distriktet dvs. mange ledige pladser i institutionerne, er der 

mulighed for at flytte alle børnene til en anden institution i samlet flok, sammen med den medarbejder 

børnene kender. Der vil også være mulighed for at tilgodese andre ønsker fra forældrene i forhold til 

fremtidig børnehave.  Det vigtigste er dog, at forældrene bliver inddraget i processen. 

OBS og behandlingsgruppen bliver flyttet til Øster Dahl pr. 1. februar 2016. Der er aftalt, at 2 af børnene fra 

OBS og behandlingsgruppen bliver i Tangloppen indtil skolestart den 1. maj 2016. Bestyrelsen vil foreslå, at 

børnene bliver flyttet fra Tangloppen pr. 1. maj 2016, der er en forventning om der er 16 børn tilbage i 

Tangloppen på dette tidspunkt.  

Samtidig med denne henvendelse, har vi startet en dialog op med forældrene i Tangloppen. 

 

Med venlig hilsen 

Dagtilbudsbestyrelsen distrikt Øst 



 

  

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i  
forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i 
Frederikshavn Kommune 
 
 

Dato: 30. oktober 2014 

 

Sagsnummer: 

14/20228 

I udarbejdelsen af tids- og investeringsplanen har medarbejdere, ledere 

samt politikkere været inddraget for at kvalificere hvilke forebyggende tiltag, 

der i 2015 og overslagsårene foreslås investeret i for at nedbringe antallet 

af anbringelser i Frederikshavn Kommune. Anbefalingerne er således et 

resultat af denne kvalificeringsproces. 

 

Anbefalingerne til investeringen i forebyggelse 

I næstfølgende afsnit præsenteres de anbefalede elementer i år 2015 og 

overslagsårene. Dernæst præsenteres en investeringsoversigt, og sidst 

præsenteres de forebyggende tiltag, der kan arbejdes videre med i 

overslagsårene: 

 

1. Præsentation af indholdet i anbefalingerne 

- Den netværksskabende helhedsplan 

- Udvidelse af Skansen 

- Forældreuddannelser i ”De Utrolige År- Baby” 

 

2. Investeringsoversigt for 2015 og overslagsårene 

3. Forebyggende tiltag, der foreslås arbejdet videre med i 2015 og 

overslagsårene.  

 

1. Præsentation af indholdet i anbefalingerne 

 

Den netværksskabende helhedsplan 

I nedenstående afsnit præsenteres Bo-hjemmestøtte, Støtte- 

Kontaktpædagoger samt Fritidsklubberne, da de tre indsatser er elementer 

der tænkes sammen i Den netværksskabende helhedsplan, som beskrives 

nedenfor.  
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Bo-hjemmestøtte:  

Indsatsen er målrettet 13-23 årige unge, der har et omfattende behov for 

støtte. Indsatsen skal sikre, at den unge kan forblive i sit nærmiljø ved en 

omfattende og individuelt tilrettelagt støtte, hvad enten det er hos 

forældrene eller i eget hjem. Støtten er både til den unge selv og familien, 

og skal foregå såvel i hjemmet som i projektets egne lokaler, eller der hvor 

den unge i øvrigt færdes. Der skal samarbejdes med familien og 

professionelle om at skabe en sammenhængende og udviklingsstøttende 

hverdag for den unge. 

 

Støtte- Kontaktpædagoger:  

Støtte- Kontaktpædagoger er en anbringelsesforebyggende indsats for 

barnet eller den unge i deres nærmiljø.  

Støtte- Kontaktpædagoger er en hjælp til udsatte børn og unge, der har 

særlige behov for støtte, som barnets eller den unges familie ikke anses at 

kunne opfylde. Disse børn og unge har alle, af en eller anden karakter, 

været udsat for omsorgsvigt, og er af den grund i en særlig risikogruppe for 

mistrivsel og ondt i livet. 

 

Fritidsklubberne: (Den sociale profil for fritidsklubberne)  

Dagtilbudsloven § 65 beskriver nogle helt specifikke formål med klubtilbud 

og andre socialpædagogiske fritidstilbud, der skal:  

 

 skabe aktiviteter og samarbejdsformer, der fremmer den 

enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse 

for demokrati 

 udvikle børn og unges evne til at indgå i forpligtende 

relationer og fællesskaber 

 rette sit arbejde mod børn og unge med behov for støtte 

 give kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud 

 støtte børn og unge i deres fremtidige muligheder på 

uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet 

 sikre børn og unges indflydelse på indholdet i det enkelte 

tilbud 
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Den netværksskabende helhedsplan 

Den netværksskabende helhedsplan er en indsats målrettet de 15 -17 årige 

unge, hvor eksisterende forebyggelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige 

i forhold til at sikre de unges omsorgssituation, og hvor en anbringelse 

overvejes, men hvor de unge ikke vil profitere af at blive anbragt på 

institution eller i familiepleje.  

Den netværksskabende helhedsplan forløber fra de unge bliver visiteret til 

Bo- Hjemmestøtte, til de bliver sluset ud via Fritidsklubber, foreninger eller 

andre netværksskabende tilbud, og kan klare sig selv og komme i 

uddannelse. De unge, der visiteres til Bo- Hjemmestøtte, skal være i Bo-

Hjemmestøtte i kortest mulige tid. Processen påbegyndes i Bo- 

Hjemmestøtte og i takt med opfyldelse af delmål overtager mindre 

indgribende foranstaltninger opgaven (Støtte- Kontaktpædagoger og 

derefter Fritidsklubberne). 

Der skal udarbejdes en netværksskabende helhedsplan for de unge, der er 

tæt på en anbringelse. Det er et sigte med helhedsplanen at rykke grænsen 

for optagelse i Bo- Hjemmestøtte, så tæt på at være et alternativ til 

anbringelse som muligt. Hovedopgaven i helhedsplanen er, at den unge 

skal ud at klare sig selv og komme i uddannelse.  

Der skal sættes mål undervejs i forløbet, såvel langsigtede som kortsigtede 

mål, og det skal konkretiseres, hvem der opfylder hvilke mål. Der skal 

holdes målfaste opfølgningsmøder med henblik på at sikre progression, og 

hovedformålet er at fastholde et uddannelsessigte.  

 

 

Udvidelse af Skansen (Udvidelse af kapacitet og personale) 

Skansen er et tilbud målrettet familier med helt særlige behov for støtte. 

Det er et lokalt og fleksibelt tilbud til de børn og familier, hvor eksisterende 

forebyggelsesforanstaltninger ikke er tilstrækkelige i forhold til at sikre 

børnenes omsorgssituation, og hvor en anbringelse overvejes. Rammen er, 

at der ydes en sammenhængende og helhedsorienteret støtte af både 
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udviklende og kompenserende karakter i såvel barnets hjem som i barnets 

institution og fritid. Støtte i Skansen ydes med udgangspunkt i barnets 

behov for omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og 

behandling i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre personer i 

barnets netværk samt professionelle i skole og fritidstilbud. 

Skansen er målrettet familier, hvor der på baggrund af en børnefaglig 

undersøgelse vurderes, at: 

 

 en langvarig kompenserende og supplerende støtte til familien er 

tilstrækkelig i forhold til at imødekomme barnets behov for omsorg, 

personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. 

 

 der er forhold, der taler for, at en anbringelse er vanskelig at 

gennemføre fx på grund af mangel på samtykke eller hvor 

sammenbrudsrisikoen er stor på grund af fx følelsesmæssig binding 

mellem barn og forælder m.v. 

 

I overgangen fra udviklingsprojekt til egentlig drift er det forudsat, at 

målgruppen for tilbuddet aldersmæssigt er udvidet til de 0-14 årige. 

En udvidelse af ressourcen i tilbuddet skal give mulighed for at give flere 

børn og familier mulighed for at blive visiteret til tilbuddet, og dermed 

bidrage til at nedbringe antallet af anbringelser.  

 

 

Forældreuddannelser 

Centrale anbefalinger fra forskellige ministerier, erfaringer fra andre 

kommuner og seneste udkast til 3. generation af sundhedsaftaler giver dels 

forpligtelser og dels forventninger til at arbejde med og implementere 

forældreuddannelse.   

Frederikshavn Kommune har søgt om midler fra Socialstyrelsen til at 

implementere ”De Utrolige Års” forældreuddannelse ”Baby”, hvor 

målgruppen for denne forældreuddannelse er forældre til børn i alderen 0-1 

år. Forældreuddannelserne i ”De Utrolige År” sigter mod at styrke 

forældrenes kompetencer for derigennem at forebygge og reducere 
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børnenes adfærd i forhold til at komme i vanskeligheder og fremme deres 

sociale og følelsesmæssige kompetencer. Derudover kan de forventede 

resultater beskrives ved, at: 

 Forældrene tilegner sig grundlæggende 

forældrekundskaber 

 Udsatte familier opspores, og kan henvises til 

relevante specialiserede indsatser 

 Flere småbørn får en forebyggende indsats 

Et tilbud af denne karakter vurderes at have en effekt på nedbringelse af 

anbringelsestallet i et langt længere perspektiv end de første forslag 

ovenfor, men det vurderes at være vigtigt, at prioriteringen ses samlet for at 

give den mest optimale ressourceudnyttelse. 

Etableringen vil henholdsvis med og uden ansøgte støttemidler forudsætte, 

at der iværksættes uddannelse af personer, der skal varetage 

uddannelsesforløbene og herudover skal der investeres ressourcer i 

bemandingen af forældreuddannelsen. 

Det forventes, at hvis der ikke opnås den ansøgte støtte, kan etableres et 

forældreuddannelsesprogram indenfor den foreslåede ramme, men 

selvfølgelig med en anden profil end det ansøgte. 
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2. Investeringsoversigt for 2015 og overslagsårene 

Investeringsoversigt 

 2015 2016 2017 2018 

Budget 1.951.501 3.810.073 5.668.645 7.217.455 

Netværksskabende 

helhedsplan 

1.169.000 1.169.000 1.169.000 1.169.000 

Udvidelse af 

Skansen 

451.501 902.000 902.000 902.000 

Forældreuddannelse 

i De Utrolige År- 

Baby1 

331.000 690.000 922.000 1.226.000 

Ikke disponeret 

budgetbeløb  

0 1.049.073 2.675.645 3.974.455 

 

 

 

3. Forebyggende tiltag, der kan arbejdes videre med i 2015 og 

overslagsårene og yderligere prioritering 

I det følgende beskrives de forebyggende tiltag, det anbefales at arbejde 

videre med i 2015 og overslagsårene ift. yderligere prioritering: 

 

 fraværspolitik 

 frivillighed 

 fælles uddannelse 

 bofællesskaber/opgangsfællesskaber 

 yderligere fokus på handleplaner og indsats for forældre til anbragte 

børn ift. at arbejde endnu mere intensivt på hjemgivelse allerede fra 

anbringelsesstart.   

 familiebehandling 

 

                                                        
1
 Udgifterne til forældreuddannelsen i ”De Utrolige År- Baby” dækker over: Løn til gruppeledere, 

uddannelsesudgifter, kørsel, udstyr, materialer, aktivitetsudgifter og forplejning. 
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Udover elementerne nedenfor er det vigtigt at have fokus på muligheden 

for, at nye elementer kan dukke op i forhold til den samlede prioritering. 

Dels kan de foreslåede indsatser afføde ideer og forslag, og herudover er 

det vigtigt i den videre proces, at have fokus på at se muligheder i et fire 

årigt investeringsperspektiv. 

 

 

Fraværspolitik: 

I forhold til elementer, der ikke kræver en investering, ift. at 

nedbringe antallet af anbringelser, er fraværspolitik i skole og 

dagstilbud relevant at sætte i fokus. Dette fordi vores 

anbringelsesanalyse viser, at fravær er en stor risikofaktor hos 

de anbragte børn og unge i Frederikshavn Kommune. 

Det kan evt. overvejes, om en eventuel satsning her også 

hensigtsmæssigt kan ledsages af en investering rettet mod at 

understøtte morgenvækning eller målrettet mentor- eller 

anden personlig støtte i forhold til at undgå fravær. 

 

 

Frivillighed: 

Det er endvidere særligt relevant at tænke frivillighed ind som 

et element, der sammen med andre forebyggelsestiltag kan 

have en positiv effekt ift. at nedbringe antallet af anbringelser. 

Dette fordi forskningen viser, at frivillighedselementet kan 

noget andet end det offentlige system. Grunden til dette er, at 

relationerne mellem frivillige og borgere er anderledes end 

relationerne mellem en kommunalt ansat fagperson og den 

socialt udsatte boger. Ved at medtænke frivilligheden som et 

element i nedbringelse af anbringelsesantallet understøttes, 

udvikles og fremtidssikres frivillighedsområdet desuden også, 

hvilket er et mål beskrevet i aktuelt udkast til ”Politik for 

frivilligt socialt arbejde”. Frivilligindsatsen rummer derfor et 

potentiale, der kan udbygges også på dette område.  
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Fællesuddannelse: 

Et element, der kan arbejdes videre med i 2015 og 

overslagsårene, er elementet fællesuddannelse. Med dette 

menes fællesuddannelse af frontpersoner med henblik på at 

sætte frontpersonalet i Frederikshavn Kommune yderligere i 

stand til at samarbejde i, omkring og på tværs af den udsatte 

familie. 

Der kan være perspektiver i generelt at sætte fokus på 

uddannelse i at motivere familier og unge yderligere ift. at 

modtage/deltage i forebyggende tiltag. 

 

  

Bofællesskaber/opgangsfællesskaber: 

Et sidste element, der er relevant at arbejde videre med i 

2015 og i overslagsårene, er bofællesskaber/opgangs- 

fællesskaber. Diskussionen om, hvorvidt bofællesskaber 

/opgangsfællesskaber kan nedbringe anbringelsesantallet var 

i fokus både på temadagen og i det efterfølgende dialogmøde 

med BUU. Der er dog flere aspekter af både juridisk og 

økonomisk karakter ved dette forebyggende tiltag, som 

kræver opmærksomhed og yderligere undersøgelse.  

 

 

Handleplaner/endnu mere intensivt arbejde for hjemgivelse allerede 

fra anbringelses start: 

I lyset af bl.a. svenske erfaringer og danske projekter bør det 

overvejes at målrette indsatsen i handleplansarbejdet for 

endnu mere intensivt at arbejde med forudsætninger i 

hjemmet under hele anbringelsen, så barnet/den unge kan 

komme hjem igen efter en kortere anbringelse.  

Udvikling af en målrettet indsats og differentieret 

forældreindsats vil forudsætte et udviklingsarbejde, som bør 

afdækkes næremere ift. en eventuel prioritering.  
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Familiebehandling: 

Der bør i det samlede billede kigges på muligheder for at 

styrke forskellige elementer i familiebehandling, fra det 

meget tidlige forebyggende arbejde til den intensive indsats. 
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Resume 

Socialtilsyn Nord startede op den 1.1. 2014 og dette er derfor Socialtilsyn Nords første årsrapport om 
tilbuddenes kvalitet.  Rapporten skal læses med det forbehold, at de kvalitative data der indgår, ikke er 
valide i gængs forstand, da dataene er frembragt via stikprøver. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at 
de er egnet til at belyse nogle overordnede tendenser på området. 
 
Ved årets slutning udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.038 plejefamilier og 378 
sociale tilbud.  Alle tilbud fik i løbet af 2014 minimum ét fysisk besøg. 40 sociale tilbud blev nygodkendt, 
384 sociale tilbud blev regodkendt og 1.068 sociale tilbud fik driftstilsyn. På tilbudsområdet var der knyttet 
vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser og for plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268 
regodkendelser.  Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse blev i forlængelse af 
høringen iværksat.  
Socialtilsyn Nord varslede i alt 108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat. 
Whistleblowordningen hvor alle kan gøre opmærksom på bekymrende forhold blev benyttet 75 gange.   
 
I årsrapporten er tilbuddenes arbejde med følgende fire fokuspunkter belyst: Indsatsmål, magtanvendelse, 
fysiske rammer for plejebørn og det juridiske grundlag for de sociale tilbud. Det er Socialtilsyn Nords 
oplevelse, at den overvejende del af alle tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de fire fokuspunkter. 
For en del tilbud har tilsynet dog identificeret en række udfordringer.  
 
Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er bl.a. påvirket af, om myndighed/handlekommune har 
udarbejdet og udleveret målbare indsatsmål til tilbuddene, og om myndigheden løbende og systematisk 
følger op på de indsatsmål, der er sat.  Kvaliteten er også påvirket af, om tilbuddene er opsøgende i forhold 
til at indhente indsatsmål hos myndigheden, samt om tilbuddene evner at redgøre for og omsætte 
indsatsmål i egen beskreven pædagogik og metode.  
 
Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse er bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid 
kender baggrund og formål med magtanvendelsesreglerne. Derudover ses mangelfulde indberetninger, og 
retningslinjer for magtanvendelse. Kendskabet til fysisk magt er godt, men en del steder mangler kendskab 
til skjult magt, der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse.  
 
Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier er bl.a. påvirket af, at de fysiske rammer ikke altid er 
tilfredsstillende eller godkendt til beboelse. Derudover ses der forskel i de fysiske rammer som henholdsvis 
biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endelig er kvaliteten påvirket af, at nogle plejefamilier bor geografisk 
isoleret. 
 
Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud er bl.a. påvirket af, at der ses en sammenblanding af 
tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven. For private tilbud er kvaliteten påvirket af mangler i 
forhold til vedtægter. Endeligt ses uklarheder i spørgsmål om et tilbud er ét eller flere tilbud eller 
afdelinger. 
 
Slutteligt kan Socialtilsyn Nord konstatere, at en del tilbud falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det 
gælder bl.a. tilbud, hvor borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning og hvor plejefamilier bliver 
konkret godkendt. Tilsynet med disse tilbud udføres i stedet af beliggenhedskommunen. 
 
De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, der vedrører de fire fokuspunkter, er for de flestes 
vedkommende rettet op i dialog og/eller ved brug af vilkår og påbud. Det har medført en højere kvalitet i 
arbejdet på tilbuddene, der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsigtighed i indsatsen overfor de børn, 
unge og voksne, der bor på tilbuddene, samt deres retssikkerhed. 
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For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølje, ser Socialtilsyn Nord en risiko for, at der 
udvikles parallelle tilsynssystemer. Det kan udhule formålet med tilsynsreformen om at skabe et samlet 
kvalitetsløft af området, der skal skabe en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.   
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Indledning 

Formålet med de nye socialtilsyn er at understøtte et kvalitetsløft i de sociale tilbud og plejefamilier, der 
skaber en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne. Det skal ske ved at tilsynet er fagligt 
kompetent og arbejder professionelt, uvildigt og systematisk 
 
Formålet med tilsynsreformen ekspliceres dermed i nøgleordene:  

 Et professionelt og uafhængigt tilsyn 

 Borgeren i centrum 

 Kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilier 

 Undgå misbrug med offentlige midler 
 
For at kunne levet op til lovens formål, er selve tilsynet sat i faste rammer, i det Socialtilsynet har 
udarbejdet en kvalitetsmodel på henholdsvis familieplejeområdet og tilbudsområdet, som skal benyttes i 
tilsynet. 
 
