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26 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 
Afbud fra Niels Sandemann og Susan Starbæk. 
Dagsorden godkendt. 
 

27 
Høring vedr. analyse af takster, tilbud og serviceniveau på specialundervisnings-
området 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Høring vedr. analyse af takster, tilbud og serviceniveau på specialundervisningsområdet. 
Deadline er den 5. oktober kl. 12. 
Høringen er sendt til handicaprådets medlemmer den 04.09.2020. 
Høring og bilag er vedhæftet dagsordenspunktet. 
 

Beslutning 
Afbud fra Niels Sandemann og Susan Starbæk. 
 
Centerchef for Center Børn og Unge, Lene Hvilsom Larsen, fortæller at analyse af kommu-
nens specialundervisningsområde viser, at kommunen samlet set har de specialtilbud, som 
der er behov for. Der ses endvidere følgende behov: 

 Ensretning af målgruppen til S-klasserne og der mangler mulighed for takstdiffe-
rentiering. 

 En særlig SFO-takst til S-klasse elever (pt. ingen ekstra bemanding i SFO).  
 Differentieret takst til de elever, der er i reduceret skema. Der er forslag om fuld 

takst for de første 3 måneder. Herefter fuld takst ved skema på over 50 % af sko-
letiden, og halv takst ved skema på under 50 % af skoletiden.  

 Fokus på andel af elever med støttebehov på over 9 ugentlige støttetimer og finan-
ciering heraf.  

 Opdeling af AK og SKOVEN med hver sin målgruppebeskrivelse og begge tilbud skal 
fortsætte som heldagstilbud, hvor eleverne møder fra kl. 8.00-15.30. SKOVEN er 
oprindeligt opstået som et undertilbud til AK men består i dag af 24 elever. 

 Det skal afklares om visitationer til SKOVEN skal ske fra Det Centrale Visitationsud-
valg (central pulje), da tilbuddet er sammenligneligt med Kløverbakkeskolen. 

 Ud fra interviews ses behov for større fokus på livsduelighed f.eks. at kunne trans-
portere sig selv og at kunne gennemføre så meget som muligt skolemæssigt og ek-
samensmæssigt.  

 
 
Fra DH`s side bliver der bliver spurgt til gruppen af elever, der modtager støtte på under 
9 timer ugentligt, og om der vil komme en analyse af området med almene elever. Svaret 
er at elever med et støttebehov på under 9 timer ugentligt ikke er omfattet af analysen, 
og at det igangværende arbejde med pejlemærker kan være med til at løfte almen områ-
det generelt, herunder også elever med et støttebehov på under 9 timer ugentligt.  
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Fra DH`s side udtrykkes bekymring omkring reduceret skema og reduceret takst. Bliver 
eleverne i virkeligheden visiteret for sent, når intentionen er at alle børn skal i skole, og 
alle børn skal have et relevant skoletilbud.  
 
Af DH`s høringssvar vil fremgå: 

 At der skal sættes ind rettidigt 
 En bekymring for elever med et støttebehov på under 9 timer ugentligt 
 Heldagtilbud i AK og SKOVEN kan udfordre forældre med pasningsbehov om mor-

genen før skolestart. Disse elever kan ikke nødvendigvis gå i almen morgen SFO. 
 Der er fra medlemmer af Autismeforeningen en bekymring for det faglige niveau i 

AK-klasserne. 
 
 

Bilag 

 Høring vedr analyse af takster, tilbud og serviceniveu på specialundervisningsom-
rådet 

 Analyse af takster, tilbud og serviceniveau - høring 
 Målgruppebeskrivelse til S-klasse 
 AK målgruppebeskrivelse 

28 
Høring Budget 2021 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2021-24 den 17. september 2020. Grundlaget for 
høringen er samlet og klar til høringsperioden. 

Links til høringsmaterialet vedrørende Budget 2021-24: 

./. https://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer 

./. https://rebild.dk/politik/oekonomi  

Høringsperioden er fra den 18. september til den 28. september 2020, hvor der er sidste 
frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00. 

./. Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budget2021@rebild.dk 
Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk drøftelse på byrådets budgetdag den 29. 
september 2020. 
 

Beslutning 
Afbud fra Niels Sandemann og Susan Starbæk. 
 
Der er udfordringer med budget 2021 i forhold til en overskridelse af servicerammen på 
ca. 8 millioner. 
ØK har udmeldt en rammebesparelse på 2 millioner på konto 6. 

Bilag/Punkt%2027%20Bilag%201%20Hoering_vedr_analyse_af_takster_tilbud_og_serviceniveu_paa_specialundervisningsomraadet.pdf
Bilag/Punkt%2027%20Bilag%201%20Hoering_vedr_analyse_af_takster_tilbud_og_serviceniveu_paa_specialundervisningsomraadet.pdf
Bilag/Punkt%2027%20Bilag%202%20Analyse_af_takster_tilbud_og_serviceniveau__hoering.pdf
Bilag/Punkt%2027%20Bilag%203%20Maalgruppebeskrivelse_til_Sklasse.pdf
Bilag/Punkt%2027%20Bilag%204%20AK_maalgruppebeskrivelse.pdf
https://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer
https://rebild.dk/politik/oekonomi
mailto:budget2021@rebild.dk
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Byrådet holder budgetdag den 29.09.2020, hvor indkomne høringssvar vil blive gennem-
gået. 
 
DH vil indgive høringssvar. 
 

29 
Eventuelt 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Skal det planlagte Handicaprådsmøde den 20.10.2020 aflyses grundet dette møde ?  
 

Beslutning 
Afbud fra Niels Sandemann og Susan Starbæk. 
 

 Handicaprådsmøde den 20.10.2020 aflyses. 
Næste ordinære møde er den 24.11.2020. Ved behov kan ekstra møde oprettes. 
 

 Handicappris 2020: sekretær bedes igangsætte procedure med henblik på uddeling 
af Handicapprisen den 03.12.2020. 

Det indledende arbejde der har været omkring ændring af Handicapprisen til en idrætspris 
i 2020 udskydes til 2021. 
 

 Lykkeliga er startet i Terndrup. Folkene bag vil gerne invitere Handicaprådet på be-
søg, når det er muligt. 
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Susan Starbæk Nielsen   
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