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From: Jurgita Versiackaite-Pedersen

Sent: 12. december 2016 20:09

To: 'lev@lev.dk'; 'regionhovedstaden@hjertebarn.dk'; 'sekretariat@skole-foraeldre-

kbh.dk'; 'kfo@kfo.dk'; 'post@brugfolkeskolen.dk'; Handicapråd; 

'janne@post5.tele.dk'; 'Johanne kildesgaard'; 'klf@klfnet.dk'; 'Jan Trojaborg'; 'Lars 

Sten Sørensen'; 'skolelederne@skolelederne.org'; 'lfs@lfs.dk'; 

'hovedstaden@bupl.dk'; 'dsr@dsr.dk'; 'dp@dp.dk'; 'fysio@fysio.dk'; 'etf@etf.dk'

Cc: BUFKP Center for Policy

Subject: HØRING: Omlægning af Børnecenter København (BCK)

Attachments: HØRINGSBREV - Omlægning af Børnecenter København (BCK).pdf; Invitation.pdf; 

Omlægning af Børnecenter København (BCK).pdf

Kære alle

Vedlagt følger høring om omlægning af Børnecenter København (BCK).

Sagen blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 7. december 2016.

Indstilling, beslutning samt bilagsmateriale kan ses HER (punkt 4). 

Høringsfrist er den 3. februar 2017.

Vedlagt finder I også en invitation til "Gå-hjem" møde, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen orienterer om 

forslaget.
Mødet holdes onsdag den 18. januar fra kl. 16.00 – 17.30 i kantinen i Børne- og Ungdomsforvaltningen 
(Gyldenløvesgade 15, stuen).

Med venlig hilsen 

Jurgita  Versiackaite- Pedersen

Ledelsessekretar iatet

_______________________________
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EAN 5798009382160
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Til 

Forældreorganisationen LEV, Hjertebarnet, Skole og Forældre, 
Københavns Forældreorganisation, Brug Folkeskolen, Handicaprådet, 
Københavns Fælles Elevråd, de berørte faglige organisationen (KLF, 
SKK, LFS, BUPL, DSR, Dansk Psykologforening, Fysio- og 
Ergoterapeutforeningen) 

 
 
HØRINGSBREV - Omlægning af Børnecenter København (BCK) 
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 7. december 
2016 behandlet indstillingen ”Omlægning af Børnecenter København 
(BCK)”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med  
 
høringsfrist den 3. februar 2017  
 
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og  
Ungdomsudvalgets møde den 7. december 2016 kan ses på 
www.kk.dk: Politik/Politiske Udvalg/Børne- og 
Ungdomsudvalg/Dagsordener og Referater/7-12-2016 – Referat/ 
punkt 4.  
 
På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle 
bemærkninger til forslaget.  
 
Bemærkningerne bedes indsendt via høringsportalen – Blivhoert:  
www.blivhoert.kk.dk. Denne høringsportal sørger automatisk for at  
fremsende kvittering for modtagelsen af høringssvar, lige som det 
umiddelbart efter fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se 
svaret på portalen. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og  
”Andre høringer”.  
 
Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske 
behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med 
forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig  
besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i  
høringsvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens 
hjemmeside www.kk.dk under ” Politik/Politiske Udvalg/Børne- og 
Ungdomsudvalg/Dagsordener og Referater”. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jurgita Versiackaite-Pedersen 
  
 
 
 
 

12-12-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0046528 
 
Dokumentnr. 
2016-0046528-45 
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INVITATION 
   
 
 
 
 
"Gå-hjem" møde om forslag til omlægning af Børnecenter Kø-
benhavn 
 
I forbindelse med høringen om forslaget om omlægning af Børnecen-
ter København i høringsperioden fra den 12. december 2016 til 3. fe-
bruar 2017, inviteres berørte interessenter, inkl. forældreorganisatio-
ner, til et ”gå-hjem” møde, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen 
orienterer om forslaget og hvor der vil være lejlighed til at stille 
spørgsmål.  
 
Mødet holdes onsdag den 18. januar fra kl. 16.00 – 17.30 i Kanti-
nen i Børne- og Ungdomsforvaltningen (Gyldenløvesgade 15, stu-
en). 
 
Af hensyn til planlægningen modtager vi meget gerne forhåndstilmel-
ding ved henvendelse til Ida Grønning Kongsbak (F23V@buf.kk.dk/ 
26615361). Tilmelding er ikke en forudsætning for at deltage. Alle er 
velkomne.  
 
 

12-12-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0046528 
 
Dokumentnr. 
2016-0046528-46 
 
Sagsbehandler 
Christell Erichsen 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

4.  Omlægning af Børnecenter København (BCK) (2016-0046528)

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til omlægning af Børnecenter København skal sendes i
høring.

