Strategi for Økonomien
vedrørende inklusion i almenundervisningen samt specialundervisningen.
En nødvendig forudsætning for at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø i Mariagerfjord
Kommune (MFK) er, at der flyttes midler fra det specialiserede område til almenområdet.
Distriktsskolerne får på den måde mulighed for efter rådgivning fra PPR, vejledere og
skolefagenheden at enten beslutte lokale inkluderende tiltag eller beslutte en placering i en
specialklasse. Der sikres således en stærk faglig rådgivning af skolelederen, der nu får
beslutningskompetencen. Der udarbejdes en ny visitationsprocedure i overensstemmelse med
dette. Visitationen ændres fra at foregå i forbindelse med den enkelte specialklasserække, til at
skulle foregå på elevernes distriktsskole. Visitation til undervisningstilbuddet sker i samarbejde
med forældrene
Det økonomiske fundament for ordningen er MFK´s samlede økonomiske ressourcer til
specialundervisning for skoleåret 2010 – 2011. Der er således ikke tale om en besparelse.
Der udarbejdes en ny finansieringsmodel der muliggør flytning af midler fra det specialiserede
område til almenområdet.
Modellen tilfører skolerne et beløb pr elev udover det beløb som den nuværende
tildelingsmodel udløser pr elev Der tildeles således midler til alle elever, der går på skolen
incl. elever efter frit skolevalg. Finansieringen af specialklassetilbuddene kommer fra at
skolerne, som skal betale en grundtakst for anvendelse af et specialiseret tilbud. For
SFOdelen udarbejdes en lignende model. Derved får distriktsskolen en mulighed for, og et
incitament til at øge inklusionen på egen skole.
Distriktsskolen kan anvende de ekstra midler til støtteforanstaltninger ( holdtimer, tolærerordninger, lærer-pædagogsamarbejde), uddannelse af personale, særlige materialer
og andre tiltag på egen skole.
De specialiserede tilbud, specialklasser og specialskolen får uændret tildeling, men går fra
at være normeringsstyret til at være takstfinansieret.
Følgende områder finansieres fortsat centralt:
o Takst for specialklasser udover grundtakst
o Den fulde pris for specialskoletilbud og tilbud i andre kommuner
o Praktisk medhjælp og enkeltintegration over 9 timer.
o Støtte i 10 klasse

o Centrale vejledere