Gennem det systematiske tilsyn er det muligt, at opsamle viden, der kan bidrage til udvikling af kvaliteten i 
de sociale tilbud og herigennem øge effekten af indsatsen overfor borgerne. Denne viden opsamles i en 
række lovpligtige afrapporteringer, som skal udarbejdes af henholdsvis de enkelte tilbud, socialtilsynene og 
Socialstyrelsens auditfunktion. 
 
Socialtilsynenes årsrapporter skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold om Socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som 
er stillet i Lov om socialtilsyn. 
 
Herudover skal årsrapporterne medvirke til: 

 At give centrale oplysninger til socialstyrelsens auditfunktion og samtidig muliggøre sammenligning 
på tværs af de fem socialtilsyn. 

 At kunne fungere som input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne. 

 At kunne anvendes som ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn.  

 At øvrige interessenter får mulighed for at følge socialtilsynets arbejde.  
 
Baggrund og ramme for tilsynet 
Til at løfte opgaven, som er fastsat i Lov om socialtilsyn, er der etableret fem separate socialtilsyn, som har 
ansvaret i hver deres region:  

 Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) 

 Socialtilsyn Øst (Holbæk Kommune) 

 Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn Kommune)  

 Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune) 

 Socialtilsyn Nord (Hjørring Kommune) 
 
De fem socialtilsyn har fra den 1. januar 2014 overtaget en del af tilsynsopgaven fra kommunerne. Det 
drejer sig om det driftsrettede tilsyn på følgende typer af sociale tilbud: 

 Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. 

 Opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 i lov om social 
service.  

 Botilbud til voksne efter §§ 107-110 i lov om social service. Det omfatter herberger og krisecentre 
samt midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 
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 Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service. 
 

Socialtilsynene fører endvidere tilsyn der, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til borgere, der 
bor i plejeboliger eller lignende boformer. En række betingelser skal være opfyldt for, at disse tilbud er 
omfattet af tilsynet, blandt andet at borgeren er visiteret til boligen af kommunen og at støtten ydes af et 
fast personale, der udgår fra servicearealer i tilknytning til boligerne. Formålet er, at socialtilsynene skal 
føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt 
det konkrete tilbud er omfattet af tilsynet. 

 
I oversigten over de fem socialtilsyn ovenfor er det i parentes angivet, hvilken kommune det enkelte 
socialtilsyn er placeret i. Som det fremgår, er Socialtilsyn Nord placeret i Hjørring Kommune. For at sikre 
uvildighed fører Socialtilsyn Nord ikke tilsyn med tilbud i Hjørring Kommune. Tilsynet med disse tilbud 
udføres i stedet af  Socialtilsyn Øst. Socialtilsyn Nord fører tilsvarende tilsyn med tilbud i en af de andre 
tilsynskommuner; Silkeborg Kommune.  
 
En af socialtilsynenes primære funktioner er at godkende de sociale tilbud. Det betyder, at nye tilbud, 
offentlige såvel som private, skal godkendes af et socialtilsyn, før tilbuddet må tages i brug og der må 
visiteres borgere til tilbuddet. De eksisterende tilbud skal alle regodkendes af et socialtilsyn i løbet af 2014-
2015.  
 
Fra 2014 gælder også, at socialtilsynet skal godkende ændringer i forhold til, hvad tilbuddet hidtil har været 
godkendt til.  Socialtilsynet skal f.eks. godkende, når et tilbud udvider med flere pladser eller nye 
målgrupper.  
 
Det er en betingelse for godkendelse (og regodkendelse) af sociale tilbud, at tilbuddet efter socialtilsynets 
samlede vurdering har den fornødne kvalitet. Hvis tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet, kan 
socialtilsynet opstille vilkår for godkendelsen af tilbuddet eller træffe afgørelse om skærpet tilsyn og 
udstede påbud, som tilbuddet skal opfylde, for at tilbuddet fortsat kan være godkendt. I sidste instans kan 
socialtilsynet afgøre, at tilbuddet ikke længere kan være godkendt og derfor må lukke.  
 
Det er lovgivningsbestemt, at socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles 
kvalitetsmodeller for hhv. plejefamilier og for de øvrige tilbud. Her bliver tilbuddenes kvalitet vurderet efter 
følgende temaer: 
 

1) Uddannelse og beskæftigelse 
2) Selvstændighed og relationer 
3) Målgrupper, metoder og resultater 
4) Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier)  / Organisation og ledelse (for tilbud) 
5) Kompetencer 
6) Økonomi  
7) Fysiske rammer 

 
Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som socialtilsynet skal vurdere tilbuddet 
efter. Kvalitetsmodellerne skal sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene 
bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet. Kvalitetsmodellerne kan læses i deres fulde 
længde i Bekendtgørelse om socialtilsyn.  
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1. Socialtilsyn Nords årsrapport 

1.1 Lovhjemmel 

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn og 
bekendtgørelse til lov om socialtilsyn. 
 

Lov om socialtilsyn § 9: 
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal 
indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, 
som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social 
service. 
 
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der skal 
redegøres for i årsrapporten. 
 
Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11: 
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, jf. § 9, stk.1, 1. pkt., i lov om 
socialtilsyn. 

 
Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om: 

1) antal godkendelser foretaget i det foregående år fordelt på tilbudstype, 
2) antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, 
3) antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor, 
4) antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter, 
5) antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor, 
6) socialtilsynets sagsbehandlingstider i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om 
godkendelse, 
7) tilsynstakster og objektive finansieringsandele og 
8) indtægter i forbindelse med varetagelse af andre opgaver for en kommune, et regionsråd eller 
et tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2 i lov om socialtilsyn. 
 

Stk. 3. Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de 
tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i 
tilbuddene. 

 
Stk. 4. Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets 
overvejelser om udvalgte fokuspunkter. 

 
Stk. 5. Årsrapporten skal senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til 
Socialstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen. 
Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside. 
 

 
 

1.2 Opbygning af årsrapporten 

Socialtilsyn Nords årsrapport er bygget op som følger: 

 I kapitel 2 beskrives Socialtilsyn Nords opbygning og medarbejdersammensætning, som den så ud 
ved udgangen af 2014 
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 I kapitel 3 redegøres for kvalitative overvejelser på 4 udvalgte fokusområder 

 I kapitel 4 gives en kort beskrivelse af Socialtilsyn Nords økonomi og budgetudvikling for 2014 

 I kapitel 5 redegøres for kvantitative forhold, herunder antal driftstilsyn og regodkendelser, 
effektuerede skærpede tilsyn og modtagne whistleblows for tilbud der hører under Socialtilsyn 
Nords virksomhed i 2014 

 I kapitel 6 konkluderes på de øvrige kapitler 
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2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord 

2.1 Socialtilsynets organisering 

Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og er forankret i Sundheds-, Ældre og Handicapområdet. 
Tilsynsenheden er fysisk beliggende i Vrå. 
 
Socialtilsyn Nord er organiseret med en tilsynsleder, hvorunder der er tre afdelinger med hver deres 
afdelingsleder: 
 

 
 
 
Tilbudsafdelingen og Familieplejeafdelingen står for de løbende regodkendelser og driftstilsyn. Viser en sag 
sig at være problematisk, overgår den til sekretariatet med henblik på, at de tager sig af den videre 
sagsbehandling, herunder evt. varsler og udsteder påbud.  
 
Sekretariatet varetager de problematiske sager samt de opgaver, der har med tilbuddenes økonomi og 
juridiske forhold at gøre. Derudover sagsbehandler sekretariatet de anonyme henvendelser om 
bekymrende forhold (whistleblows), som Socialtilsyn Nord modtager. 
 
Baggrunden for Socialtilsyn Nords valg af denne organisationsmodel skyldes to ting: For det første at den 
understøtter en sikker produktion, fordi problematiske sager ikke kommer til at forsinke produktionen i de 
to driftsafdelinger. For det andet fordi den sikrer, at der er høj grad af fokus og faglighed i forhold til 
problematiske sager og for særlige temaer som f.eks. økonomi og bestyrelsesarbejdet. 
 
Organisationsmodellen er dermed med til at sikre, at produktionsplanerne holdes, og at de relevante 
fagligheder er inde over de forhold, der profiterer af dette. 
 
Udfordringen med den organisationsmodel, som Socialtilsyn Nord har valgt, er, at den rummer nogle 
overgange fra én afdeling til en anden, der skal være klarhed omkring: Hvornår vurderes en sag f.eks. at 

Tilsynsleder 

Tilbudsafdeling Familieplejeafdeling 

Sekretariat 
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være problematisk og fra hvilket tidspunkt skal den overgå til Sekretariatet? Og hvordan tænkes 
vurderingen af økonomi ind i sagsgangen, så den passer med den produktionsplan, som konsulenterne i de 
to driftsenheder har lagt for deres arbejde?  Det er noget, som Socialtilsyn Nord har arbejdet med skabe 
klarhed omkring i 2014, og fortsat vil gøre med henblik på at optimere på kvalitet og driftssikkerhed. 
 
 

2.2 Medarbejdersammensætning og kompetencer 

Socialtilsyn Nord har pr. 31. december 2014 i alt 56 ansatte, fordelt på flg. stillinger: 
 

 1 tilsynsleder af Socialtilsyn Nord.  

 3 afdelingsledere. Afdelingslederne varetager den daglige ledelse af de tre afdelinger og kan også 
selv udføre tilsynsopgaver.  

 11 administrative medarbejdere. Tre af medarbejderne er økonomikonsulenter, tre er jurister, fire 
er kontoruddannede og én er planlægger. Alle medarbejderne her er placeret i sekretariatet.   

 41 tilsynskonsulenter. De fleste tilsynskonsulenter er enten uddannede som socialrådgivere eller 
socialpædagoger. 
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3. Kvalitative overvejelser om udvalgte fokuspunkter 

 
Det er en betingelse for, at sociale tilbud kan blive godkendt af socialtilsynet, at tilbuddet ud fra en samlet 
vurdering har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet foretager kvalitetsvurderingen ud fra de to 
kvalitetsmodeller, der gælder for henholdsvis plejefamilier og sociale tilbud.  
 
Socialtilsynets årsrapport skal indeholde socialtilsynets generelle og kvalitative overvejelser om kvaliteten i 
tilbuddene, herunder både den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene. Derudover kan 
socialtilsynet vælge at beskrive udvalgte fokuspunkter. 
 

Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11, stk. 3 og 4: 
Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de 
tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i 
tilbuddet. 
 
Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets overvejelser 
om udvalgte fokuspunkter. 
 

 

3.1 Valgte fokuspunkter 

De fem socialtilsyn har med afsæt i kvalitetsmodellen og erfaringerne med denne valgt, at følgende 
fokuspunkter skal belyse den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene:  
 
Faglig kvalitet 

1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis 
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet 
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet 

 
Organisatorisk kvalitet  

1. Juridisk grundlag 
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3.2 Anvendt metode 

Socialtilsyn Nord har valgt at afdække kvalitetsaspektet i de fire valgte fokuspunkter ved at nedsætte fire 
arbejdsgrupper. For hver arbejdsgruppe er der blevet afholdt to workshops af ca. to timers varighed.  
 
På de enkelte workshops har 1-3 medarbejdere fra hver af tilsynets afdelinger deltaget og de har været 
sammensat efter fokuspunktets indhold. F.eks. har workshoppen om afklaring af kvaliteten af indsatsmål 
på familieplejeområdet været besat af socialfaglige konsulenter fra familieplejeafdelingen, mens 
workshoppen om afklaring af juridiske grundlag har været besat af jurister. De medarbejdere, der har 
været med i de enkelte workshops, har drøftet fokuspunkterne på personalemøder, inden første workshop 
blev afholdt. Det er sket, for at også øvrige medarbejdere kunne bidrage med input til arbejdet. 
 
Formålet med den model har været at samle op på de oplevelser og erfaringer, som medarbejderne har 
gjort sig og anvende disse som datagrundlag. Deres erfaringer og oplevelser suppleres med konkrete scores 
for de indikatorer i kvalitetsmodellen, som fokuspunkterne vedrører.  
 
Den valgte model lever ikke op til sædvanlige krav for validitet og rapporten skal læses med det forbehold. 
Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at den er velegnet til at belyse nogle overordnede tendenser på 
området 
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3.3 Kvalitet af valgte fokuspunkter 

3.3.1 Indsatsmål for borgerne 
 
Kvalitetsmodellen 
Indsatsmål for borgerne falder under kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater” i 
kvalitetsmodellerne for tilbuds- og plejefamilieområdet.  
 
For tilbud er temaet konkretiseret i kriterium 3, der lyder: ”Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for 
borgerne”. Som indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der bedømmes på indikator 3.b., der lyder: 
”Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug 
for egen læring og forbedring af indsatsen” og 3.c. der lyder: ”Tilbuddet kan dokumentere positive 
resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. ”  
 
For plejefamilier er temaet konkretiseret i kriterium 4, der lyder: ”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå 
de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien” og som indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der 
bedømmes på indikator 4.a. der lyder: ”Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller 
aflastningsopholdet i barnets handleplan” og indikator 4.b. der lyder: ”Plejefamilien kan redegøre for, 
hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet for barnets anbringelse eller 
aflastningsophold i plejefamilien”: 
 
Temaet målgrupper, metoder og resultater vedrører altså, at der er et klart formål med indsatsen i 
tilbuddet eller plejefamilien, og at indsatsen resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. 
 
Sociale tilbud skal kunne redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og begrunde de metoder, som 
tilbuddet benytter i forhold til deres målgruppe(r). Temaet skal bidrage til, at tilbuddet arbejder 
systematisk med målfastsættelse og kan sandsynliggøre, at indsatsen for borgerne opnår en forventet og 
positiv effekt.  
 
Plejefamilier skal kunne redegøre for, hvordan de imødekommer barnets behov og bidrager til, at de mål, 
der er opstillet for barnets udvikling og trivsel i plejefamilien, opnås.  
 
Børn og unge 
Reglerne om handleplaner for børn og unge findes i servicelovens § 140. Her fremgår det, at kommunen 
skal skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, når der gives hjælp til børn 
og unge efter servicelovens afsnit IV. Vurderingen skal ske ud fra barnets, den unges eller forældrenes 
ønske og karakteren og omfanget af det pågældende tilbud. 
 
Kommunen har desuden i særlige tilfælde pligt til at udarbejde en handleplan, nemlig i forbindelse med 
anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet, eller såfremt en ung under 18 år har begået grov 
kriminalitet. Det følger heraf, at alle børn, der bor på sociale tilbud eller hos plejefamilier, ifølge loven skal 
have en handleplan.  
 
Handleplanen skal udarbejdes, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger. Betyder hensynet til barnet 
eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af 
formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Handleplanen skal i så fald snarest muligt og senest inden 4 
måneder opstilles.  
 
 



 

14 
 

 
Voksne 
Reglerne om handleplaner for voksne findes i servicelovens § 141. Det fremgår af bestemmelsen, at 
kommunen i alle tilfælde hvor der gives hjælp til personer mellem 18 og 67 år efter servicelovens afsnit V, 
skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan. 
 
Når hjælpen gives til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er det ikke 
tilstrækkeligt, at kommunen vurderer, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, 
her skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan. 
 
Uanset om det er et lovkrav, at der skal foreligge en handleplan, gælder det, at det er en forudsætning i 
serviceloven, at visiterende kommuner har defineret indsatsmål for borgere, som visiteres til de børne- og 
voksentilbud, socialtilsynene fører tilsyn med.  
 
Punkter vedrørende handleplaner der beskrives i årsrapport for 2014 er: 

 Tilbuddenes og plejefamiliernes kendskab til kommunens indsatsmål 

 Implementering af kommunernes indsatsmål i tilbuddene og hos plejefamilierne 

 Betydning af kendskab og implementering af indsatsmål 

Tilsynets vurdering af indsatsmål på tilbudsområdet  
 
Kendskab til indsatsmål 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at tilbuddene overordnet set er godt bekendte med den lovmæssige 
baggrund for udarbejdelsen af og arbejdet med indsatsmål for de enkelte borgere. Tilsynet kan dog 
konstatere, at der er forskel på hvor godt tilbuddene kender de konkrete indsatsmål fra myndighederne.   
 
Forskellene spænder fra, at nogle tilbud kender dem indgående, til at nogle tilbud alene har et meget 
perifært eller slet ingen kendskab til indsatsmålene. Det vurderes, at 2/3 af tilbuddene, primært på 
voksenområdet, har problemer med konkret og detaljeret kendskab til borgernes indsatsmål. 
 
Flere tilbud fortæller, at de har svært ved at indhente manglende indsatsmål for borgerne fra 
myndighederne. Tilbuddenes evt. manglende kendskab til indsatsmålene er derfor påvirket af, at 
myndighederne i flere tilfælde enten ikke har udarbejdet eller ikke har udleveret indsatsmål for borgerne til 
tilbuddene. 
 
Tilsynets oplevelse er, at der er forskel på, hvor meget tilbuddene gør ud af at indhente manglende 
indsatsmål hos myndighederne særligt på voksenområdet. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at tilbuddenes kendskab til de af kommunen opsatte indsatsmål er påvirket af 
følgende faktorer: 

 Om myndigheden har udarbejdet indsatsmål 

 Om myndigheden har udleveret disse til tilbuddene 

 Om tilbuddene gør noget aktivt for at indhente evt. manglende indsatsmål 
 
Implementering af indsatsmål 
Det er tilsynets oplevelse, at arbejdet med indsatsmål på tilbudsområdet overvejende er gode. Igen er der 
dog variationer i hvordan der arbejdes med disse på tilbuddene.  
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Mange tilbud arbejder meget konkret pædagogisk og metodisk med de individuelle indsatsmål, 
myndighederne har sat for borgerne. I andre tilbud er arbejdet med indsatsmålene mere tilfældigt og 
mindre konkret og systematisk.  
 
Tilsynet erfarer, at en del af de indsatsmål myndighederne sætter, ikke er målbare, men mere har karakter 
af ”hensigtserklæringer”, som f.eks. at ”x- borger skal opnå forståelse for sine vanskeligheder”. 
 
Flere tilbud fortæller, at de oplever, at myndigheds- eller handlekommune ikke systematisk og løbende 
følger på indsatsmålene for de enkelte borgere. Indsatsmålene revideres dermed ikke i forhold til 
borgernes evt. ændrede behov. 
 
