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Baggrund
Fra skoleåret 2011/12 indførte Hedensted Kommune en ny inklusionsfremmende 
ressourcemodel på specialundervisningsområdet. Der skal med virkning fra næste skoleår 
træffes beslutning om den fremtidige ressourceudlægningsmodel. Derfor har Hedensted 
Kommune bedt Epinion om at gennemføre en evaluering af den eksisterende ordning og 
komme med anbefalinger til eventuelle justeringer af modellen.

Det er Epinions samlede vurdering, at den anvendte ressourcemodel er hensigtsmæssig og 
opleves som både velfungerende og positiv. Modellen virker understøttende i forhold til øget 
inklusion, ubureaukratiske visitationsprocesser og et smidigt system. Det anbefales derfor at 
fastholde store dele af modellen i sin nuværende form.

Siden 2010 er antallet af segregerede børn på 0. - 9. klassetrin faldet fra 4,4 % til 3,5 %. Et 
fald på ca. 60 børn svarende til ca. én inkluderet elev mere i hver fjerde klasse.

Økonomi
Der er i Budget 2015 afsat 

 Ca. 52 mio. kr. i ressourceudlægning til skolerne. 
 Ca. 28 mio. kr. i timer til inklusion/specialpædagogisk bistand på skolerne.
 Ca. 17 mio. kr. i centrale midler til anbragte, 10. kl. og udgifter over betalingsloftet.

Den eksisterende model
Ressourceudlægningen til hver skole sker ud fra følgende fordeling:

60 % skolens elevtal
20 % socioøkonomisk faktor
20 % sikkerhedsnet/imødegåelse af tilfældigheder af varig eller midlertidig
karakter

Skolen afholder dermed udgiften til specialundervisningstilbud på op til 240.000 kr. For tilbud 
over 240.000 kr. deles skolen og Læring i Skolen om udgiften. Skolen kan dog maksimalt 
betale 300.000 kr. Skolen afholder udgiften, så længe eleven modtager specialundervisning. 
Der er i udgangspunktet ingen betalingsundtagelser og skolen skal derfor afholde udgifter til:

 Skolestartere med behov for undervisning i segregerede specialtilbud.
 Tilflyttere med specialundervisningsbehov.
 Overbygningsskoler skal ligeledes afholde udgiften for ”overbygningsstartere” fra 

fødeskolerne.
(Anbragte elever samt elever i 10. klasse indgår ikke i skolens betalingsforpligtigelse). 

Til inklusion/specialpædagogisk bistand tildeles skolernes derudover timer for i alt 28 mio. kr., 
der fordeles med:

 0,31 ugentlig time pr. elev i 0.-3. klasse (svarende til 6.150 kr./år)
 0,25 ugentlig time pr. elev i 4.-6. klasse (svarende til 4.960 kr./år)
 0,19 ugentlig time pr. elev i 7.-9. klasse (svarende til 3.770 kr./år)

Anbefalinger fra Epinion
Der er efter Epinions opfattelse behov for nogle mindre justeringer. 

Ved at reducere skolernes maksimale betaling pr. elev (betalingsloftet) fra 300.000 kr. til fx 
250.000 kr. pr. år vil man kunne reducere den økonomiske usikkerhed og dermed også 
reducere behovet for sikkerhedsnettet på sigt, uden at reducere incitamentet væsentligt.
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Analyser viser en tendens til, at overbygningsskoler og skoler i distrikter med stor andel af 
privatskoleelever i gennemsnit har et mindre råderum til inkluderende tiltag end andre skoler. 
Derfor anbefaler Epinion, at timer til inklusion/specialpædagogisk bistand (der i dag især 
tildeles til skoler med mange elever i indskolingen) tildeles efter samme faktor uanset 
klassetrin. 
Derudover bør det overvejes at indregne privatskoleelever bosat i distriktet med en vis faktor 
(fx 50%) i elevgrundlaget ved ressourcetildelingen.

Det er ligeledes tydeligt, at de eksisterende kriterier for den socioøkonomiske tildeling 
medfører store udsving i tildelingen af de socioøkonomiske midler fra år til år. Epinion 
anbefaler derfor en mere stabil socioøkonomisk tildeling, som er mindre følsom over for 
konjunkturudviklingerne.

Epinions anbefalinger blev præsenteret og drøftet på Udvalget for Lærings temamøde den 2. 
november 2015, og på baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til en ny 
inklusionsfremmende resursemodel, der i høj grad imødekommer Epinions anbefalinger.

Forslag til ny model
Ressourceudlægningen sker med den nye model med følgende fordeling:

60 % skolens elevtal 
20 % socioøkonomisk faktor 
20 % til realisering af anbefalinger fra Epinion:

o 4,0 % Vedr. stor andel privatskolelever
o 3,4 % Vedr. reduceret betalingsloft
o 3,6 % Vedr. inklusionsmidler til overbygningselever
o 9,0 % Vedr. fortsat sikkerhedsnet

Realisering af anbefalinger 
En realisering af anbefalingerne fra Epinion medfører en omfordeling af ca. 10 mio. kr. på 
følgende fire områder: 

Område 1: Vedr. stor andel privatskolelever
Med den nye model tildeles der både midler til de elever der går på skolen og til de af 
distriktets elever, der går på fri- og privatskole. Elever på fri- og privatskole indgår med 50 
pct. Herved omfordeles 2 mio. kr. 