Indstilling

Børne- og ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag til omlægning af Børnecenter København sendes i høring

Problemstilling

På budgetseminaret i august 2016 blev udvalget orienteret om udviklingstendenser i og behovet for
at arbejde med krydsfeltet mellem almen- og specialområdet for at sikre kvaliteten i tilbud til børn
med særlige behov. Inklusionsindsatsen er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i 2011 (Tidlig
indsats og inklusionspakken - BUU 07.12.11).

I takt med den faglige udvikling i inklusionsarbejdet har supportopgaven ændret karakter - fra fokus
på det enkelte barn til i højere grad også at omfatte omgivelserne omkring barnet og de relationer
barnet indgår i. Samtidig er der i København udviklet nye fleksible tilbudsformer i almenmiljøet (BUF
flex og skole flex). Antallet af børn i fleksible tilbud er steget over de seneste år og udviklingen ventes
at forsætte i de kommende år.

Udviklingen indebærer, at der er en stigende efterspørgsel efter at kompetencer og erfaringer fra
specialområdet også kommer i spil i almenmiljøet i dagtilbud og skoler.

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag om omlægning af supportstrukturen til dagtilbud
og skoler.

Løsning

Supporten til børn med særlige behov er i dag tilrettelagt i tværfaglige supportteams i områderne og i
Børnecenter København (BCK). Områderne supporterer både almen- og specialområdet, mens BCK
fokuserer på specialområdet. Psykologer og talehørelærere er centrale fagspecialister i
opgaveløsningen, hvor de indgår i tæt samarbejde med ressourcecentre og ressourceteam på de
respektive skoler og dagtilbud i hhv. almen- og specialmiljøet. I BCK er der også fysio- og
ergoterapeuter til behandling og træning af børn, herunder børn henvist fra Sundheds- og
omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, samt den ambulante børneterapi (DAB).
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I den eksisterende organisation er der således stærke faglige kompetencer og viden. Det er imidlertid
forvaltningens vurdering, at der i højere grad er behov for et helhedssyn på barnets behov og på at
finde løsninger i barnets eget nærmiljø, hvad enten barnets behov understøttes bedst i et alment eller
i et mere specialiseret tilbud.

Forvaltningen foreslår derfor at omlægge BCK’s kompetencer, så de bringes i spil i områderne (se
bilag 1). Som del af løsningen forslås det, at der opretholdes en samlet bydækkende funktion til de
mest specialiserede tilbud og behovsområder, placeret under et af de fem områder. Ca. 2/3 af BCK’s
medarbejdere arbejder i dag med børnene i disse målgrupper og vil i givet fald følge med opgaverne
til den nye bydækkende funktion. 

Den 1/3 af medarbejderne fra BCK, der allerede i dag arbejder med de børn, hvis behov kan
tilgodeses med tilbud indenfor eller i tæt tilknytning til almenmiljøet, foreslås integreret i de
eksisterende fem områders tværfaglige supportteam. Ressourcerne vil blive fordelt mellem
områderne på baggrund af en konkret vurdering af, hvordan områdernes nye opgaver fordeler sig
mellem områderne.

Omlægningen er desuden i overensstemmelse med udviklingen i Socialforvaltningen og Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen, idet man også her arbejder for at styrke udviklingen af en
helhedsorienteret støtte til børnene i deres nærmiljø. 

Konsekvenser af forslaget

For børn og forældre vil omlægningen give en mere ensartet og helhedsorienteret support, uanset
om barnet modtager et tilbud i almen- eller specialmiljøet.

For en del af medarbejderne fra BCK betyder det, at de integreres i områdernes tværfaglige
supportteam, og indgår i et kollegialt tværfagligt arbejdsfællesskab med deres fagfæller fra
almenmiljøet.

På fysio- og ergoterapiområdet vil det være nyt at få denne faglighed som en integreret del af den
tværfaglige support i områderne. Det vil kunne give et vigtigt bidrag til områdernes bestræbelser på
at opbygge fysio- og ergoterapikapacitet, som led i den tidlige indsats.

Formålet med forslaget er derfor i høj grad at udnytte de stærke faglige kompetencer endnu bedre i
en helhedsorienteret og tværfaglig support, Som del af omlægningen er det også målet at fremme
fælles faglig identitet på tværs af almen- og specialområdet, og dermed en fælles kultur og adfærd,
der styrker indsatsen for børnene på tværs.