Tilsynet har i flere tilfælde oplevet, at ledere og medarbejdere på tilbud ikke har kunnet redegøre for egne 
beskrevne pædagogiske metoder. Derudover har tilsynet i flere tilfælde oplevet, at de pædagogiske 
metoder ikke ses omsat i praksis. Der er således ikke altid kongruens imellem det tilbuddene siger, de kan 
tilbyde på Tilbudsportalen, og det de reelt kan og skal levere. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at den daglige ledelse, personalet og de interne strukturer i tilbuddene har en 
væsentlig betydning for hvordan indsatsmål prioriteres og arbejdes med. Jo mere udviklingsorienteret og 
systematiske ledelse og personale er, jo mere ses indsatsmål implementeret i det daglige arbejde. 
 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører indsatsmål, viser de følgende: 
 
Indikator 3.b.: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til 
løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 3 % 

2 (i lav grad opfyldt) 14 9 % 

3 (i middel grad opfyldt) 43 30 % 

4 (i høj grad opfyldt) 43 30 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 40 28 % 

 
Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede 
kommuner har opstillet for borgernes ophold 

1 (i meget lav grad opfyldt) 8 6 % 

2 (i lav grad opfyldt) 10 7 % 

3 (i middel grad opfyldt) 37 27 % 

4 (i høj grad opfyldt) 44 32 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 39 28 % 

 
Af tabellen fremgår, at en overvægt af tilbuddene, ca. 60 % , er gode til at arbejde med konkrete, klare mål 
for borgerne og dokumentation af egne resultater, idet de scorer enten 4 eller 5. For ca. 40 % af tilbuddene 
ses der derimod et potentiale for forbedringer af arbejdet, idet de scorer under dette. Det er for denne 
gruppe, at der i løbet af 2014 er arbejdet med, og fortsat vil blive arbejdet med, at løfte kvaliteten på 
området. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er påvirket af følgende 
faktorer: 

 Om myndigheds- eller handlekommune systematisk og løbende følger op på indsatsmål  

 Om de indsatsmål, myndigheden har sat, er målbare 

 Om tilbuddene evner at redegøre for og omsætte egen beskreven pædagogik og metode i praksis 
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 Om kompetencer og arbejdsgange i tilbuddene understøtter arbejdet med indsatsmål  
 
Betydning af kendskab til og implementering af indsatsmål 

Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at når tilbuddene ikke har kendskab til indsatsmål for deres borgere, så 
efterspørger de dem i stigende grad hos myndigheden. Det skyldes formodentlig, at tilbuddets kendskab til  
og arbejde med indsatsmål har betydning for, hvordan tilsynet scorer dem på deres arbejde med at 
omsætte disse i konkrete klare mål for det daglige arbejde. 

For så vidt angår implementering af indsatsmål, synes samspillet mellem myndighed og tilbud at have 
betydning for kvaliteten af arbejdet. Det er vigtigt, at myndigheden har udarbejdet og udleveret indsatsmål 
til tilbuddene og at disse er målbare og aktuelle samt følges op.  
 
For tilbuddene gælder, at det synes at have betydning for kvaliteten af arbejdet med indsatsmål, om de 
kender til egen pædagogik og metodevalg og formår at omsætte disse i struktureret og systematisk arbejde 
med konkrete, klare mål for borgerne.  
 
Hvis myndigheden har udarbejdet indsatsmål, der alene er af beskrivende karakter og mangler klar 
angivelse af den ønskede udvikling for borgerne, kan tilbuddene ikke omsætte disse i klare konkrete mål. 
Det rummer en risiko for, at borgernes ophold bliver af ”opbevarende ”fremfor udviklende karakter, fordi 
der ingen rettesnor er for arbejdet og dermed ikke noget at følge op på.  
 
Det samme gælder, hvis myndigheden har udarbejdet klare indsatsmål, men tilbuddene ikke formår at 
omsætte disse i konkrete klare mål i det daglige arbejde.  
 
Tilsynet oplever omvendt, at tilbuddene bliver skarpere på deres metoder og indsatser, når myndigheden 
har opsat klare og operationaliserbare indsatsmål for borgerens ophold på de forskellige tilbud.  
 
Et eksempel på mangelfuldt arbejde med indsatsmål er illustreret i denne case: 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftsorienteret tilsyn. 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Tilsynet kan ikke finde dokumentation for, at der opstilles fokuspunkter og delmål, samt at der følges op 
herpå.  Tilsynet finder endvidere, at målsætningen for den unge har karakter af at være et generelt mål (at 
den unge skal blive i stand til at klare en selvstændig tilværelse), og at tilbuddet ikke har forholdt til sig, 
hvorvidt denne målsætning er realistisk ift. den konkrete unge.   
Tilsynet vurderer, at der kun i begrænset omfang er taget udgangspunkt i de mål, anbringende kommune i 
handleplanen har opstillet for anbringelsen samt at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt grad kan redegøre for, 
hvordan og i hvilken grad de valgte metoder skal kunne bidrage til opnåelse af de mål, der er angivet i den 
kommunale handleplan.  
Tilsynet finder, at det - generelt - fremstår meget utydeligt såvel i det skriftlige materiale som ved 
interview, hvilke konkrete mål der sættes for den unge.  
Det er tilsynets vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad dokumenteres resultater - det er ligeledes tilsynets 
vurdering, at forudsætningen for dette ikke er til stede på grund af manglende konkret målsætning. ” 
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I denne case arbejder tilbuddet ikke tilstrækkeligt med anbringende kommunes fastsatte indsatsmål. Det 
hæmmer muligheden for opfølgning og udvikling af den enkelte borger. Sager som denne har typisk 
medført, at tilsynet har udstedt enten vilkår eller påbud for at løfte kvaliteten i tilbuddets arbejde. 
 
Casen nedenfor giver derimod et billede af det positive og udviklende ved, at tilbuddet systematisk 
indarbejder indsatsmålene i det daglige arbejde.  
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse. 
 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Alle beboerne er inden for målgruppen, men der er en 
overvægt af beboere, som tilhører den del af målgruppen, som har et lavt funktionsniveau.  
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet besidder en høj faglig kvalitet på baggrund af en systematisk 
implementering af de for målgruppen relevante metoder, som det beskrives i faglitteratur er evidens for at 
have effekt for denne målgruppe. Der er implementeret arbejdsgange, som sikrer, at der tages 
udgangspunkt i den enkelte beboers beskrevne mål, således at alle, uanset om det er vikar, studerende 
eller den primære kontaktperson, kan arbejde målrettet og udviklende med beboeren.” 

 

Tilsynets vurdering af indsatsmål på plejefamilieområdet  
 
Kendskab til indsatsmål. 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at plejefamilierne overvejende er godt bekendte med den lovmæssige 
baggrund for udarbejdelsen af og arbejdet med handleplaner og indsatsmål for de enkelte anbragte børn. 
De er ligeledes overvejende bekendte med de overordnede mål for deres eget plejebarns konkrete 
anbringelse.  
 
Tilsynet oplever dog, at plejefamilierne ofte ikke detaljeret kender de konkrete indsatsmål, som 
myndighederne har udarbejdet.  
 
Plejefamilierne oplyser, at anbringende kommune ikke altid har udarbejdet indsatsmål for det anbragte 
barn eller at de udarbejdede indsatsmål ikke er udleveret til familien. Enkelte plejefamilier oplyser, at de 
har efterspurgt manglende indsatsmål for deres anbragte barn, men uden respons fra den ansvarlige 
myndighed.  
 
Endeligt har tilsynet oplevet, at indsatsmål har været overleveret mundtligt til plejefamilien, hvilket dermed 
kan vanskeliggøre en kvalificeret opfølgning på anbringelsen både for familien og myndighederne.  
 
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamiliernes kendskab til de af kommunen opsatte indsatsmål er påvirket 
af følgende faktorer: 

 Om myndigheden har udarbejdet indsatsmål 

 Om myndigheden har udleveret indsatsmål til plejefamilierne 

 Om indsatsmålene er udarbejdet skriftligt 
  
Implementering af indsatsmål 
Det er tilsynets oplevelse, at arbejdet med indsatsmål på plejefamilieområdet overvejende er godt, dog 
med variationer. 
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Tilsynet oplever, at flere plejefamilier ikke kan redegøre for, hvordan de konkret arbejder med de enkelte 
delmål, som myndigheden har sat. 
 
Ligeledes er det tilsynets erfaring, at delmålene i nogle tilfælde opleves uklare, uaktuelle og ikke direkte 
målbare i forhold til plejefamiliens arbejde. Som eksempel kan næves et delmål, der lyder: ”Plejebarnet skal 
ikke opleve et højt konfliktniveau med mor under samvær” eller ”plejebarnet skal ikke opleve frustration og 
vrede fra mor under samvær”. Sådanne delmål opleves som svære for plejefamilierne at arbejde konkret 
med.  
 
I de tilfælde hvor plejefamilien har haft svært ved at redegøre for, hvordan de konkret arbejder med det 
anbragte barns delmål, er det tilsynets erfaring, at der via dialog mellem tilsynet og plejefamilien alligevel 
kan skabes klarhed herom. Det er således tilsynets erfaring, at plejefamilierne i langt de fleste tilfælde 
arbejder godt med barnets indsatsmål, blot ikke ud fra en klar pædagogisk/metodisk tilgang, som de fagligt 
kan redegøre for, men i højere grad ud fra dagligdagens præmisser og barnets behov. Tilsynet hjælper 
således plejefamilierne med at bevidstgøre dem om deres opgaver og fremgangsmåder og dermed også 
kvalificere og dokumentere deres arbejde med det enkelte barn.    
 
Plejefamiliernes tilgang er ofte præget af et ønske om at integrere plejebarnet i familien på linje med deres 
egne børn og dermed sikre en ”normal tilværelse” men med et naturligt fokus på plejebarnets egne behov 
f.eks. i forhold til struktur og forudsigelighed.  
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse. 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Plejefamilien bidrager til, at opnå de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien. De har dog ikke været 
opmærksomme på handleplanens betydning. Faste rammer, genkendelighed og forudsigelighed i 
hverdagen er medvirkende til at opnå formålet med anbringelsen og det er plejefamilien bevidste om og 
det formår de at skabe”. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Der er lagt vægt på, at plejefamilien har svært ved at formulere de specifikke mål, der er beskrevet i 
plejebørnenes handleplaner og de udtaler, at de ikke tager handleplanen så alvorligt, for de gør det bare 
som med deres egne børn. Der er dog lagt vægt på, at plejefamilien kender de overordnede mål for 
anbringelserne, men bruger andre ord end der står i handleplanerne; eksempelvis nævner de, at styrke 
selvværd og selvtillid og bygge plejebørnene op, få arbejde på sigt og give tro på egne evner”.  

 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedr. indsatsmål viser de følgende: 
 
Indikator 4.a.: Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller aflastningsopholdet i 
barnets handleplan 

1 (i meget lav grad opfyldt) 23 8 % 

2 (i lav grad opfyldt) 19 7 % 

3 (i middel grad opfyldt) 69 24 % 

4 (i høj grad opfyldt) 62 22 % 
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5 (i meget høj grad opfyldt) 109 39 % 

 
Indikator 4.b.: Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet 
for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien 

1 (i meget lav grad opfyldt) 12 4 % 

2 (i lav grad opfyldt) 10 3 % 

3 (i middel grad opfyldt) 56 20 % 

4 (i høj grad opfyldt) 67 24 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 138 49 % 

 
Af tabellen fremgår, at en overvægt af plejefamilierne, 61 % ,kender de mål, der er opstillet i barnets 
handleplan, idet disse har scoret 4 eller 5.  Til gengæld kender 39 % af plejefamilierne kun de opstillede mål 
i middel til lav grad, idet disse har scoret 3 eller derunder. For så vidt angår om plejefamilierne kan 
redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål der er sat, fremgår, at hele 73 % kan dette, 
idet disse har scoret 4 eller 5, mens 27 % har vist sig at være mindre gode til det, idet disse har scoret 3 
eller mindre.  
 
Tallene afspejler tilsynets oplevelse af, at en overvægt af plejefamilierne kender til, og er i stand til at 
redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er sat. For ca. 1/3 af plejefamilierne har 
der dog været udfordringer i dette arbejde. Dette afspejler de oplevelser, som er beskrevet ovenfor og det 
er for denne gruppe, at der i løbet af 2014 er arbejdet med og fortsat vil blive arbejdet med at løfte 
kvaliteten på området. 
 
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamiliernes arbejde med indsatsmål er påvirket af følgende faktorer: 

 Plejefamiliernes evne til at redegøre for hvordan de konkret omsætter indsatsmål 

 Om myndigheden har opsat målbare, aktuelle og klare mål 

 Om tilsynet påtager sig en proaktiv rolle i dialogen med plejefamilierne omkring deres arbejde med 
indsatsmålene 

 
Betydning af kendskab til og implementering af indsatsmål 
I løbet af 2014 har tilsynet erfaret, at plejefamilierne i højere grad efterspørger konkrete og målbare delmål 
fra myndigheden, hvor disse ikke er udleveret til plejefamilien. Det skyldes formodentlig, at plejefamiliernes 
kendskab til og arbejde med indsatsmål har betydning for, hvordan tilsynet scorer indsatsen. 
 
For så vidt angår implementering af indsatsmål, er det tilsynets oplevelse, at den øgede opmærksomhed på 
indsatsmål har skærpet plejefamiliernes bevidsthed om den opgave og de fremgangsmåder, de gør brug af i 
forhold til de enkelte plejebørn. Ofte sker denne bevidstgørelse som tidligere nævnt i en dialog med 
tilsynet med afsæt i de enkelte indikatorer i kvalitetsmodellen. 
 
I de tilfælde, hvor myndigheden ikke har udarbejdet delmål for det enkelte barn eller disse ikke er konkrete 
og aktuelle, er det tilsynets vurdering, at det kan hæmme en kvalificeret opfølgning på den indsats, der skal 
ydes det enkelte barn i plejefamilien. I casen nedenfor er plejebarnet 3 år, men de indsatsmål som 
myndigheden har sat, er fra da barnet var 1 år. Indsatsmålene er dermed ikke alderssvarende og aktuelle, 
hvilket gør, at tilsynet alene kan bedømme plejefamilien overordnet set og må give plejefamilien en lav 
score for, hvordan de arbejder med indsatsmålene. 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
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Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå overordnede mål for en anbringelse ved, at de formår at sikre en 
stabil og alderssvarende udvikling for et plejebarn. Der foreligger ikke en opdateret handleplan, hvorfor 
bedømmelsen i forhold til denne indikator er lav”. 

 
I enkelte tilfælde er tilsynet blevet opmærksomme på, at der opleves uklarhed hos plejefamilierne om 
hvem der har ansvaret for mål, der er fastsat i barnets handleplan. Et eksempel på dette ses i denne case: 
 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå overordnede mål for en anbringelse ved, at de formår at sikre en 
stabil og alderssvarende udvikling for et plejebarn. Der foreligger ikke en opdateret handleplan, hvorfor 
bedømmelsen i forhold til denne indikator er lav”. 

 
De enkelte mål er fastsat i forbindelse med anbringelsen hos plejefamilien, men er det plejefamilien, der 
f.eks. skal sikre, at barnet ikke oplever et højt konfliktniveau, når barnet er hjemme hos den biologiske 
mor? Det har som konsekvens, at der skabes usikkerhed hos plejefamiliens om deres konkrete opgaver i 
forhold til de mål, der er sat i handleplanen.  
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3.3.2 Magtanvendelser 
 
Kvalitetsmodellen  
Magtanvendelse falder under kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater” i kvalitetsmodellen for 
tilbud. Der er ikke hjemmel for plejefamilier til at udøve magtanvendelse og den er derfor ikke en del af 
kvalitetsmodellen for disse. 
 
Kvalitetstemaet er konkretiseret i kriterium 6, der omhandler magtanvendelser og lyder: ”Tilbuddet 
forebygger og håndterer magtanvendelser”. Som en indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der 
bedømmes på indikator 6.a., der lyder: ”Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt 
muligt undgås.” og indikator 6.b, der lyder: ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle 
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.” 
 
Temaet vedrører altså, at man ønsker, at tilsynet belyser, i hvor høj grad og hvordan  tilbuddet forebygger 
magtanvendelser samt hvis tilbuddet benytter magtanvendelser; hvordan tilbuddet arbejder med løbende 
læring for at blive bedre i arbejdet. 
 
Børn og unge 
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, er 
beskrevet i servicelovens §§ 123, 123a – 123d samt i magtanvendelsesbekendtgørelsen, der vedrører 
magtanvendelse overfor børn og unge anbragt i døgntilbud samt den særlige bekendtgørelse, der vedrører 
børn med handicap. 
 
Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den 
unges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at 
gribe ind i barnets eller den unges integritet, er der i serviceloven fastsat regler om, i hvilke situationer og 
hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. 
 
Reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen beskriver, i hvilke situationer der undtagelsesvist må 
anvendes magt, og skal beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod overgreb og 
vilkårlig magtudøvelse. Herudover beskriver reglerne hvilke former for magt, der ikke er tilladt, såsom 
legemlig afstraffelse, fiksering eller ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling. 
 
Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af opholdsstedet eller døgninstitutionen til 
barnets / den unges opholdskommune samt til det socialtilsyn, der fører tilsyn med stedet. Det gælder 
både, når der anvendes tilladt magt og ikke-tilladt magt. Regionale og kommunale tilbud skal endvidere 
indberette til ansvarlig driftsherre. 
 
Formålet med indberetning af magtanvendelse er bl.a., at tilsynsmyndigheden får et overblik over antallet 
af magtanvendelser på de enkelte anbringelsessteder, karakteren af magtanvendelse, stedernes opfølgning 
af disse og i forbindelse hermed overvejer, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelse på 
de enkelte anbringelsessteder. 
 
Voksne 
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for voksne er beskrevet i servicelovens §§ 124 ff og 
kapitel 24 a 
 
Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige 
selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. 
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Både holdningsmæssigt og retsligt er udgangspunktet derfor princippet om den personlige friheds 
ukrænkelighed. 
 
Reglerne om magtanvendelse for voksne er beskrevet som en positivliste, hvor de lovlige indgreb fremgår 
eksplicit af de forskellige bestemmelser i servicelovens kapitler om magtanvendelse. Indgreb, der ikke 
fremgår direkte af lovbestemmelserne, er således ulovlige eller ”ikke tilladte” - et begreb der anvendes i 
vejledningen til indberetningsskemaerne.  
 
Formålet med indberetning af magtanvendelse er bl.a., at tilbuddene og tilsynsmyndigheden får et overblik 
over antallet af magtanvendelser, karakteren af magtanvendelse og stedernes opfølgning af disse, og i 
forbindelse hermed overvejer, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelse på de enkelte 
anbringelsessteder. 
 
Punkter vedrørende magtanvendelser der beskrives i årsrapport for 2014 er: 

 Tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne 

 Tilbuddenes implementering af magtanvendelsereglerne i praksis 

 Betydning af kendskab til og implementering af magtanvendelsesreglerne 
 

Tilsynets vurdering af magtanvendelser for 2014 

 
Kendskab til magtanvendelser. 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at mange tilbud er velorientrede om rammerne for magtanvendelse.  
 
Tilsynet har dog også erfaret, at en del tilbud er usikre på lovgivningen vedr. magtanvendelser. Det gælder 
både i forhold til baggrund for og formål med lovgivningen, samt reglerne for hvornår magtanvendelser kan 
og ikke kan tages i brug.  
 
Det er oplevelsen, at tilbuddene er usikre på, hvordan magtbegrebet kan og skal forstås. Flere tilbud har 
eksempelvis meget indskrænkende husregler. Husregler som af tilbuddene ikke betragtes som værende 
magt, men som er reel magt, idet der er tale om meget store indskrænkninger i den personlige frihed. De 
fleste tilbud er dog ikke i tvivl om, hvornår der er tale om fysisk magt.    
 
