
 
   

 
Spørgsmål om øget støtte ved revisitering fra 
specialtilbud 

 

Kære Rasmus 

Du har den 15. marts 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om øget støtte ved revisitering fra specialtilbud: 

I forlængelse af […] drøftelse af investeringsforslag om øget revisitering 

fra specialtilbud til almenskolen, vil jeg gerne spørge om følgende: 
1. hvordan kan man lave en ressourcemodel, som sikrer den 

modtagende almenskole flere ressourcer til at indkøre eleven i 

sin nye klasse? 
Eksempel: En elev fra specialskole flytter fra en plads til 200.000 kr. til en 

plads til 100.000 kr. I de tre første måneder eleven er i den nye skole får 

skolen 50.000 om måneden til at sikre indkøringen dvs. støtte til eleven, 

faglig sparring til de modtagende lærere og dialog med klassens 

forældre. 

 

Besvarelse 

Med de nuværende modeller for revisitation af elever fra specialskoler 
til almenskoler er der ikke mulighed for at tilføre almenskolerne flere 
ressourcer som foreslået. Sådan en model eller tilsvarende model vil 
kræve politisk beslutning om finansiering.  
 
Børn, der i dag revisiteres fra special til almenområdet, kan dog, hvis 
visitationen vurderer det, revisiteres til et fleksibelt tilbud. Fleksible 
tilbud er tilbud for børn, der har særlige udfordringer, men som kan 
profitere af at være i almenskolen i stedet for specialskole. I den 
eksisterende budgetmodel svarer den takst, som skolerne modtager for 
en elev i et BUF-flekstilbud, til 75 pct. af en specialskoletakst. 
 
Derudover har alle folkeskoler med den nuværende budgetmodel 
ressourcer til at tildele op til ni timer ugentligt til børn med særlige 
behov. Denne støtte gives inden for rammerne af 
almenundervisningen, og gives bl.a. i form af 
undervisningsdifferentiering, supplerende undervisning eller 
undervisning i hold på skolen.  
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