
Spørgsmål om justering af model for styring ift. 
modtagerhold

Kære Emil

Du har den 3. marts 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om justering af model for styring ift. modtagerhold:

I forbindelse med lukning af modtagerholdet på mellemtrinet på 

Vigerslev Allé Skole står det i notatet fra 2020, der indeholder 

effektiviseringsforslaget (bilag 1 til pkt. 21 på 

borgerrepræsentationsdagsordenen for den 3. marts 2022), at der i 

forbindelse med budgettet for 2022 undersøges udarbejdelsen af en 

model, der kan give større fleksibilitet i justeringen af modtagerhold.

1. Kan forvaltningen oplyse om status på dette arbejde samt 

eventuelt igangværende arbejde af samme karakter?

Besvarelse

Der er udarbejdet et investeringsforslag, som skal behandles i 
forbindelse med Overførselssagen 2021-2022. Forslaget lægger op til 
en inddragelsesproces, som skal sikre implementeringen af en ny 
samlet plan for modtagerhold fra skoleåret 2023/24. 
Inddragelsesprocessen vil blive igangsat i foråret 2022 og forløbe frem 
mod foråret 2023, hvor den endelige model skal ligge færdig.

Under inddragelsesprocessen vil relevante aktører blive hørt og 
informeret om udfoldningen af modellen, der blandt andet kommer til 
at indebære en endelig placering af modtageholdene. Her vil der bl.a. 
blive taget højde for geografisk tilgængelighed, fleksibilitet i 
holddannelsen og adgang til de nødvendige faglige kompetencer. Det 
vurderes, at der er et særligt potentiale i at samle udskolingsholdene på 
én skole.

Det er planen, at Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2022 vil blive 
præsenteret for forvaltningens forslag til principper for en ny struktur 
for modtagerhold.
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Såfremt investeringsforslaget ikke tiltrædes, vil forvaltningen stadig se 
nærmere på en ny model for modtagerhold (jf. medlemsforslaget fra 
15. december 2021). Der vil imidlertid ikke være mulighed for at 
gennemføre en stor inddragelsesproces som den, der lægges op til i 
investeringsforslaget.
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