Tilsynets oplevelse af tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne er følgende: 

 Baggrund og formål med magtanvendelsesreglerne er ikke altid kendte 

 Tilbuddene er godt inde i, hvornår der er tale om fysisk magt 

 Kendskabet til skjult magt (der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse), som gælder ved siden af 
reglerne om magtanvendelse, er for en del steder mangelfuld 

 
Tilbuddenes implementering af magtanvendelsesreglerne i praksis 
Det er tilsynets oplevelse, at mange tilbud håndterer magtanvendelse i overensstemmelse med reglerne og 
er reflekterende om deres brug af magtanvendelser, herunder hvorledes disse kan minimeres og håndteres 
fremadrettet i dagligdagen. Mange af disse steder anvender endvidere magtregistreringerne som læring. 
 
Tilsynet har i løbet af 2014 fået indrapporteret 1.415 magtanvendelser, hvoraf 397 var på 
børne/ungeområdet og de resterende 1.018 var på voksenområdet. Hovedparten af de indrapporterede 
magtanvendelser omhandler fysisk magtanvendelser, hvilket indberetningsreglerne også lægger op til.  
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Tilbuddene bruger i flere tilfælde standardfraser til at begrunde deres magtanvendelser, f.eks.: ”Der har 
været benyttet mindsteindgrebsprincippet i den ulovlige magtanvendelse”. I de tilfælde vurderer tilsynet 
typisk, at leder og personale ikke i tilstrækkeligt omfang har forhold sig konkret til den enkelte 
magtanvendelse.  
 
Tilsynet oplever, at tilbuddene generelt er gode til at få udarbejdet indberetninger og redegørelser, når der 
er forekommet fysiske magtanvendelser. Gennemgang af magtanvendelser fra 2014 viser dog, at flere af 
indberetningerne er mangelfulde, idet der mangler oplysninger om den enkelte magtanvendelse. F.eks. 
mangler der i flere tilfælde en angivelse af varigheden af de enkelte indgreb, en konkret og reflekteret 
stillingstagen til magtanvendelsens baggrund, karakteren af magtanvendelsen samt opfølgning fra 
tilbudsleders side. 
 
For så vidt angår fysiske magtanvendelser har tilsynet erfaret, at nogle tilbud har anvendt begrebet 
”nænsom nødværge”. ”Nænsom nødværge” har været anvendt forud for situationer, som potentielt har 
krævet anvendelse af nødværge/magtanvendelse. Begrebet har været forstået som en legal handling fra 
tilbuddenes side, men tilsynet har overfor de berørte tilbud indskærpet, at begrebet ikke er understøttet i 
loven. Der er tale magtanvendelse og ofte en ikke-tilladt magtanvendelse. Det har dog vist sig, at en del af 
problemstillingen skyldes en misforståelse, idet personalet har forvekslet en bestemt pædagogisk tilgang 
med et magtindgreb. 
 
Casen nedenfor illustrerer brugen af ”nænsom nødværge”. 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.  
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
”[…]Der har i en af de [xxx] afdelinger været manglende kendskab til magtreglerne, og der har været 
mange magtanvendelser. Det er dokumenteret og oplyst, at der er fokus på at nedbringe antallet af 
magtindberetninger. […] Der har været anvendt et begreb " nænsom nødværge" i forbindelse med 
magtindberetningerne og Socialtilsynet har gjort opmærksom på skriftligt, at et sådan begreb ikke findes 
indenfor det sociale område.” 

 
Omkring ikke-fysiske magtanvendelser har tilsynet erfaret, at der i nogle tilfælde anvendes ”usynlig magt” 
som en indirekte form for magt. Hverdagens rytme og struktur for hele tilbuddet kan være styrende for den 
enkelte beboer, eller den enkeltes behov kan hæmmes af rammerne for fællesskabet. Det kan f.eks. være, 
når der er husregler om sengetider, anvendelse af telefon, rutineprægede og ulovlige urintest og stramme 
rygeregler, der hæmmer den enkelte beboers bevægelsesfrihed. Nogle steder er strukturen på tilbuddet 
meget styrende og levner derfor ikke plads til fleksibilitet, hvilket kan medføre fysiske magtanvendelser, 
når beboeren ikke nødvendigvis passer ind i rammen.  
 
En særlig form for usynlig magt har tilsynet oplevet for de tilbud, der modtager ”kriminelle” eller personer 
med kriminel adfærd. Her har der i flere tilfælde været foretaget ændringer af bygninger med henblik på 
indskrænkning af frihed. Det er f.eks. sket ved permanent aflåsning af døre og vinduer, opsætning af 
alarmer samt anvendelse af private vagtværn. Tilsynet har i disse tilfælde gjort tilbuddene opmærksomme 
på, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med reglerne på området og har givet påbud om ændring 
heraf.  
 
Det skal bemærkes, at det er tilsynets oplevelse, at anvendelsen af magt fra personalets side i tilbuddene, 
oftest forekommer fordi personalet vil passe på beboerne, som kan være til fare for sig selv og andre, samt 
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at personalet ikke altid forstår reglerne for magtanvendelser og/eller ikke opfatter deres handlinger som 
magt.   
 
Tilsynet har dog oplevet, at enkelte tilbud i deres pædagogiske praksis anvender metoder som minder om 
straffende foranstaltninger, f.eks. når beboerne ikke har overholdt reglerne på stedet.  Nedenstående case 
er et eksempel på dette. 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftstilsyn 
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.  
 
Tilsynet og efterbehandling efterlader Socialtilsynet med et indtryk af, at der er uoverensstemmelse mellem 
den måde, den godkendte vandre-pædagogik håndteres på i den daglige praksis i forhold til den 
anerkendende og jeg-støttende pædagogik. Vandreturerne bærer i højere grad præg af en pædagogik 
udtrykt i autoritær form og som en straffende foranstaltning ved brug af voksenmagt. Såvel ledelse som 
medarbejdere har understreget, at de unge ikke har noget valg, i.f.t hvorvidt de ønsker at deltage i disse 
ture eller ej, og at vandreturerne sættes i værk hvis ledelsen vurderer, at der er kaos i den unges sind. En 
pædagogisk praksis som målrettet og vedholdende fastholder dette krav. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at denne praksis ikke professionelt er afstemt i.f.t den unges personlighed 
og særlige behov, hvilket efterlader indtrykket af, at alle får samme ”medicin” uagtet forskellige behov. 

 
I sager som ovenstående, samt øvrige sager hvor magtanvendelsesreglerne ikke er i overensstemmelse 
med gældende regler, har det udløst påbud og vilkår fra tilsynets side. 
 
Omkring skriftlighed har tilsynet erfaret, at de fleste tilbud har udarbejdede skriftlige instrukser i forhold til 
hvordan magtanvendelser minimeres og håndteres i de tilfælde, hvor de forekommer. Tilsynet vurderer 
dog, at instrukserne ofte ikke er detaljerede nok til at fungere som et kvalificeret værktøj for håndtering af 
magtanvendelser. Der kan eksempelvis være manglende angivelser af ansvarsfordeling, roller, opgaver osv.  
Mangelfulde retningslinjer medfører ofte, at de fastsatte tidsfrister for indberetning, der er beskrevet 
direkte i reglerne, ikke overholdes.  
 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedr. magtanvendelse viser de følgende: 
 
Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 

1 (i meget lav grad opfyldt) 4 3 % 

2 (i lav grad opfyldt) 7 5 % 

3 (i middel grad opfyldt) 13 9 % 

4 (i høj grad opfyldt) 47 33% 

5 (i meget høj grad opfyldt) 70 50 % 

 
Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenter og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende 
læring 

1 (i meget lav grad opfyldt) 11 8 % 

2 (i lav grad opfyldt) 8 6 % 

3 (i middel grad opfyldt) 21 15 % 

4 (i høj grad opfyldt) 45 32 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 55 39 % 



 

25 
 

 
Hele 83 % scorer 4 og 5 på, at deres pædagogiske indsats så vidt muligt er med til at sikre at 
magtanvendelse undgås.  Også for så vidt angår dokumentation og løbende læring af evt. magtanvendelse 
har 71% scoret enten 4 eller 5. Det betyder, at mellem 17-29 % af tilbuddene har haft større eller mindre 
udfordringer i forhold til magtanvendelsesområdet og det er for denne gruppe, at der i 2014 er arbejdet 
med og fortsat vil blive arbejdet med at løfte kvaliteten.  
 
Tilsynets oplevelse af tilbuddenes implementering af magtanvendelse i praksis er følgende: 

 De fleste magtanvendelser der indberettes omhandler fysisk magt 

 Tilbuddene forholder sig ikke altid konkret til den enkelte magtanvendelse  

 Indberetningerne er ikke altid fyldestgørende 

 Mangelfulde retningslinjer 

 Forvirring omkring snitflader til straffeloven 

 Indirekte magt forekommer i forskellige former en del steder og opfattes ikke som indgreb i 
selvbestemmelsesretten 

 For kriminelle og potentielle kriminelle ses ulovlige fysiske foranstaltninger.  

 Udøvelsen af ulovlig magt bunder ofte i, at personalet ønsker at beskytte den borger magten 
udøves overfor eller andre 

 Udøvelsen af ulovlig magt bunder ofte i, at personalet ikke kender til magtreglerne  

 Det skriftlige beredskab er ikke altid fyldestgørende 
 
Betydning af kendskab til og håndtering af magtanvendelsesreglerne 
Med kvalitetsmodellen, og de krav der fremgår af denne i forhold til kendskab til magtanvendelse, er det 
tilsynets oplevelse, at der er stor vilje fra tilbuddenes side til at rette op på mangelfuldt kendskab, herunder 
at få udarbejdet mangelfulde instrukser og procedurer. 
 
Det samme gør sig gældende, når tilsynet har påpeget behov for ændringer af tilbuddenes konkrete praksis 
vedr. magtanvendelser.  
 
Tilsynet har bl.a. erfaret, at magtanvendelser hos de fleste tilbud drøftes på personalemøder med henblik 
på en afklaring af processen for opfølgning herpå. Men hvor dette ikke har været tilfældet, er det tilsynets 
vurdering, at tilbuddene er gode til at få etableret en praksis for dette, når tilsynet har peget på behov for 
opfølgning på magtanvendelser. 
 
For så vidt angår usynlig magt kan den være medvirkende til at krænke de enkelte beboeres 
selvbestemmelse og udvikling i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er fokus på at bevidstgøre 
ansatte på tilbuddene om, hvad magtbegrebet indebærer for at sikre en høj kvalitet på tilbuddene i deres 
arbejde med magtanvendelser. Meget restriktive regler for samvær/ophold kan være medvirkende til at 
hindre formålet med opholdet: Udviklingen af den enkelte borger. 
 
Tilsynet har dog også oplevet enkelte tilbud, der ikke er så omstillingsparate i forhold til at ændre deres 
metoder og praksis for håndtering af magtanvendelser. I de tilfælde udstedes påbud om ændring af 
pædagogisk praksis.  
 
Det vurderes derfor, at et kontinuerligt fokus på magtanvendelser fra tilsynet, og dermed også 
myndigheder og tilbuddene, vil medvirke til et kvalitetsløft på området fremadrettet.   
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3.3.3 Fysiske rammer på plejefamilieområdet 
Socialtilsynene har observeret forskellige problematikker på plejefamilieområdet. Problematikkerne 
belyses ud fra regionale synspunkter, da ikke alle problematikker forekommer i samtlige socialtilsyn.  
 
De problematikker, som tilsynene har observeret i løbet af år 1 er som følger: 

 Grundkursus 

 Stor forskel i hyppigheden og udførelsen af tilsyn med plejefamilier  

 Fysiske rammer; ”interessante” fund. 
 
Socialtilsyn Nord har valgt at beskrive problematikken vedrørende de fysiske rammer i årsrapporten for 
2014. 
 
Punkter vedrørende de fysiske rammer der beskrives i årsrapporten for 2014 er: 

 Tilsynets vurdering af de fysiske rammer for børn og unge i plejefamilier 

 Betydning af fysiske rammer 
 
Kvalitetsmodellen  
De fysiske rammer for plejefamilier falder under kvalitetstemaet ” De fysiske rammer” i kvalitetsmodellen 
for plejefamilier.  
 
Temaet er konkretiseret i kriterium 10, der lyder: ”De fysiske rammer understøtter barnets udvikling og 
trivsel”. Som indikator for om kriteriet er opfyldt, opstilles indikator 10.a: ”Barnet trives i de fysiske 
rammer.” og indikator 10.b: ”De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets 
behov og giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.” 
 
 

Tilsynets vurdering af de fysiske rammer  
 
Beskrivelse af fysiske rammer 
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at de fysiske rammer på plejefamilieområdet overvejende er gode.  
Det er den generelle opfattelse hos tilsynet, at de fysiske rammer understøtter de anbragte børns trivsel i 
langt de fleste plejefamilier og understøtter barnets mulighed for at opretholde sociale netværk samt sikre 
barnets ret til privatliv.  
 
Tilsynet har dog oplevet, at de fysiske rammer ikke altid er godkendt efter gældende regler, eller at de 
fysiske rammer ikke er tilfredsstillende i forhold til barnets trivsel.  
 
For så vidt angår regler for beboelse, har tilsynet oplevet eksempler på, at børn bor på værelser placeret i 
kælderplan, som ikke er godkendt til beboelse. Typisk fordi de ikke er sikre, hvis der skulle opstå brand. 
Følgende er et eksempel på dette: 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftsorienteret tilsyn med en plejefamilie.  
Omhandler temaet Fysiske Rammer.  
 
”De fysiske rammer understøtter i lav grad et plejebarns trivsel og udvikling. Dette grundet, at plejebarnet 
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har værelse i plejefamiliens kælder, som ikke er godkendt til beboelse”. 

 
Andre eksempler på ulovlige fysiske rammer er tilbygninger til selve beboelseshuset på matriklen. Et 
eksempel på dette fremgår af nedenstående case: 
 

Case. 
 
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse af plejefamilie.  
Omhandler temaet Fysiske Rammer.  
 
Huset indeholder 6 værelser samt et gennemgangsværelse, køkken/alrum stue og badeværelser.  
Plejefamilien har desuden opstillet en mobil pavillon på deres grund. Pavillonen har el, bad og toilet og 
bruges til værelse/bolig for plejefamiliens ældste plejebarn på 19 år. Teknisk forvaltning i 
bopælskommunen oplyser, at der ikke er givet byggetilladelse til opsætning af pavillonen, hvorfor den ikke 
må benyttes til beboelse.  

 
Tilsynet har erfaret, at nogle plejebørn og unge bor i utilfredsstilende rammer. Det gælder f.eks., hvis 
barnet ikke har eget værelse eller værelset fungerer som gennemgangsrum.  
 
Tilsynet har derudover oplevet, at der kan være forskel på de fysiske rammer, som plejebarnet og 
biologiske børn har. F.eks. at det biologiske barn havde eget værelse, mens plejebarnet godt nok havde 
eget værelse, men det fungerede som gennemgangsværelse for de øvrige beboere i hustanden.  
 
Endeligt har tilsynet oplevet tilfælde, hvor plejefamiliernes bolig er placeret geografisk langt væk fra skole 
og fritidsaktiviteter, hvilket kan give udfordringer i forhold til at sikre barnets deltages i sociale aktiviteter.  
 
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører de fysiske rammer, viser de følgende: 
 
Indikator 10.a.: Barnet trives i de fysiske rammer. 

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 4 0,40 % 

2 (i lav grad opfyldt) 7 0,75 % 

3 (i middel grad opfyldt) 99 10,70 % 

4 (i høj grad opfyldt) 132 14,20 % 

5 (i meget høj grad 
opfyldt) 683 73,80 % 

 
Indikator 10.b.: De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets behov og giver 
barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.  

1 (i meget lav grad 
opfyldt) 1 0,10 % 

2 (i lav grad opfyldt) 6 0,65 % 

3 (i middel grad opfyldt) 62 6,80 % 

4 (i høj grad opfyldt) 157 17,30 % 

5 (i meget høj grad 
opfyldt) 684 75,20 % 
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Tallene viser, at langt de fleste plejebørn trives i de fysiske rammer og at deres behov i forhold til disse 
tilgodeses, idet det er under 12 % scorer 3 eller derunder. Det er således en mindre gruppe plejefamilier, 
hvor tilsynet har kunnet konstatere udfordringer i forhold til de fysiske rammer. Det er kvaliteten af de 
fysiske rammer for denne gruppe som er blevet løftet i løbet af 2014. Det gælder både i forhold til 
plejebørnenes sikkerhed og trivsel. 
 
De fysiske forhold, som tilsynet har oplevet udfordringer med i 2014, har handlet om følgende: 

 De fysiske rammer har ikke været godkendt til beboelse i henhold til lovgivningen 

 Utilfredsstillende fysiske rammer 

 Forskel mellem de fysiske forhold hhv. plejebørn og biologiske børn tilbydes 

 Geografisk isolerede fysiske rammer 
 
Betydning af fysiske rammer 
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamilier i høj grad udviser velvilje til at få rettet op og foretage de 
forandringer, som kræves af tilsynet. Det har blandt andet betydet, at børn og unge i dag ikke bor i ulovlig 
kælderbeboelse, der ville udgøre en risiko for dem, hvis der opstod brand. 
 
I nogle tilfælde har tilsynet oplevet, at de anbragte børn ikke ser det som en forbedring af de fysiske 
rammer, når de skal fraflytte ulovlig beboelse. Det gælder blandt andet den case, hvor plejebarnet på 19 år 
måtte fraflytte en pavillon og ind på et lille, men godkendt værelse i selve huset.  
 
I de tilfælde hvor plejebørn ikke har egnede fysiske rammer, eller hvor der er en forskel mellem de forhold 
plejebørn og egne børn tilbydes, har tilsynet haft en dialog med plejefamilierne om plejebarnets baggrund 
og behov, herunder plejebarnets mulighed for at trække sig tilbage til eget værelse. Ligeledes har det typisk 
givet anledning til, at tilsynet har haft en dialog med plejeforældrene om, hvordan de tænker barnet ind i 
familien. Tilsynets fokus på de fysiske rammer har dermed også haft en afsmittende effekt på andre 
indikatorer i kvalitetsmodellen som f.eks. temaet om familiestruktur og familiedynamik. Det er 
vurderingen, at det har været med til at løfte kvalitet på området mere generelt.  
 
Det er tilsynets vurdering, at de anbragte børn sætter pris på at have deres eget værelse og deres egne ting 
til rådighed. Det har en positiv indflydelse på børnene, når plejefamilierne har gjort noget ud af værelserne, 
de ydre rammer mv. sådan, at det bliver til barnets hjem og ikke blot føles som en ventesal for barnet. Det 
er særlig vigtigt, fordi mange anbragte børn kommer fra hjem, hvor der ikke har været samme fokus på 
eller muligheder for at skabe trivsel og udvikling i forhold til de fysiske rammer. 
 
For så vidt angår boliger, der ligger geografisk langt væk fra skole og fritidsaktiviteter, er det tilsynets 
erfaring, at plejefamilierne har været imødekommende i forhold til at imødegå de udfordringer, som 
tilsynet har peget på, det giver. Plejefamilier er altså i højere grad blevet bevidstgjort om vigtigheden af, at 
plejebørn får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med jævnaldrende.     
 