Område 2: Vedr. reduceret betalingsloft 
Med den nye model betaler skolen hele udgiften for specialtilbud op til 240.000 kr. Over 
240.000 kr. deles skolen og Læring i Skolen om udgiften. Skolen kan fremover maksimalt 
betale 260.000 kr. Herved omfordeles 1,7 mio. kr. 

Område 3: Vedr. inklusionsmidler til overbygningselever
Med den nye model øges tildelingen til overbygningselever ved at tildelingen til 
inklusion/specialpædagogisk bistand for elever i 7.-9. klasse løftes til samme niveau som 
elever i 4.-6. klasse. Herved omfordeles 1,8 mio. kr. 

Område 4: Vedr. fortsat sikkerhedsnet
Med den nye model fastholdes et sikkerhedsnet til imødegåelse af tilfældigheder af midlertidig 
eller varig karakter. Behovet for sikkerhedsnettet reduceres dog med ovennævnte justeringer. 
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Der bevares et sikkerhedsnet på de resterende 4,5 mio. kr. Derved bevares muligheden for, at 
der kan udbredes et sikkerhedsnet, hvis en skolens råderum grundet ressourceudlægning er 
negativt. Dette vil ske efter dialog med den enkelte skole, hvor drøftelserne vil tage 
udgangspunkt i tilfældigheder af midlertidig eller varig karakter. 

En mere stabil socioøkonomisk faktor
Fremover vil den socioøkonomiske faktor med udgangspunkt i Epinions anbefalinger blive 
beregnet ud fra FSA-modellens variabler. Derved reduceres betydningen af 
arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesniveau vejer tungere og andelen af indvandrere og 
efterkommere indregnes i modellen.

Konsekvenserne af den nye model er beskrevet i bilag 1, hvoraf det fremgår, at der er mindre 
udsving fra år til år. Derved vil variablerne vægte som følger:

Variabel Vægtning 
hidtil

Vægtning 
ny model

Lavt uddannelsesniveau 25% 49%

Ingen arbejdsmarkedstilknytning 40% 14%

Enlige forsørgere 25% 10%

Indvandrere og efterkommere 0% 19%

Lav indkomst i familien 10% 7%

Ikrafttræden og perspektiver
Den ny model træder i kraft med virkning fra skoleåret 2016-17. 

Et kig på den nye model sammenholdt med skolernes forventede betalingsforpligtigelse i 2016-
17 og videre i 2017-18 viser, at tendensen med færre segregerede elever pr. årgang ser ud til 
at fortsætte. Dette vil alt andet lige give alle skoler et stigende råderum, der de kommende år 
kan bruges til at styrke inklusionsindsatsen. 
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Bilag 1 – Ny socioøkonomisk faktor med vægte fra FSA-modellen

 Model hidtil Ny model (FSA/Epinion)
 2014-faktor 2015-faktor Udsving 2014-faktor 2015-faktor Udsving
Barrit Skole 1,62 0,88 -0,75 0,99 0,77 -0,22
Daugård Skole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Glud Skole 1,31 0,64 -0,66 1,16 0,80 -0,36
Hedensted Skole 0,06 0,32 0,26 0,33 0,28 -0,05
Hornsyld Skole 0,73 0,75 0,02 0,93 0,94 0,01
Juelsminde Skole 1,19 1,07 -0,13 1,13 1,09 -0,04
Korning Skole 1,40 0,33 -1,06 1,14 0,87 -0,27
Langskov Skole 1,35 1,34 -0,02 1,46 1,55 0,09
Lindved Skole 0,16 0,21 0,05 0,59 0,66 0,07
Løsning Skole 2,29 2,25 -0,04 1,77 1,85 0,08
Raarup Skole 1,67 0,82 -0,85 1,37 1,01 -0,37
Rask Mølle Skole 0,39 0,83 0,44 0,78 0,98 0,19
Skolen i Midten 1,24 1,57 0,33 1,14 1,24 0,10
Stenderup Skole 1,21 0,36 -0,85 0,77 0,57 -0,20
Stjernevejskolen 0,26 0,61 0,35 0,48 0,53 0,05
Stouby Skole 0,89 0,42 -0,47 0,62 0,41 -0,21
Tørring Skole 2,01 1,85 -0,16 1,74 1,72 -0,02
Uldum Skole 0,48 1,06 0,58 1,03 1,75 0,73
Ølsted Skole 0,95 0,88 -0,08 0,92 1,05 0,13
Øster Snede Skole 0,80 0,16 -0,64 0,59 0,46 -0,13
Aale-Hjortsvang Skole 1,98 1,84 -0,14 1,29 1,03 -0,27
Skoler i alt 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
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Bilag 2 - Ressourceudlægning og råderum i 2015-16 med hidtidig model
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Bilag 3 - Ressourceudlægning og råderum i 2015-16 med ny model