På baggrund af erfaringerne for 2014 mener tilsynet, at der i forbindelse med regodkendelsesprocessen i 
2014 og fremadrettet i 2015 er behov for at forklare, hvilke regler der gælder for plejebørnenes fysiske 
rammer og som socialtilsynet derfor ser på i deres tilsyn. Mange eksisterende plejefamilier har i 2014 været 
undrende over, at tilsynet har påpeget fejl og mangler ved de fysiske rammer, som tidligere tilsyn ikke har 
haft bemærkninger til.  
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3.3.4. Juridiske forhold vedr. tilbud og plejefamilier 
 
Kvalitetsmodellen 
Vurderingen af tilbuddenes juridiske grundlag foretages i forhold til kvalitetstemaet 8 i kvalitetsmodellen 
for tilbud. 
 
For tilbud er temaet konkretiseret i kriterium 8, der lyder: ”Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse”. Som 
indikator for, om kriteriet er opfyldt, skal der bedømmes på indikator 8.C., der lyder: ”Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse”. Bemærk her, at denne indikator kun gælder for de tilbud, som har en 
bestyrelse.   
 
Socialtilsynets opgaveportefølje 
Socialtilsynene overtog fra 1. januar 2014 en del af tilsynsopgaven fra kommunerne. Det drejer sig om 
driftstilsynet med følgende typer sociale tilbud: 
  

 Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. 

 Opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 i lov om social 
service. 

 Botilbud til voksne efter §§ 107-110 i lov om social service. Det omfatter herberger og krisecentre 
samt midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 

 Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service. 
 
Socialtilsynene fører endvidere tilsyn der, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til borgere, der 
bor i plejeboliger eller lignende boformer. En række betingelser skal være opfyldt for, at disse tilbud er 
omfattet af tilsynet. Blandt andet gælder, at borgerne skal være visiteret til boligen af kommunen, at 
støtten ydes af et fast personale og at hjælpen udgår fra servicearealer i tilknytning til boligerne. Formålet 
er, at socialtilsynene skal føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde 
træffe afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af tilsynet. 
 
Punkter vedrørende det juridiske grundlag der beskrives i årsrapport 2014 er: 

 Det juridiske grundlag for tilbuddenes drift 

 Tilbud og plejefamilier der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje 

 Konsekvenser af uklarhed om det juridiske grundlag og tilsynets opgaveportefølje 
 

Tilsynets vurdering af juridiske forhold vedr. tilbuddene drift og tilsynets opgaveportefølje 
 
Det juridiske grundlag for tilbuddenes drift 
Tilsynet har i 2014 erfaret, at der for de fleste tilbuds vedkommende er klarhed om diverse juridiske 
forhold, både for så vidt angår private og offentlige tilbud.  
 
Tilsynet har dog oplevet en del sager, hvor der har været uklarheder om forskellige juridiske forhold. 
 
Tilsynet har erfaret, at nogle beboere på §§ 107 og 108 botilbud har lejekontrakter. Det er problematisk, 
fordi hverken lejeloven eller almenlejeloven finder anvendelse på botilbud efter §§ 107 og 108. Det har 
betydning for både tilbuddenes driftsmæssige forhold og borgernes retsstilling. 
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Tilsynet har I andre tilfælde erfaret, at nogle driftsherrer driver §§ 66, 107 og 108 tilbud i lokaler, som er 
opført efter almenboligloven. Det er ikke lovligt.  
 
Tilsynet har i flere tilfælde erfaret, at private tilbud enten ikke har udfærdiget gyldige vedtægter eller ikke 
kan finde deres gældende vedtægter, når tilsynet efterspørger disse. I andre tilfælde hvor der forefindes 
vedtægter, har tilsynet oplevet, at vedtægterne ikke har været underskrevet og dermed er fonden/den 
selvejende institution ikke gyldigt stiftet. Endelig har tilbud i flere tilfælde revideret de oprindelige 
vedtægter, og efterfølgende lagt den nye version til grund for tilbuddets drift, dog uden at få ændringen 
behørigt godkendt. Er vedtægter ikke godkendt, har de ingen retskraft. Tilbuddene har altså i disse tilfælde 
indrettet sig efter en revideret vedtægt, der ikke er gældende, imens den oprindelige, reelt gældende 
vedtægt af samme grund ikke overholdes.  
 
Tilsynet har i flere tilfælde erfaret, at private tilbuds vedtægter ikke overholder lov om socialtilsyn og/eller 
egne vedtægter, f.eks. i forhold til bestyrelsessammensætningen. Dette kan illustreres ved denne case: 
 
 

Case. 

 

Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. regodkendelse  

Omhandler temaet Organisation og Ledelse.  

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2, at det skal fremgå af vedtægten, hvorledes 

egenkapitalen er indbetalt (kontant eller i værdier) ved oprettelsen. Dette er ikke tilfældet i gældende 

vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2.  

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 3, at udpegning af ledelse, ledelsens opgaver og ansvar 

skal fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten 

overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 3. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 4, at regler om hæftelse for gældsforpligtelser skal fremgå 

af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at overholder lov om 

socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 4. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 5, at regler for hvorledes tilbuddet skal forholde sig med 

hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision skal fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet 

gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 5. 

Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 6, at regler om procedurer for vedtægtsændringer skal 

fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten 

overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 6 

Den aktuelle bestyrelse, jf. bestyrelseslisten, overholder lov om socialtilsyn § 14.  

Bestyrelsessammensætningen er ikke i overensstemmelse med de i vedtægterne beskrevne krav til 

sammensætning.  



 

31 
 

Det fremgår af gældende vedtægt, at bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer.  

Den aktuelle bestyrelse, jf. bestyrelseslisten består af 5 medlemmer: Formand (tandlæge), næstformand 

(fabrikant), medlem (selvstændig), medlem (pædagog) og medlem (medarbejderrepræsentant).  

Det fremgår af vedtægternes § 4, at bestyrelsen skal konstitueres med bestyrelsesformand og en kasserer. 

Af fremsendte bestyrelsesliste fremgår ikke kasserer, det gør derimod en næstformand. Bestyrelsen skal 

sikre konstitutionering iht. vedtægterne.  

 
Tilsynet har erfaret flere tilfælde af sager, hvor der i vedtægterne for private tilbud mangler klar angivelse 
af, hvorledes stiftelseskapitalen er indbetalt. Kravet er, at det klart skal angives, om dette er i form af 
værdier (og hvad disse værdier har karakter af) eller i form af kontanter.   
 
Tilsynet har erfaret, at i flere private tilbud har lederen haft stemmeret i bestyrelsen. Lederen må gerne 
være repræsenteret i bestyrelsen, men må ikke have stemmeret. 
 
Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører bestyrelsen, viser den følgende: 
 
Indikator 8.c.:”Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse” 

1 (i meget lav grad opfyldt) 31 51 % 

2 (i lav grad opfyldt) 4 7 % 

3 (i middel grad opfyldt) 4 7 % 

4 (i høj grad opfyldt) 8 13 % 

5 (i meget høj grad opfyldt) 13 22 % 

  
Tabellen viser, at hele 65 % af alle private tilbud scorer 3 eller derunder. De fleste af disse scorer 1. Det 
skyldes, at hvis det juridiske grundlag ikke er lovligt gives der scoren 1, fordi det er bestyrelsens ansvar at 
sikre, at dette er i orden. Tallene afspejler de store udfordringer, som er beskrevet ovenfor i forhold til især 
vedtægter og bestyrelsens sammensætning. Kvaliteten af dette område er der altså i høj grad blevet 
arbejdet med i løbet af 2014 og det er forventningen, at dette vil fortsætte i 2015. Når alle tilbud er 
regodkendt forventes disse udfordringer for langt størstedelen at være løst.   
 
Tilsynet har oplevet uklarheder i forhold til, om afdelinger under tilbud reelt var afdelinger, eller om de var 
enkeltstående separate tilbud. Denne problemstilling har primært vedrørt kommunale tilbud, hvor 
kommuner har ønsket at slå tilbud og afdelinger sammen. Et eksempel på det er en kommune, som har 
ønsket at sammenlægge alle deres tilbud i to tilbud  
 
De udfordringer, i forhold til det juridiske grundlag for tilbuddenes drift, som tilsynet har oplevet i 2014, har 
handlet om følgende: 

 Sammenblanding af tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven 

 Manglende gyldige vedtægter  

 Manglende efterlevelse af gældende regler og/eller efterlevelse af egne vedtægter 

 Uklarheder om tilbud er ét eller flere tilbud eller afdelinger 
 
Tilsynets opgaveportefølje og tilbud og plejefamilier der falder udenfor 
Tilsynet har i 2014 erfaret, at en del tilbud og plejefamilier falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det til 
trods for at de, der bor i disse tilbud og plejefamilier, i de fleste tilfælde fuldt ud er at sammenligne med de 
målgrupper, der bor i tilbud og plejefamilier, der falder under tilsynet opgaveportefølje.  
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Tilsynet kan bl.a. konstatere, at tilbud, hvor beboerne har egne lejekontrakter, ikke skal have tilsyn af 
Socialtilsyn Nord, men tilsyn af beliggenhedskommunen. Disse tilbud har vist sig både at være offentlige og 
private tilbud. 
 
Et eksempel herpå er illustreret i denne case: 
 

Case. 
 
Uddrag fra orientering til anbringende kommuner 
 
Socialtilsyn Nord har truffet afgørelse om, at tilbuddet yder § 85 støtte til borgere i egne lejligheder. 
Ifølge tidligere godkendelse er tilbuddet godkendt til at yde § 85 støtte til borgere i almene ældre 
boliger. Socialtilsyn Nord har konstateret, at borgerne ikke bor i almene boliger, de bor i egne 
lejligheder, lejet af borgerne på lejelovens almindelige vilkår. 
Det betyder, at Socialtilsyn Nord ikke har tilsynsforpligtigelsen, den overgår til 
beliggenhedskommunen. Tilbuddet vil blive fjernet fra tilbudsportalen.   

 
Derudover har tilsynet oplevet, at en del plejefamilier bliver konkret godkendt af beliggenhedskommunen.  
Kommuner kan konkret godkende plejefamilier i særlige tilfælde. Det er dog tilsynets oplevelse at denne 
mulighed for at konkret godkende plejefamilier benyttes i videre udstrækning end i ”særlige tilfælde”.  
 
De tilbud og plejefamilier, som tilsynet i 2014 har erfaret falder udenfor opgaveporteføljen, er: 

 Tilbud, hvor borgeren bor med egne lejekontrakter i privat udlejning 

 Tilbud, hvor borgeren bor med egen lejekontrakt i en almenboligtype, der ikke er omfattet af 
socialtilsynet 

 Plejefamilier, der er eller bliver konkret godkendt 
 
Betydning af uklarhed om juridiske forhold 
Konsekvensen af de ulovlige juridiske forhold i forhold til boligen giver bl.a. uklarhed om borgernes 
retsstilling. Der er f.eks. forskel i de rettigheder borgere har, når de bor i botilbud efter serviceloven, og når 
de bor til leje. Det gælder bl.a. i forhold til borgernes økonomi. Det er forskelligt, hvad borgerne skal betale 
for at bo i henholdsvis botilbud og lejeboliger. I botilbud betaler beboerne en egenbetaling, som beregnes 
af handlekommunen, mens borgere i lejeboliger betaler leje. Derudover gælder, at borgere der bor til leje, 
har mulighed for at søge og modtage boligsikring/støtte, hvilket borgere i botilbud ikke lovligt kan. Der er 
også forskel i forhold til opsigelse: I botilbud ophører indsatsen, når formålet er opfyldt eller når 
foranstaltningen ikke længere opfylder sit formål. Når en borger bor til leje, kan vedkommende som 
udgangspunkt ikke opsiges, medmindre særlige forhold gør sig gældende.  
 
Når vedtægter og bestyrelsessammensætning ikke er i overensstemmelse med lovens krav, giver det 
uklarhed om tilbuddets drift og evner til at drive stedet professionelt. Det er bestyrelserne, der er 
forpligtede til at sikre, at tilbuddet drives ud fra lovgivning og egne vedtægter, og derfor bestyrelsens 
kompetencer der bedømmes til at være mangelfulde, når det juridiske grundlag for driften ikke er i orden.  
 
I de situationer, hvor tilsynet er blevet opmærksomt på problemstillinger, der vedrører det juridiske 
grundlag for tilbuddenes drift, har der været igangsat en dialog om en lovlig løsning på de forhold, tilsynet 
har fundet. I nogle tilfælde er der udstedt vilkår eller påbud med henblik på, at tilbuddets struktur og 
opbygning overholder loven på sigt. Det er tilsynets opfattelse, at der på den baggrund er igangsat et 
kvalitetsløft i forhold tilbuddenes juridiske struktur og sammensætning, og at det er med til at skabe en 
øget grad af gennemsigtighed omkring borgernes retsstilling. 
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I forhold til flere tilbud der slås sammen til ét tilbud med flere afdelinger, godkendes tilbuddet inkl. alle 
afdelinger og der udstedes én samlet godkendelsesrapport. I det løbende tilsyn vil der ligeledes kun 
udfærdiges én tilsynsrapport, der dækker tilsynet med samtlige afdelinger. Det er tilsynets oplevelse, at 
disse tilsynsrapporter ofte bliver uoverskuelige, da rapporterne skal favne bedømmelser og vurderinger af 
meget forskellige afdelinger. Det skaber uklarhed og uigennemsigtighed om kvaliteten af tilbuddet og de 
enkelte afdelinger. Det gælder også for læsere på Tilbudsportalen, hvor tilbuddet fremgår som ét tilbud. 
Derudover har det konsekvenser for det økonomiske grundlag for Socialtilsyn Nord, da tilsynstaksten bliver 
mindre, når mange tilbud bliver ændret til at udgøre ét tilbud med flere afdelinger. 
 
I forhold til de tilbud og plejefamilier, der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje, ser tilsynet en risiko 
for, at der udvikler sig parallelle tilsynssystemer for borgere med lignende funktionsnedsættelser. Nemlig ét 
tilsyn, der udføres af socialtilsynene, og ét tilsyn, der udføres af de kommuner hvor de tilbud og 
plejefamilier, der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje, ligger. 
 
Formålet med reformen for tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier var bl.a. at sikre et generelt 
kvalitetsløft på området, sikre et systematisk grundlag for tilsynet ved at indføre kvalitetsmodeller samt at 
sikre en ensartet praksis på tværs af landet. Alt sammen med det ønske at skabe en positiv og reel forskel 
for udsatte borgere på sociale tilbud. 
 
Hvis mange børn, unge og voksne bor på tilbud og hos plejefamilier, der ikke falder under socialtilsynets 
opgaveportefølje, udhuler det formålet med reformen. Vi vil opleve store forskelle i de metoder og den 
systematik, der lægges til grund i tilsynet, afhængigt af om det er socialtilsynet eller 
beliggenhedskommuner, der udfører tilsynet. Forskelle der giver uigennemskuelighed om kvaliteten af de 
sociale tilbud og plejefamilier, og som kan betyde, at der ikke opnås det ønskede generelle kvalitetsløft på 
området, der skal skabe en positiv og reel forskel for udsatte borgere. 
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4. Socialtilsyn Nords økonomi  

4.1 Budget og regnskab  

Socialtilsynet skal i hver årsrapport give en kort beskrivelse af budget og regnskab for det forgangne år.  
 
I nedenstående tabel fremgår budget og regnskab 2014 for Socialtilsyn Nord.  
 
Tabel 4.1.1: Regnskab 2014 og budget 2015, 1.000 kr., løbende priser  

 Budget 2014 Regnskab 2014 Forskel 

Socialtilsyn Nords direkte udgifter  
(løn mv.) 31.239 29.317 -1.922 

Indirekte udgifter (overhead, 
afdrag på initialomkostninger mv.) 3.130 2.380 -750 

Udgifter i alt 34.369 31.697 -2.672 

Indtægter fra objektiv finansiering -15.511 -15.511 0 

Indtægter fra tilsynstakster -18.858 -16.088 2.770 

Indtægter i alt -34.369 -31.599 2.770 

Netto 0 98 98 

 
Som det ses, er der et mindre forbrug på 0,098 mio. kr. på Socialtilsyn Nord driftsbudget. Det skyldes, at 
Socialtilsyn Nord budget blev fastlagt ud fra en forventning om 417 tilbud og 1.127 plejefamilier 
(oprindeligt estimeret med 1.400, men grundet fejl i sagsoverdragelse blev tallet reduceret), mens det ved 
socialtilsynets opstart var kendt, at antallet af tilbud ville være lavere. Derfor har Socialtilsyn Nord ikke 
anvendt sin fulde budgetramme til løn mv. 
 
Samtidig var der færre indtægter fra takster i 2014 end forudsat i budgettet. Det hænger sammen med 
ovenstående; færre tilbud end forudsat i budgettet og dermed færre tilbud, der betaler takster. 
 
Tabel 4.1.2 nedenfor viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord 
– dels hvor mange, der var forudsat i budgettet for 2014, og hvor mange der faktisk var. 
 
Tabel 4.1.2: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Nord 

 Forudsat i budget 2014 Faktisk antal i 2014 

Plejefamilier 1.127 1.038 

Tilbud på børneområdet 
(døgntilbud mv.) 

105 100 

Tilbud på voksenområdet 
(døgntilbud mv.) 

312 231 

Overlap mellem tilbudstyper 0 47 

I alt 1.544 1.416 

Note: Antallet af faktiske tilbud er eksklusiv tilbud / plejefamilier, der blev ny-godkendt i 2014.  
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Tabel 4.1.2 viser, at der i 2014 var færre tilbud end forudsat og understøtter, hvorfor både udgifter og 
indtægter blev mindre i 2014 end forudsat i budgettet.  
 
Det skal dog bemærkes, at samtidig med at der i 2014 viste sig at være færre tilbud end forudsat, var der 
samtidig flere tilbud med underafdelinger, hvoraf nogle er blevet opkrævet en tillægstakst. ”Faldet” i antal 
af tilbud skal derfor ikke nødvendigvis modsvares af et tilsvarende fald i udgifter og indtægter i det enkelte 
socialtilsyn.  
 
Tabel 4.1.3 nedenfor viser budget 2015 for Socialtilsyn Nord. Budgettet er udarbejdet ud fra en 
forudsætning om 1.303 plejefamilier, 395 tilbud på børneområdet og voksenområdet.  
 
Tabel 4.1.3: Budget 2015 for Socialtilsyn Nord, 1.000 kr., 2015-priser 

 Budget 2015 

Socialtilsyn Nords direkte udgifter (løn mv.) 31.846 

Indirekte udgifter (overhead, afdrag på initialomkostninger mv.) 2.725 

Udgifter i alt 34.571 

Indtægter fra objektiv finansiering -15.261 

Indtægter fra tilsynstakster -19.310 

Indtægter i alt -34.571 

Netto 0 

 
Budget 2015 danner grundlag for tilsynstaksterne og de objektive finansieringsbidrag i 2015, jf. næste 
afsnit.  

Tilsynstakster og objektive finansieringsandele  

Tabel 4.1.4: Udvikling af grundtaksterne (dvs. uden reguleringerne) 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

0 – 7 34.959 34.245 
 

 

8 – 24 41.951 41.094 
 

 

25 – 49 69.918 68.490 
 

 

>50 104.876 102.734 
 

 

Nygodkendelser 
   

 

0 – 7 24.557 16.882   

8 – 24 29.468 20.258   

25 – 49 49.113 33.763   

>50 73.670 50.645   

Væsentlig 
ændring af 

eksisterende 
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godkendelse 

0 – 7 12.278 8.441   

8 – 24 14.724 10.129   

25 – 49 24.557 16.882   

>50 36.835 25.322   

Skærpet tilsyn 
   

 

0 – 7 17.479 8.861   

8 – 24 20.975 10.273   

25 – 49 34.959 17.122   

>50 52.438 25.684   

 
Med grundtakst (budgettakst) skal forstås den takst, der beregnes for året uden reguleringer fra tidligere 
år. 
 
Ovenstående tabel er udfyldt med de faktiske takster for 2014 og 2015. Der er i 2014 og 2015 
ikke reguleret for over- / underskud, da Socialtilsynet først startede op i 2014.  
Derfor er nedenstående tabel ikke udfyldt.  
 
Første regulering af taksterne vil ske i 2015 og således i forbindelse med årsrapporten for 2016, hvorfor 
denne tabel først vil være relevant her. Tabellen vil indeholde en oversigt over over-/underskud af 
taksterne i det pågældende år.  
 
Tabel 4.1.5: Udvikling af regulering af taksterne 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

0 – 7 
   

 

8 – 24 
   

 

25 – 49 
   

 

>50 
   

 

 
Tabel 4.1.6, Udviklingen i taksterne for den objektive finansiering 

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 

Årets samlede 
takstgrundlag 

15.511.314 15.261.316 
 

 

Årets regulering 
Over-/underskud 

0 0 
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5. Kvantitative data om tilbuddenes kvalitet 

5.1 Overdragelser af sagerne fra kommunerne og regioner 

Som et led i tilsynsreformen har socialtilsynene d. 1. januar 2014 fået overdraget de sociale tilbud og 
plejefamilier fra de kommuner og regioner, som tidligere havde myndighedsansvaret herfor.  
 
Overdragelsen mellem 2013 og 2014 havde karakter af en engangsoverdragelse, hvorfor nedenstående 
opgørelse ikke vil figurere i årsrapporter fra 2015 og frem.   
 
Nedenfor gives en beskrivelse af selve sagsoverdragelsen samt sagernes stand i forbindelse med 
overdragelsen.  
 
Beskrivelse af selve sagsoverdragelsen. 
 
I forbindelse med Lov om socialtilsyns ikrafttrædelse 1. januar 2014 blev de daværende godkendende og 
tilsynsførende kommuner og regioner anmodet om at overdrage alt relevant sagsmateriale, status på 
sagerne mv. til de nye socialtilsynskommuner senest d. 1. december 2013. 
 
Forud for sagsoverdragelsen udarbejdede socialtilsynene en ”Vejledning om overdragelse af sagsmateriale 
fra sagsoverdragende myndighed til socialtilsynskommunen”, som beskrev frister, sagernes 
statuskategorisering og de praktiske rammer for aflevering. 
 
Ved deadline for sagsoverlevering d. 1. december 2013 havde ca. 25 % af kommunerne og regionerne 
overleveret deres sager til Socialtilsyn Nord. Der var tale om hele og delvise overdragelser, da flere 
kommuner havde overdraget for enten deres voksen/handicapafdelinger eller deres børne/ungeafdelinger 
og ikke samlet. 
Socialtilsyn Nord har løbende fulgt op på sagsoverdragelsen hos de kommuner og regioner, som ikke havde 
overdraget sagsmateriale eller kun delvist havde overdraget sagsmateriale med henblik på endelig 
overdragelse. Selve sagsoverdragelsen blev i sin helhed tilendebragt ved starten af 2. kvartal 2014. 
Efterfølgende er flere enkeltsagsdokumenter løbende blevet eftersendt til Socialtilsyn Nord fra forskellige 
kommuner.  
Det bemærkes dog, at Socialtilsyn Nord i enkelte tilfælde har fået meddelt, at der ikke foreligger en 
tilsynsrapport for 2013, idet der ikke er udarbejdet sådanne, hvis der ikke har været noget at bemærke.  
 
Det bemærkes, at Socialtilsyn Nord ikke fik overdraget det antal sager fra kommuner og regioner, som det 
indledningsvis var det forventede. Mankoen imellem det forventede og det reelle tal var på 17,5 %. 
Årsagen til dette var, at kommunerne og regionerne i forbindelse med sagsoverdragelsen i flere tilfælde fik 
et mere detaljeret overblik over deres tilbud, herunder strukturen og sammensætningen heraf, hvilket 
således medførte, at det overførte antal sager blev mindre. Dette har ligeledes gjort sig gældende på 
familieplejeområdet.  
Endelig havde en enkelt kommune, ved en fejl, meldt antallet af plejebørn ind til Socialtilsyn Nord, fremfor 
antallet af plejefamilier – en forskel på 3:1. Dette medførte sidenhen, at tilsynet måtte tilpasse 
medarbejderstaben og reducere antallet af stillinger med tre.   
 

Sagsoverdragelsen fra kommuner/regioner til Socialtilsyn Nord har haft betydning for selve 
opstartsprocessen i løbet af 1 og 2. kvartal 2014, da de manglende og delvise sagsoverdragelser har 
medvirket til vanskeligheder i forhold til påbegyndelse af tilsynsaktiviteter og sagsbehandling af de enkelte 
sager. Dette har således også haft betydning for sagsbehandlingstiden for hele 2014.   
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Tabel 5.1.1: Status på overdragne sager 

Karakteren af de overdragede sager Antal 

Antal overdragne sager 1.479 

 Antal røde sager 15 

 Antal gule sager 51 

 Antal grønne sager 1.413 

 
 

5.2 Antal af sager i Socialtilsyn Nord 

Med udgangen af 2014 er socialtilsynets opgaveportefølje som følger: 
 
Tabel 5.2.1: Antal tilbud fordelt på tilbudstype:  
 

Tilbudstyper 

 

 

I alt  

Plejefamilier 1.038 

Børnetilbud/opholdssteder 100 

Voksentilbud 231 

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper. 47 

Andre tilbudstyper Antal (uafhængig af størrelse) 

Koncerner        01 

Antal tilbud under koncerner     02 

 
Beskrivelse af udviklingen af socialtilsynets opgaveportefølje i 2014. 
Den samlede opgaveportefølje har i løbet af 2014 udviklet sig løbende i form af både til- og afgang af 
tilbud/plejefamilier. Årsagerne til udviklingen i opgaveporteføljen skyldes flere ting: Familieplejeområdet 
har 2014 været præget af, at flere eksisterende plejefamilier ikke længere har ønsket at være plejefamilie 
og at generelt godkendte plejefamilier er blevet konkret godkendte af de enkelte kommuner og dermed er 
overgået til den stedlige kommunes tilsyn. Socialtilsynet har ligeledes modtaget 165 ansøgninger om 
nygodkendelse fra familier, som har ønsket at blive plejefamilie.  
 
Udviklingen af opgaveporteføljen på tilbudsområdet har været under indflydelse af, at kommunale og 
regionale myndigheder i flere tilfælde har omstruktureret deres tilbud til færre enheder ved at lægge flere 

                                                           
1
 Der er truffet afgørelse om, at tre tilbud har karakter af at være en koncernlignende konstruktion. 

2
 Under de tre tilbud, som er karakteriseret, som værende koncernlignende, er der 13 tilbud, som hører herunder.  
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tilbud og afdelinger sammen. De samme enheder er sidenhen blevet omstruktureret flere gange. I andre 
tilfælde er tilbud blevet nedlagt af driftsherren.  
 
Socialtilsynet har modtaget 17 ansøgninger om nygodkendelse på tilbudsområdet, som er blevet behandlet 
i løbet af 2014. 
 
I forhold til koncerner og koncernlignende konstruktioner har Socialtilsyn Nord i 2014 søgt at afklare de 
tilbudskonstruktioner, som går på tværs af to eller flere tilsyn. Der er således endnu ikke foretaget 
undersøgelse af de tilbudskonstruktioner, som kun opererer indenfor de enkelte tilsyns ansvarsområder. 
Dette arbejde er sat i værk og gennemføres i løbet af 2015.  
Ovenstående angivelse af antallet af koncerner og tilbud under koncerner er således ikke fuldt ud belyst.  

 

5.3 Årets godkendelser 

Socialtilsynet skal behandle ansøgninger om godkendelse fra sociale tilbud og plejefamilier. Ansøgningerne 
kommer ind og bliver behandlet løbende.  
 
Sideordnet hermed vil der i 2014 og 2015 blive gennemført re-godkendelser, idet der her er tale om en 
overgangsperiode, hvor tilbud som er etableret inden 2014 skal regodkendes i henhold til lov om 
socialtilsyn. Efter 2015 vil der ikke længere være muligt at blive re-godkendt og der vil kun figurere 
oplysninger om ny-godkendelse.  
 
Det er tidspunktet for offentliggørelsen af godkendelsen, som er afgørende for, hvilket år den aktuelle 
godkendelse registres under. Eksempel: Det sagsforberedende arbejde, herunder besøg på tilbuddet, er 
gennemført i 2014, men rapporten offentliggøres først på Tilbudsportalen efter d. 1. januar 2015. Denne 
godkendelse vil indgå i socialtilsynets årsrapport for 2015, men vil ikke figurere i årsrapporten for 2014.  
 
Oversigt over gennemførte godkendelser i løbet af 2014.   
 
Tabel 5.3.1: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype: 

Tilbudstyper 

 

 

I alt  

Plejefamilier 29 

Børnetilbud/opholdssteder 4 

Voksentilbud 6 

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper. 1 

I alt 40 

 
Antallet af nygodkendte tilbud og plejefamilier i 2014 har ikke været på det forventede niveau, hvilket 
hænger sammen med et forventet antal ansøgere på ca. 170 på familieplejeområdet og 15 tilbud om året.  
Tilsynet har dog kunnet konstatere, at antallet af ny ansøgninger i løbet af første halvår 2015 er mærkbart 
forøget i forhold til samme periode i 2014.  
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Tabel 5.3.2: Antal regodkendte tilbud fordelt på tilbudstype:  

Tilbudstyper 

 

 

I alt  

Plejefamilier 268 

Børnetilbud/opholdssteder 33 

Voksentilbud 70 

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper. 13 

I alt 384 

 
Antallet af gennemførte regodkendelser foretaget i 2014 har været under indflydelse af en række faktorer, 
herunder selve opstartsperioden, implementering af nye regler og rammer for tilsynsopgaven – herunder 
de nye kvalitetsmodeller, samt indkøring af nye IT-systemer og nye arbejdsgange.  
Herudover har tilsynet primært haft fokus på at føre driftstilsyn og nygodkendelser i løbet af 2. halvår 2014.   
 

5.4 Antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor 

Antallet tilbagekaldte godkendelser opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket tema i 
kvalitetsmodellen, begrundelsen for tilbagekaldelsen er formuleret. I materialet indgår det antal 
godkendelser, som er endt med en ikke-godkendelse eller at tilbuddet er ophørt.  
 
Tabel  5.4.1: Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper:  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 127 

Sociale tilbud 28 

I alt 155 

 
På plejefamilieområdet er de 127 tilbagekaldte godkendelser udtryk for ophørte tilbud i 126 af sagerne. I 
den sidste sag har tilsynet gennemgået en nærmere undersøgelsesproces og efterfølgende trukket 
plejefamiliens godkendelse.  
 
På tilbudsområdet er samtlige 28 tilfælde af tilbagekaldte godkendelser udtryk for, at tilbuddet er ophørt. 
Der er således ikke tale om, at tilsynet har trukket en godkendelse, men at tilbuddet i de fleste tilfælde ikke 
længere ønskede at være i drift.  

 
 

Tabel  5.4.2, Temaer  som ligger til grund for tilbagekaldte godkendelser.  

  Tilbudstype 
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Årsag Plejefamilie 
Børnetilbud/oph

oldssteder 
Voksentilbud 

Overlap mellem  
B/U-tilbud, 

opholdssteder og 
voksentilbud 

I alt 

1. Uddannelse 
og beskæftigelse  0  0  0  0  0 

2. 
Selvstændighed 
og sociale 
relationer  0  0  0  0  0 

3. Målgruppe, 
metoder og 
resultater  0  0  0  0  0 

4. Organisation 
og ledelse/ 
Familiestruktur 
og 
familiedynamik  1  0  0  0  0 

5. Kompetencer  0  0  0  0  0 

6. Økonomi  0  0  0  0  0 

7. Fysiske 
rammer  0  0  0  0  0 

I alt  1  0  0  0  1 

Note: antallet af temaer vil øjensynligt være højere end antallet af tilbagekaldte godkendelser. Det skyldes, 
at flere temaer godt kan have ligget til grund for tilbagekaldelsen. 
 

5.5. § 85 – botilbud   

Socialtilsyn Nord har i løbet af 2014 haft 168 tilbud til vurdering af, om de var en botilbudslignende boform 
efter § 4, stk. 1, nr. i lov om socialtilsyn. I forhold til 168 af tilbuddene er der truffet afgørelse i 150 af 
sagerne. De resterende 18 sager er fortsat under behandling af tilsynet.  
 
De 150 afgørelser, som tilsynet har foretaget, fordeler sig på følgende afgørelser: 
 
I 137 af sagerne har tilsynet truffet afgørelse om, at de er ”85-tilbud” – en botilbudslignende boform efter § 
4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn. Og dermed omfattet af tilsynets ansvarsområde.  
 
I 11 af sagerne har tilsynet vurderet, at der er tale om et botilbud efter § 107 eller § 108 i serviceloven. Og 
dermed omfattet af tilsynets ansvarsområde.  
 
I 2 af sagerne har tilsynet truffet afgørelse om, at tilbuddet ikke er omfattet af lov om socialtilsyn, og 
dermed ikke omfattet af tilsynets ansvarsområde. 
 
Tilsynet har modtaget 10 klager over de afgørelser, som er truffet. Ingen af de 10 klager er 
færdigbehandlet, og de er derfor ikke fremsendt til Ankestyrelsen. 
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5.6. Antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg. 

I forbindelse med tilsyn får alle plejefamilier og sociale tilbud et eller flere tilsynsbesøg.  
Tilsynsbesøgene kan aflægges som anmeldte og uanmeldte. Antallet af tilsynsbesøg kan variere alt efter 
tilbuddets størrelse.  
 
F.eks. vil et tilbud med mange afdelinger typisk få mange tilsynsbesøg i forbindelse med et enkelt tilsyn. Det 
samme gør sig gældende, hvis et tilbud får et skærpet tilsyn. Derfor vil det samlede antal tilsynsbesøg være 
højere end det samlede antal gennemførte tilsyn. 
 
Tabel 5.6.1: Gennemførte tilsyn  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 867 

Sociale tilbud 201 

I alt 1.068 

 
Tabel 5.6.2: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.  

Socialtilsyn Nord  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 68 919 987 

Re-godkendelser 400 0 400 

Godkendelser 22 0 22 

I alt 490 919 1.409 

 
Tabel 5.6.3: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fordelt på [sektioner/teams/afdelinger]   

Plejefamilier  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 

Driftsorienterede tilsyn 23 750 773 

Re-godkendelser 278 0 278 

Godkendelser 14 0 14 

I alt 315 750 1.065 

Tilbud  

Tilsynstype Anmeldte Uanmeldte I alt 
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Driftsorienterede tilsyn 45 169 214 

Re-godkendelser 122 0 122 

Godkendelser 8 0 8 

I alt 175 169 344 

 

5.7. Henvendelser om bekymrende forhold   

Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Nord med oplysninger 
om bekymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Socialtilsynet modtager henvendelserne skriftligt, 
telefonisk og ved personligt fremmøde. 
 
Til formålet har socialtilsynet etableret en særlig ”whistleblower”-telefon, som er åben for telefoniske 
henvendelser indenfor socialtilsynets åbningstider.  Ligeledes er det muligt at benytte en skriftlig 
webformular via socialtilsynets hjemmeside. 
 
Registrering og sagsbehandling 
Socialtilsyn Nord registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Nye henvendelser bliver først 
sagsbehandlet af en whistleblow-ansvarlig i socialtilsynet og derefter tildelt til den relevante 
sektion/afdeling eller tilsynskonsulent.   
 
Alle henvendelser bliver registreret enkeltvist, uanset om det er flere anmeldere eller den samme 
anmelder, som kontakter socialtilsynet flere gange.  Antallet af henvendelser er derfor et udtryk for, 
hvordan henvendelserne fordeler sig på temaer, ikke hvilke temaer der indeholder flest problematikker. 
 
Nøgletal 
Tabel 5.7.1: Antallet af henvendelser    

Tilbudstyper Antal 

Plejefamilier 11 

Sociale tilbud 39 

Ukendt tilbudsangivelse 25 

I alt 75 

 
 
I den nedenstående tabel 5.7.2 er angivet de årsager, de enkelte indberettere har haft til at kontakte 
tilsynet vedr. bekymrende forhold i 2014. Tabellen viser, at de primære årsager til henvendelse omhandler 
elementer, som har med tilbuddenes/plejefamiliernes dagligdag at gøre – pædagogik, socialfaglige 
kompetencer og ledelse. Henvendelser om vold eller seksuelle krænkelser fylder derimod mindre. 
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Tabel 5.7.2: Årsag til henvendelse  

 
 
Tabel 5.7.3. viser, at pårørende og nuværende/tidligere medarbejdere er de hyppigste kilder til anonyme 
henvendelser om bekymrende forhold. Dette er dog et usikkert estimat, da omkring 35 % af 
henvendelserne er helt anonyme eller vanskelige at placere via samtalen eller web-formularen.  
Tallene fra henvendelsesprofilen stemmer godt overens med årsagerne til henvendelserne, da disse 
primært beror pædagogik, socialfaglige kompetencer og ledelse og dermed tilbuddenes/plejefamiliernes 
dagligdag. Dermed er det faktorer, som mest er kendt for de personer, som har deres daglige gang der.  

 
Tabel 5.7.3: Henvender profil  
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Ledelse – dårlig eller manglende 

Socialfaglige kompetencer – dårlige eller … 
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I den nedenstående tabel 5.7.4 er angivet resultatet af den sagsbehandling ift. henvendelser vedr. 
bekymrende forhold, som tilsynet har modtaget i 2014. Af tabellen ses det, at henvendelserne i de fleste 
tilfælde har medført videre undersøgelse, primært ved besøg på tilbuddene/ hos plejefamilierne.   
 
Tabel 5.7.4: Tiltag på baggrund af henvendelser   

 
 
 
Kendskab til ordningen 
For at sikre at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer er bekendt med ordningen, har 
Socialtilsyn Nord taget følgende tiltag:  

i) ordningen er beskrevet på socialtilsynets hjemmeside med oplyst kontaktinformationer 
ii) kontaktoplysninger på ”whistleblower”-telefonen og webformularen er ligeledes printet på 

bagsiden af socialtilsynets medarbejderes visitkort 
iii) botilbuddene har fået tilsendt en opslagsseddel, som vi har opfordret dem til at placere et 

synligt sted på botilbuddet 
iv) ved etableringen af ordningen blev der udsendt en fælles pressemeddelelse fra de fem 

socialtilsyn 
v) socialtilsynets medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg. 

 
Udfordringer og status. 
Muligheden for at borgere, pårørende og andre kan rette anonym henvendelse til tilsynet om bekymrende 
forhold, giver en række muligheder for tættere opfølgning med tilbud og plejefamilier om forhold, som ikke 
nødvendigvis ville være kommet frem.  
 
Tilsynets oplever dog, at det kan være problematisk at følge tilstrækkeligt op på henvendelserne, da 
tilsynet ikke må oplyse tilbud eller plejefamilier om, at der er kommet anonyme henvendelser, som 
vedrører dem. På denne måde kan det vanskeliggøre en troværdig dialog imellem tilsynet og det berørte 
tilbud eller den berørte familie, herunder den nærmere undersøgelse af, om de anonyme henvendelser om 
bekymrende forhold er korrekte.    

0 2 4 6 8 10 12 14

Uanmeldt besøg

Anden videre undersøgelse

Anmeldt besøg

Udenfor kompetenceområde

Afvist (utilstrækkelig information)

Afvist (grundløs)

Tiltag pba. Henvendelse 
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5.8. Antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor.  

Et skærpet tilsyn er et tilsyn, hvor der er ekstra fokus på det enkelte tilbud eller plejefamilie, og som er 
afstedkommet efter et driftstilsyn eller en regodkendelse har været gennemført. Det skærpede tilsyn kan 
være anvendt, hvis der har været bekymrende forhold til sted, som skal rettes op på. Ved et skærpet tilsyn 
pålægges tilbuddet eller plejefamilien et eller flere påbud, som skal efterleves.  
 
Antal iværksatte skærpede tilsyn opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket af de syv 
temaer i kvalitetsmodellen begrundelsen for iværksættelse af skærpede tilsyn er formuleret.   
 
Hvis et skærpet tilsyn forlænges yderligere 3 måneder, tæller det som et nyt skærpet tilsyn i tabellen. 
 
Tabel 5.8.1: Antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 0 

Børnetilbud/opholdssteder 1 

Voksentilbud 3 

I alt 4 

 
Tabel 5.8.2: Oversigt over den primære årsag til meddelte skærpede tilsyn  

 Tilbudstype  

Årsag i relation til 
kvalitetsmodellen 

Plejefamilie 
Børnetilbud/ 
opholdssted 

Voksentilbud I alt 

Uddannelse og beskæftigelse 0 0 0 0 

Selvstændighed og sociale 
relationer 

0 
0 0 

0 

Målgruppe, metoder og 
resultater 

0 
0 2 

2 

Organisation og ledelse 0 1 0 1 

Kompetencer 0 0 0 0 

Økonomi 0 0 1 1 

Fysiske rammer 0 0 0 0 

I alt 0 1 3 4 

 
Figur 5.8.A: Iværksatte skærpede tilsyn fordelt på temaer. 
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I tillæg til de iværksatte skærpede tilsyn er der foretaget 10 varslinger af skærpede tilsyn. De varslede 
skærpede tilsyn blev efterfølgende ikke effektueret, da tilbuddene af egen drift, inden 
ikrafttrædelsesdatoen, havde rettet op på de forhold, som det varslede skærpede tilsyn vedrørte.  
 
 

5.9. Antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter 

Der kan iværksættes påbud, når der ved et driftstilsyn eller regodkendelse er konstateret forhold, som 
påkræver handling fra tilbuddets eller plejefamiliens sides, hvis socialtilsynet skal kunne godkende 
tilbuddet.  
 
Antal iværksatte påbud opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket af de syv temaer i 
kvalitetsmodellen, at begrundelse for iværksættelse af påbud er formuleret.  
 
Tabel 5.9.1: Antal iværksatte påbud fordelt på tilbudstype  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 3 

Børnetilbud/opholdssteder 5 

Voksentilbud 26 

I alt 34 

 
 
Tabel 5.9.2: Oversigt over antal iværksatte påbud og deres karakter  

 Tilbudstype  

50% 

25% 

25% 

Antal fordelt på temaer 

Uddannelse og beskæftigelse

Selvstændighed og sociale
relationer

Målgruppe, metoder og resultater

Organisation og ledelse

Kompetencer

Økonomi

Fysiske rammer
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Årsag i relation til 
kvalitetsmodellen 

Plejefamilie 
Børnetilbud/ 
opholdssted 

Voksentilbud I alt 

Uddannelse og beskæftigelse 0 0 0 0 

Selvstændighed og sociale 
relationer 

0 
0 0 

0 

Målgruppe, metoder og 
resultater 

0 
3 14 

17 

Organisation og ledelse / 
familiestruktur og dynamik 

2 
1 3 

6 

Kompetencer 0 1 2 3 

Økonomi 0 0 7 7 

Fysiske rammer 1 0 0 1 

I alt 3 5 26  

 
Figur 5.9.A: Iværksatte påbud fordelt på temaer. 

 
 
I tillæg til de iværksatte påbud har tilsynet foretaget varslinger af 74 påbud fordelt på 11 sager. De varslede 
påbud blev efterfølgende ikke effektueret, da tilbuddene af egen drift, inden ikrafttrædelsesdatoen af 
påbuddene, havde rettet op på de forhold, som de varslede påbud vedrørte.  
 
Vilkår for godkendelse 
Ud over skærpede tilsyn og påbud har tilsynet anvendt vilkår med henblik på at rette op på forhold, som 
tilsynet ikke har vurderet, har været i orden.  
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På tilbudsområdet har tilsynet i 54 ud af 113 regodkendelser givet vilkår, mens der på plejefamilieområdet 
alene er givet vilkår i én sag. De 55 regodkendelser, hvor der er givet vilkår, dækker over mange flere vilkår, 
da der kan være flere vilkår knyttet til den enkelte regodkendelse. 
 
De vilkår, der er givet, handler bl.a. om vedtægter og bestyrelsessammensætning og udfærdigelse af 
beredskabsplaner med henblik på at forebygge overgreb og magtanvendelse. 

5.10. Socialtilsynets sagsbehandlingstider på ny-godkendelser 

Sagsbehandlingstid defineres som tidsperioden fra en ansøgning om ny-godkendelse modtages til den er 
afgjort efter endt høringsperiode. Det er gennemførselstidspunktet som er afgørende for, hvilket år den 
registres under. Eksempel: En ansøgning modtaget i december 2014 og færdigbehandlet i januar 2015, vil 
fremgå af socialtilsynets årsrapport 2015. 
 
Tabel 5.10.1: Antallet af færdigbehandlet ansøgninger  

Tilbudstyper  

Plejefamilier 27 

Tilbud 8 

I alt 35 

 
Figur 5.10.A: Sagsbehandlingstid

 
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (antal dage) har i 2014 været på 157 dage for familieplejeområdet 
og på 128 dage for tilbudsområdet.  
 
Sagsbehandlingstiderne i 2014 har været under indflydelse af en række faktorer, herunder nye regler og 
rammer for tilsynsopgaven, indarbejdelse af nye kvalitetsmodeller samt indkøring af nye IT-systemer og 
nye arbejdsgange.  
  

0

2

4

6

8

10

12

0-3 mdr. 3-6 mdr. 6-9 mdr. 9-12 mdr. over 1 år

Tilbud

Plejefamilie



 

50 
 

På familieplejeområdet har tilsynet kunnet konstatere, at sagsbehandlingstiden ofte forlænges når familier 
mangler at indsende materiale, som tilsynet efterspørger, eller plejeforældrene mangler at gennemføre det 
påkrævede familieplejekursus. Der er således også udefrakommende faktorer, som har haft betydning for 
sagsbehandlingstiden. 
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6. Konklusion 

Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om tilbuddenes  kvalitet. Rapportens 
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område som årligt indgås mellem 
kommunalbestyrelserne i Region Nord og Regionsrådet i nord. Begrebet ”tilbud” dækker over både 
plejefamilier og sociale tilbud.  
 
Tilbuddenes kvalitet er belyst ud fra både kvantitative og kvalitative data. De kvalitative data er indhentet 
ved brug af workshops og en analyse af de scores, som tilbuddene har fået på relevante indikatorer. Den 
anvendte metode lever ikke op til sædvanlige krav for at være valid, da dataene er frembragt via stikprøver 
og rapporten skal læses med det forbehold. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at den er velegnet til 
at belyse nogle overordnede tendenser på området. 
 
Socialtilsyn Nord startede op den 1.1. 2014 og dette er derfor Socialtilsyn Nords første årsrapport. 
 
Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og forankret i Sundheds-, Ældre og Handicapområdet. 
Socialtilsyn Nord fører tilsyn med tilbud i kommunerne i Nord (dog ikke dem i Hjørring Kommune), samt 
Silkeborg Kommune. 
 
Socialtilsynet er organiseret med en tilsynsleder hvorunder der er tre afdelinger med hver deres 
afdelingsleder. De tre afdelinger er Tilbudsafdelingen, Familieplejeområdet og Sekretariatet. Der er i alt 
ansat 56 medarbejdere. 
 
I forbindelse med etableringen af Socialtilsyn Nord blev der overdraget sager fra de tidligere 
tilsynsmyndigheder til Socialtilsyn Nord. Denne sagsoverdragelsen var først tilendebragt 2. kvartal 2014.  
 
Antallet af tilbud har varieret over året. Ved udgangen af 2014 var antallet af tilbud omfattet af Socialtilsyn 
Nords opgaveportefølje 1.038 plejefamilier og 378 sociale tilbud.   
 
Socialtilsyn Nords økonomi bygger på en objektiv finansiering af plejefamilieområdet og en 
takstfinansiering af tilbudsområdet. I 2014 var der et samlet et mindre forbrug på 0,0098 mio. kr. på 
driftsbudgettet. Det skyldes, at antallet af tilbud viste sig at være mindre end forudsat i budgettet. 
 
Alle tilbud og plejefamilier skal hvert år have minimum et fysisk besøg af Socialtilsyn Nord. Det kan ske i 
forbindelse med en regodkendelse eller et driftstilsyn. Alle tilbud fik minimum ét fysisk besøg i 2014. 
 
Derudover skal alle tilbud regodkendes af Socialtilsyn Nord i løbet af 2014 og 2015. 
 
Socialtilsyn Nord gennemførte i 2014 i alt 384 regodkendelser og 1.068 driftstilsyn. For sociale tilbud var 
der knyttet vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser. For plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268 
regodkendelser.  
 
I løbet af 2014 blev der nygodkendt i alt 40 tilbud fordelt med 29 på plejefamilier og 11 sociale tilbud. 
Antallet var ikke på det forventede niveau. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 157 dage for 
plejefamilieområdet og 128 for de sociale tilbud. Sagsbehandlingstiden har været påvirket af, at Socialtilsyn 
Nord har været i en opstartsperiode. På plejefamilieområdet har sagsbehandlingstiden derudover været 
påvirket af, at plejefamilierne ikke altid sender det ind, som tilsynet efterspørger eller plejefamilien 
mangler at gennemføre det lovpligtige kursus.  
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I alt 155 tilbud fik i 2014 tilbagekaldt deres godkendelse fordelt på 127 plejefamilier og 28 sociale tilbud. 
Med undtagelse af et enkelt tilfælde er det tilbuddene selv, der ikke længere har ønsket at være godkendt. 
 
Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse blev i forlængelse af høringen 
iværksat. De fire iværksatte skærpede tilsyn vedrørte temaerne målgruppe, metoder og resultater (2 stk.), 
organisation og ledelse/familiestruktur og dynamik (1 stk.) og økonomi (1 stk.) 
 
Socialtilsyn Nord varslede i alt 108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat. De tre 
temaer som hyppigst var årsag til at påbud blev iværksat var målgruppe, metoder og resultater (17 stk.), 
økonomi (7 stk.) og organisation og ledelse/familiestruktur og dynamik (6 stk.)  
 
Whistleblowordningen som borgere, pårørende og andre kan benytte, hvis de ønsker anonymt at gøre 
opmærksom på bekymrende forhold på de sociale tilbud, blev i 2014 benyttet 75 gange.  Det var især 
pårørende og medarbejdere/tidligere medarbejdere der benyttede ordningen. De tre hyppigste årsager til 
henvendelser relaterede sig til ledelse, socialfaglige kompetencer og pædagogik. Alle henvendelser er 
blevet undersøgt og handlet på. Det er tilsynets vurdering, at whistleblowordningen har bidraget med 
oplysninger, der ellers ikke ville være kommet tilsynet i hænde. Dermed er ordningen med til at styrke det 
grundlag, der føres tilsyn på.  Det kan dog opleves problematisk og være svært at følge tilstrækkeligt op på 
henvendelserne, fordi tilsynet ikke må oplyse tilbuddene om, at der er kommet anonyme henvendelser, 
som vedrører dem. 
 
I årsrapporten er fire udvalgte fokuspunkter valgt med henblik på at belyse den faglige og organisatoriske 
udvikling i tilbuddene. De fire fokuspunkter er  

1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis 
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet, samt voksenområdet 
3. Fysiske rammer på plejefamilieområdet 
4. Juridisk grundlag 

 
Den overvejende del af alle tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de fire fokuspunkter. For en del 
tilbud har tilsynet dog identificerede udfordringer.  
 
Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er påvirket af både eksterne og interne forhold hos 
tilbuddene. De eksterne forhold handler bl.a. om hvorvidt myndighed/handlekommune har udarbejdet og 
udleveret indsatsmål til tilbuddene, samt om disse er klare og målbare. Derudover er det af betydning, om 
myndigheden løbende og systematisk følger op på de indsatsmål der er sat.  De interne forhold handler 
bl.a. om hvorvidt tilbuddene er opsøgende i forhold til at indhente indsatsmål hos myndigheden og om de 
evner at redgøre for egen pædagogik og metode. For sociale tilbud har det betydning, om kompetencer og 
arbejdsgange understøtter arbejdet med indsatsmål. For plejefamilier har det betydning, om Socialtilsyn 
Nord påtager sig en proaktiv rolle i forhold til at gå i dialog med plejefamilierne om, hvordan de arbejder 
med indsatsmål. 
 
Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse er bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid 
kender baggrund og formål med magtanvendelsereglerne. Der ses endvidere mangelfulde indberetninger, 
f.eks. ved at tilbuddet ikke har forholdt sig konkret til den enkelte magtanvendelse og der ses mangler i de 
retningslinjer, som tilbuddene udarbejder omkring magtanvendelse. Kendskabet til fysisk magt er godt, 
men en del steder mangler kendskab til skjult magt, der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse.  
 
Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier er påvirket af, at de fysiske rammer ikke altid er 
tilfredsstillende eller godkendt til beboelse. Derudover er der set forskel i de fysiske rammer mellem dét 
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som biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endeligt er kvaliteten påvirket af, at nogle plejefamilier bor 
geografisk isoleret. 
 
Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud er bl.a. påvirket af, at der ses en sammenblanding af 
tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven. For private tilbud er kvaliteten påvirket af mangler i 
forhold til vedtægter. Derudover er kvaliteten påvirket af, at der ses uklarheder i om et tilbud er ét eller 
flere tilbud eller afdelinger. 
 
Derudover kan Socialtilsyn Nord konstatere, at en del tilbud falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det 
gælder bl.a. tilbud, hvor borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning og hvor plejefamilier bliver 
konkret godkendt. De tilbud får i stedet tilsyn af beliggenhedskommunen. 
 
De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, der vedrører de fire fokuspunkter, er for de fleste 
vedkommende rettet op i dialog og/eller ved brug af vilkår og påbud.  
 
For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølge, ser Socialtilsyn Nord en risiko for, at der 
udvikles parallelle tilsynssystemer, der kan udhule formålet med tilsynsreformen.  
 
For de tilbud, der falder under Socialtilsyn Nords opgaveportefølge, er det opfattelsen, at den dialog og de 
vilkår og påbud, der er givet med afsæt i kvalitetsmodellen, har medført en højere kvalitet i arbejdet på 
tilbuddene. En kvalitet der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsigtig i indsatsen overfor de børn, unge 
og voksne der bor på tilbuddene samt deres retssikkerhed. 
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1 INDLEDNING 
Socialstyrelsen udsendte i et brev til alle kommuner af 31. oktober 2014 en central udmelding for voksne 
med kompleks erhvervet hjerneskade. Den centrale udmelding indeholder en række spørgsmål til, hvordan 
man i hver enkelt region planlægger og koordinerer højt specialiserede indsatser og tilbud til gruppen af 
voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. 
 
De nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremlægger på denne baggrund en fælles afrapportering på 
spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmelding. Afrapporteringen indgår som en selvstændig del af 
rammeaftalen 2016 for social og specialundervisningsområdet i Nordjylland.  
 
Afrapporteringen er udarbejdet af en tværkommunal faglig arbejdsgruppe nedsat af Den Administrative 
Styregruppe (DAS) for social og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Arbejdsgruppen har været 
sammensat med kommunale repræsentanter fra både myndigheds- og udførersiden samt repræsentanter 
fra Region Nordjylland. 
 
[Afrapporteringen er behandlet i DAS den 17. august 2015, i KKR Nordjylland den 4. september 2015 og i 
Kontaktudvalget den 18. september 2015. Afrapporteringen er efterfølgende blevet behandlet i de 11 
kommunalbestyrelser i Nordjylland samt Regionsrådet]. 
 
Afrapporteringen gengiver de generelle tendenser, udfordringer og samarbejdsinitiativer, der kendetegner 
området i Nordjylland. Konklusionerne i afrapporteringen er baseret på skriftlige indmeldinger fra alle de 
nordjyske kommuner samt drøftelser i den faglige arbejdsgruppe.   
 
Afrapporteringen er bygget op om de fire temaer i Socialstyrelsens centrale udmelding, henholdsvis:  
 
 Målgruppens størrelse i Nordjylland 
 Eksistensen og brugen af højt specialiserede indsatser og tilbud i Nordjylland  
 Udfordringer med at sikre det nødvendige udbud i Nordjylland  
 Samarbejdet i Nordjylland om tilrettelæggelse og koordination af området  
 
Den faglige arbejdsgruppe bemærker, at mange kommuner har fundet målgruppen vanskelig at afgrænse, 
idet vurderingen er, at Socialstyrelsens definition på målgruppen er upræcis. Det gælder i forhold til 
styrelsens henvisng til begreberne kompleks erhvervet hjerneskade, kompleksitet i følgevirkninger samt højt 
specialiserede rehabiliteringstilbud og indsatser. Vurderingen er at disse begrber er utilstrækkeligt defineret 
og beskrevet.  
 
Kontaktperson:  
Thomas Gajhede Haugaard 
Sekretariat for Rammeaftaler 
Mail: tgh@aalborg.dk 
Telefon: 25 20 15 74 
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2  MÅLGRUPPEN 
2.1 AFGRÆSNING AF MÅLGRUPPEN 
Målgruppen for den centrale udmelding omfatter voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov 
for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud med henblik på at forbedre den enkeltes funktionsevne og 
livskvalitet. En erhvervet hjerneskade er en akut skade, der kan være forårsaget af apopleksi, blødninger i 
hjernen udover apopleksi, traume, tumor, infektion, forgiftning, iltmangel, giftstoffer mv. (central udmel-
ding, Bilag 1 2014; 4).  
 

Betegnelsen kompleks erhvervet hjerneskade defineres ud fra, at hjerneskaden er forbundet med komplekse 
følger i form af komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser af betydning for 
flere livsområder. Sværhedsgraden og omfanget af funktionsnedsættelser og/eller sociale problemstillinger 
indgår i den samlede vurdering af behovet for en højt specialiseret indsats. (Central Udmelding 2014; 4) 
 
Socialstyrelsen har ikke egne oplysninger om målgruppens størrelse, men skønner, at målgruppen for den 
centrale udmelding er lidt større end Sundhedsstyrelsens skøn af målgruppen til en genoptræningsplan til 
rehabilitering på højt specialiseret niveau, som udgør omkring 5 pct. af den samlede målgruppe af voksne 
borgere med erhvervet hjerneskade, dvs. omkring 350-450 borgere årligt på landsplan.  (central udmelding 
2014; 4-5). 
 
Den centrale udmelding omfatter ifølge Socialstyrelsen også en mindre gruppe af borgere med behov for en 
genoptræningsplan til avanceret niveau, hvor der ved overgang til kommunen, eller senere i borgerens for-
løb viser sig et behov for en højt specialiseret indsats på socialområdet. Herudover vil der i kommunerne 
være enkelte borgere, der udskrives uden genoptræningsplaner, som senere oplever komplekse følgevirk-
ninger og dermed må medtages i målgruppen. Det bemærkes, at indbyggertallet i Nordjylland udgør ca. 10 
pct. af landets samlede befolkning 
 

2.2 MÅLGRUPPENS OMFANG I NORDJYLLAND 
De nordjyske kommuner har opgjort antallet af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade og behov for 
en højt specialiseret indsats eller tilbud. Kommunernes samlede skøn af målgruppens omfang er 67 borgere i 
2014 og 65 borgere i 2013. 
 
Tabel 1: Oversigt over antallet af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade i de nordjyske kommuner 

Kommune/år 2014 2013 Indbyggertal 2014 

Brønderslev  1 4 35.627 

Frederikshavn 4 4 60.458 

Hjørring 7 6 65.405 

Jammerbugt  8 7 38.351 

Læsø 2 2 1.808 

Mariagerfjord 1 2 42.093 

Morsø 1 3 21.003 

Rebild 4 4 28.794 

Thisted 3 1 44.230 

Vesthimmerland 2 1 37.479 

Aalborg  34 31 205.809 

 I alt  67 65 581.057 

 
Flere kommuner har opgjort tallene på baggrund af konkret kendskab til borgerne ved hjerneskadekoordina-
tor eller andre centrale medarbejdere på området. Enkelte kommuner har opgjort antallet af borgere med 
kompleks erhvervet hjerneskade med udgangspunkt i de tilbud/indsatser, borgerne har modtaget. 
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Arbejdsgruppen bemærker, at der er tale om en opgørelse af en meget lille andel af de borgere, der findes 
med erhvervet hjerneskade i kommunerne. Socialstyrelsens definition efterlader rum til fortolkning. Flere 
kommuner har derfor påpeget, at de er i tvivl i forhold til den præcise afgrænsning af målgruppen. Der er på 
den baggrund en vis usikkerhed i forhold til opgørelsen af målgruppens omfang. Vurderingen af, om en 
konkret borger er i målgruppen eller ikke, afhænger af den enkelte kommunes fortolkning af Socialstyrelsens 
definition. Da der er tale om en relativt lille målgruppe vil den enkelte kommunes fortolkning i enkeltsager 
bidrage til usikkerhed i opgørelsen. 
 
Herudover vurderer arbejdsgruppen, at der kan være relativt store udsving i antallet af borgere fra år til år i 
den enkelte kommune. Enkelte hændelser som trafikuheld, eller lignende kan betyde et relativt stort udsving 
i antallet af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret rehabilite-
ringsindsats. 

2.3 PLANER OM REGISTRERING OG MONITORERING 
Der foretages ikke systematisk monitorering af voksne med erhvervet hjerneskade i kommunerne, og der-
med heller ikke af målgruppen med kompleks erhvervet hjerneskade. Kommunerne planlægger ikke fremad-
rettet at foretage konkrete registreringer af gruppen af borgere med kompleks hjerneskade. Kommunerne 
vurderer det i højere grad relevant, at følge udviklingen i målgruppen mere bredt, idet det vil give kommu-
nerne et bredere billede af behov og udviklingsmuligheder.  

Såfremt der skal arbejdes mere systematisk med monitorering, vurderes det at forudsætte, at der nationalt 
defineres kriterier for ny indberetning og tilretning af eksisterende datakilder. Det skal i den forbindelse un-
derstreges, at hvis monitoreringen skal bidrage til en bedre praksis – og eksempelvis kunne give et indblik i 
omkostningseffektiviteten af en given indsats – så vil det være nødvendigt at datakilderne kobles, så der kan 
gives et overblik på tværs af sundheds-, social-, beskæftigelses- og specialundervisningsområdet, idet kom-
munal rehabilitering er sammensat af indsatser på tværs af områderne.  

 

3 HØJT SPECIALISEREDE INDSATSER OG TILBUD  
3.1 DEFINITION PÅ HØJT SPECIALISEREDE TILBUD 
Under henvisning til Socialstyrelsens definitioner af et højt specialiseret tilbud og beskrivelse af de højt spe-
cialiserede indsatser omfatter den centrale udmelding de indsatser og tilbud, der med et rehabiliterende 
sigte, iværksættes som et tidsbestemt forløb i fase III med henblik på, at borgeren opnår bedst mulig funkti-
onsevne efter en erhvervet hjerneskade. Indsatserne er organiseret som et sammenhængende, multidicipli-
nært og helhedsorienteret forløb, hvor timingen og den faglige koordination er afgørende.  
 
 De højt specialiserede sociale indsatser er rettet mod målgrupper, der i antal er meget små, og hvor der er 
meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden, eller målgrupper, hvor der er kompleksitet i 
problemstillingen eller flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig vi-
den.   
De højt specialiserede indsatser og tilbud kan bestå af indsatser på et ”matrikelbundet” tilbud. Tilsvarende 
kan indsatserne bestå af ”matrikelløse” tilbud, som varetages af et tværfagligt udgående team.  
 

3.2  HØJT SPECIALISEREDE TILBUD I NORDJYLLAND 
Under henvisning til Socialstyrelsens definition på højt specialiserede indsatser og tilbud er der enighed om, 
at der er tre højt specialiserede tilbud i Nordjylland til målgruppen, to døgnbaserede tilbud og et ambulant 
tilbud: Behandlingscentret Østerskoven, Rehabiliteringscenter Strandgården og Hjerneskadecenter Nordjyl-
land. Alle tre tilbud er matrikelbunde tilbud. 
  
Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret neurorehabiliteringstilbud målrettet unge og voksne med 
kompleks hjerneskade. Der er i alt 22 pladser på tilbuddet efter lov om social service §§ 67 og 107: 6 pladser 
på afdelingen for borgere med erhvervet hjerneskade og 16 pladser på afdelingen for borgere med medfødt 
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hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor 
et aktivt ungemiljø. Tilbuddet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Nordjylland 
og er beliggende i Hobro, Mariagerfjord Kommune.  
 
Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder døgnbaseret neurorehabilitering til voksne med kompleks er-
hvervet hjerneskade. Der er i alt 10 pladser efter lov om social service § 107 på tilbuddet, der drives af Regi-
on Nordjylland. Rehabiliteringscenter Strandgården ligger på Nykøbing Mors i Morsø Kommune. 
 
Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder ambulant neuropsykologisk baseret rehabilitering til børn, unge og 
voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Ydelserne gives efter lov om social service, lov om aktiv be-
skæftigelse, lov om aktiv socialpolitik, lov om specialundervisning til voksne, samt folkeskoleloven. Tilbuddet 
er placeret i Aalborg og drives af Aalborg Kommune. 
 

3.3 KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DE HØJT SPECIALISEREDE TILBUD 
Kommunerne anvender som udgangspunkt de tre højt specialiserede tilbud i regionen. En kommune har i et 
enkelt tilfælde anvendt Vejlefjord Rehabilitering i Region Syddanmark.   
 
Der er sager, hvor kommunerne ud fra en helhedsbetragtning vurderer, at det ikke er aktuelt at anvende de 
højt specialiserede døgntilbud til en borger med komplekse følger efter en erhvervet hjerneskade. Det kan 
f.eks. være sager, hvor der er tale om en forælder med mindre børn, der ønsker at blive tæt på familien eller 
sager, hvor borgeren af andre årsager ikke ønsker at få et døgnbaseret tilbud.  
 
Borgerne modtager i disse tilfælde et intensivt rehabiliteringstilbud tæt på hjemmet eller i hjemmet, som et 
alternativ til et døgnophold på et af de højt specialiserede døgnrehabiliteringstilbud.  Der sammensættes en 
anden relevant indsats, der oftest tager udgangspunkt i den enkelte kommunes egne indsatser til målgrup-
pen. Nogle af ydelserne i denne indsats kan leveres fra de højt specialiserede tilbud, hvor de indgår som et 
delelement af borgerens samlede rehabiliteringsindsats. Det kan eksempelvis være indsatser, hvor der rekvi-
reres neuropsykologisk supervision og intervention fra det højt specialiserede rehabiliteringstilbud, som 
således bidrager til det tværfaglige tilbud lokalt.  
 
Vurderingen er, at borgerne i disse situationer samlet set ikke modtager en højt specialiseret indsats på linje 
med de indsatser, der udbydes af de højt specialiserede døgntilbud i regionen, men en fagligt kvalificeret 
indsats på avanceret/specialiseret niveau. 
 
Tilsvarende foreligger muligheden for at levere højt specialiserede ambulante – matrikelløse – indsatser 
lokalt i kommunerne i det omfang det efterspørges.  
 

4 UDFORDRINGER I FORHOLD TIL AT SIKRE DET NØDVENDIGE UDBUD AF HØJT SPECIALISEREDE 
INDSATSER OG TILBUD TIL VOKSNE MED KOMPLEKS HJERNESKADE  

 
Jævnfør kommunernes indmeldinger er der umiddelbart ingen aktuelle udfordringer i forhold til forsynings-
sikkerheden. Vurderingen er, at der er det tilstrækkelige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud og 
tilbagemeldingerne peger på, at indholdet i indsatserne generelt matcher kommunernes behov. 
 
Samtidig efterspørges en fortsat udvikling af de enkelte tilbud og indsatser, så der er til stadighed er fokus på 
mulighederne for at omsætte den højt specialiserede indsats meningsfuldt i borgerens levede liv lokalt.  
 
De væsentligste udfordringer for de højt specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet vurderes at være 
sikring af tilbuddenes faglige og økonomiske bæredygtighed. Målgruppen til de højt specialiserede tilbud er i 
antal meget lille. De tre tilbud er derfor såbare i forhold til udsving i efterspørgsel. Opetholdelsen af de højt 
specialiserede tilbud er afhængig af en stabil efterspørgsel, der understøtter vedligeholdelsen og udviklingen 
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af den specialiserede faglige viden på tilbuddene. Tilbuddene har en særlig opmærksomhed på, at kommu-
nerne efterspørger nærhed og at indsatserne så vidt muligt forankres i borgerens nærmiljø ligesom der er en 
forventning om en høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen.  
 
Aalborg Kommune og Region Nordjylland har som driftsherre for henholdsvis Hjerneskadecenter Nordjylland 
og Rehabiliteringscenter Strandgården gjort opmærksom på en bekymring i forhold til den fortsatte bære-
dygtighed på de to tilbud. Der pågår en særskilt drøftelse af det fremtidige driftsgrundlag for de to tilbud i 
regi af DAS. 
 

5 SAMARBEJDE OM TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINATION 
5.1 RAMMEAFTALEN OG DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE I NORDJYLLAND  
Kommunerne i Nordjylland og Region Nordjylland har et tæt dialog om de højt specialiserede tilbud i 
landsdelen.  
 
Det er som udgangspunkt den årlige rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet, der danner 
udgangspunktet for den tværkommunale dialog om faglige udvikling, kapacitet, pladsefterspørgsel og takst-
udvikling for tilbuddene på det specialiserede område. Kommunerne og Regionen har imidlertid været enige 
om at supplere det generelle rammeaftalesamarbejde med en mere forpligtende samarbejdsstrategi for de 
allermest specialiserede tilbud. Med rammeaftalens udviklingsstrategi for 2015 blev der således indgået 
aftale om et forstærket samarbejde om rammeaftalens mest specialiserede tilbud med det formål at sikre, at 
borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til de fornødne højt specialiserede tilbud og kompetencer i 
landsdelen. 
 
De tre højt specialiserede tilbud i Nordjylland til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade er alle 
udpeget til at være omfattet af det forstærkede samarbejde1. Aftalen indebærer bl.a., at der i situationer, 
hvor der er en særlig bekymring om bæredygtigheden af et af de udpegede tilbud, vil der kunne indgås aftale 
om iværksættelse af særlige initiativer, der kan understøtte tilbuddets fortsatte drift. Det skal dog 
understreges, at det forstærkede samarbejde ikke indebærer en fastfrysning af de omfattede tilbuds 
aktuelle organisation og ydelseskatalog. Kommunerne har, med det forstærkede samarbejde, derimod 
forpligtet sig på at sikre en dialogbaseret udvikling af de udvalgte tilbud, så evt. ændringer og omlægninger 
sker på en koordineret og styret måde, og ingen kommuner bringes i en situation med usikkerhed om sin 
forsyningssikkerhed. 
 
Der er ingen af kommunerne, der har indgået andre tværkommunale/tværregionale samarbejdsaftaler om 
højt specialiserede sociale tilbud på hjerneskadeområdet, end de aftaler, der er indgået i fællesskab i regi af 
rammeaftalen.  
 
Som beskrevet i afsnit 4 ovenvor vurderes de væsentligste udfordringer for de højt specialiserede tilbud på 
hjerneskadeområdet at være sikring af tilbuddenes faglige og økonomiske bæredygtighed samt løbende 
tilpasning af tilbud og indsatser til lokale behov og ønsker, Med udgangspunkt i samarbejdsmodellen for det 
forstærkede samarbejde har det konkrete samarbejdet på området derfor løbende fokus på at sikre 
forsyningssikkerheden af de højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen, samt en løbende dialog 
om udviklingen af området i forhold til målgruppens behov. Dette samarbejde beskrives nærmere i det 
følgende. 
 

                                                           
1
 Præcisering i forhold til Hjerneskadecenter Nordjylland: Det er udelukkende de ydelser på hjerneskadeområdet, som Aalborg 

Kommune overtog fra det tidligere regionale tilbud Taleinstituttet, der er omfattet af det forstærkede samarbejde om de mest speci-
aliserede tilbud. 
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5.2 TILTAG MED HENBLIK PÅ AT SIKRE FORSYNINGSSIKKERHEDEN FOR DE HØJT SPECIALISREDE TILBUD  
Der er i Nordjylland enighed om vigtigheden af at bevare de tre højt specialiserede hjerneskadetilbud i 
landsdelen. Der er samtidig en anerkendelse af, at alle tilbuddene – qua målgruppens størrelse – har et 
sårbart driftsgrundlag.  
 
Med henblik på at understøtte driftherrenes generelle sikkerhed og planlægningshorisont er det på denne 
baggrund aftalt, at kommunerne ikke opretter nye højt specialiserede tilbud med samme indhold. Denne 
aftale gælder for to år ad gangen.  
 
Det er samtidig aftalt, at driftsherres mulighed for effektiv drift og planlægning skal styrkes gennem adgang 
til pålidelige oplysninger om kommunernes forventninger til efterspørgslen på det enkelte tilbud. Der 
indhentes hvert år således indmeldinger fra kommunerne på deres konkrete forventninger til brugen af hver 
af de tre højt specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet.  
  
Udover disse initiativer, der gælder for alle tilbuddene, er der for ét af tilbuddene, Hjerneskadecenter 
Nordjylland, desuden iværksat et særligt tiltag vedrørende tilbuddets finansiering.  På baggrund af en alvorlig 
– og flerårig – bekymring for tilbuddets langsigtede bæredygtighed blev der med rammeaftalen for 2014 
indgået en særlig finansieringsaftale for tilbuddet for 2014-2015. Denne aftale vil, med rammeaftalen for 
2016, blive afløst af en ny aftale, der fastligger særlig finansieringsmodel for tilbuddet gældende for 2016 og 
frem.  
 
[I dette afsnit indskrives eventuelle indgåede aftaler om Rehabiliteringscenter Strandgården og Hjerneskade-
center Nordjylland fra mødet i DAS den 10. juni]. 
 

5.3 TILTAG MED HENBLIK PÅ AT SIKRE FAGLIG UDVIKLING AF OMRÅDET  
For at sikre en tæt dialog mellem kommunerne og driftsherrerne om den faglige udvikling af de højt 
specialiserede tilbud er det aftalt, at driftsherrerne hvert år skal udarbejde en årsrapport med den aktuelle 
status og de fremadrettede planer for tilbuddets faglige udvikling. På baggrund af årsrapporterne skal 
kommunerne for hvert af de højt specialiserede tilbud indmelde myndigheds ønsker til eventuelle ændringer 
og faglig udvikling. Årsrapporterne og de kommunale indmeldinger behandles herefter i DAS.  
 
Det er desuden aftalt, at der for hvert tilbud kan sammensættes et fagligt dialogforum – et såkaldt ”aftager-
panel” – med henblik på faglig drøftelse af ønskerne til det enkelte tilbuds udvikling. Det faglige dialogforum 
sammensættes med repræsentation af driftsherrer samt et udvalg af fagpersoner fra myndighedssiden, der 
har kendskab til tilbuddets målgruppe. 
 
Muligheden for at nedsætte et fagligt dialogforum for det enkelte tilbud har hidtil kun været anvendt i be-
grænset omfang, men der har i starten af 2015 konkret været nedsat en faglig gruppe, der har haft til opgave 
at drøfte og beskrive de højt specialiserede ydelser på Hjerneskadecenter Nordjylland/Taleinstituttet. Erfa-
ringerne fra dette arbejde har været så gode, at modellen med at nedsætte faglige aftagerpaneler for de 
enkelte tilbud fremover forventes at blive benyttet mere fast til at sikre en løbende og tæt dialog mellem 
driftsherre og myndighed om en fortsat udvikling af fleksible højt specialiserede indsatser, der kan tilpasses 
individuelt, så de giver mest mulig mening i forhold til den enkelte borgers levede liv. 
 
Udover den tilbudsspecifikke dialog med de højt specialiserede tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, 
har der de seneste år været iværksat en række mere brede initiativer med henblik på at sikre det brede per-
spektiv på hjerneskadeområdet, og koordineringen på tværs af områderne: social, sundhed, beskæftigelse 
og specialundervisning. I den forbindelse er der udarbejdet en sygdomsspecifik sundhedsaftale under Sund-
hedsaftalen i Region Nordjylland.  Der arbejdes videre i næste generation af sundhedsaftaler med en tidlig 
struktureret dialog omkring udskrivelser. Derudover har kommunerne samarbejdet om kompetenceudvikling 
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i Det Nordjyske Uddannelsesprogram, og der findes endvidere et netværk for hjerneskadekoordinatorer i 
Nordjylland. 
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