Inddragelse

Den anbefalede løsning er udviklet sammen med medarbejdere og ledere fra hhv. BCK og
områderne, og har været drøftet med en række interessenter mhp. kvalificering af forslaget forud for
fremlæggelse af forslaget for udvalget, herunder Handicaprådet, forældreorganisationerne LEV,
Hjernebarnet og de berørte faglige organisationer.
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Gruppen af faglige organisationer, der repræsenterer medarbejderne i dagtilbud og skoler (LFS og
KLF) oplever efterspørgslen efter BCK’s kompetencer i den daglige opgaveløsning fra såvel forældre
som medarbejdere.

Hos de øvrige faglige organisationer er der udtrykt bekymring for, at den foreslåede løsning vil
medføre tab af faglig specialisering. Intentionen med forslaget er, at den faglige viden opretholdes og
anvendes, så den i højere grad understøtter et helhedssyn på det enkelte barns behov. Forvaltningen
vil derfor sikre, at den tværgående videndeling og kompetenceudvikling styrkes i forbindelse med en
eventuel omlægning, jf. beskrivelse af investeringscase i økonomiafsnittet.

Økonomi

Med omlægningen af BCK ventes det at ledelse og den administrative del af opgaveløsningen løftes
inden for de eksisterende ressourcer i områderne. Der bibeholdes en ledelse af den bydækkende
funktion. Det forventes, at en del af BCK’s nuværende lejemål på Kastelvej kan afvikles, men
træningsfaciliteter i stueetagen opretholdes. Samlet medfører det en mulig effektivisering på ledelse,
administration og husleje på ca. 3-3,5 mio. kr. Effektiviseringspotentialet kvalificeres yderligere frem
mod behandlingen af udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2018.

For at understøtte en succesfuld omlægning og opnå den ønskede effekt ved bedre integration
mellem almen- og specialområdet vil der være behov for at investere i kompetenceudvikling.
Forvaltningen vil derfor som led i forslaget om omlægning af BCK udarbejde et udkast til en
investeringscase, hvor der i opstarten investeres i at komme godt på plads med omlægning og de
nye arbejdsformer.

Videre proces

Det anbefales, at forslag om omlægning af BCK sendes i høring i en 6 ugers periode (forlænges med
to uger pga. juleferien) hos Forældreorganisationen LEV, Hjertebarnet, Skole og Forældre,
Københavns Forældreorganisation, Brug Folkeskolen, Handicaprådet, Københavns Fælles Elevråd,
de berørte faglige organisationen (KLF, SKK, LFS, BUPL, DSR, Dansk Psykologforening, Fysio- og
Ergoterapeutforeningen).

I forbindelse med høringen planlægges et ”gå-hjem” -møde for de berørte interessenter,
herunder forældreorganisationerne.

Efter høringen vil udvalget få forelagt sagen til endelig beslutning. En nye organisering vil i givet fald
træde i kraft pr. 1.1.2018.

Tobias Børner Stax                      /Nina Hemmersam          

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.

Bilag
1. Beskrivelse af forslag til omlægning af BCK
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4 1. BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL
OMLÆGNING AF BCK



 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
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Center for Policy 

Organisation og Ledelse 
 
Gyldenløvesgade 15 
1600 København V 
 
Mobil 
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FA4H@buf.kk.dk 
 
EAN nummer 
5798009371201 

NOTAT 

 
 
Bilag 1 

 

Omlægning af Børnecenter København (BCK)  
 

Baggrund  

Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden på skolerne gennem en 
årrække. Inklusionsprocenten ligger i dag på omkring 96 %. Det er i tråd 
med målsætningen om, at alle børn, der profiterer af det, skal inkluderes i de 
almene skoler og dagtilbud (BUU, 7. dec. 2011). Ambitionen er at give alle 
børn og unge de bedste forudsætninger for faglig, social og personlig 
udvikling i dagtilbud og skoler og senere opnå en ungdomsuddannelse, fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet og et aktivt voksenliv.  

 
20-25 % af alle børn har brug for særlig undervisningsmæssig eller 
pædagogisk indsats – kortvarigt eller langvarigt. Nogle børn har så svære 
handicaps, at deres behov ikke vil kunne tilgodeses i almenmiljøet, og til 
dem skal der være gode og relevante specialiserede tilbud.  
 
For alle andre børn gælder, at de skal have gode og relevante dag- og 
undervisningstilbud i de almene tilbud, og inden for disse rammer, have 
adgang til de særlige indsatser, når der behov for det. Det forudsætter, at de 
almene tilbud har de nødvendige kompetencer og ressourcer til rådighed.   
 
I Københavns kommune er den tværfaglige support i dag tilrettelagt i hhv. 
områderne og i Børnecenter København (BCK).  Områdernes tværfaglige 
support omfatter sundhedsplejersker, støttepædagoger, sprogvejledere, 
talehørelærere, psykologer og inklusionsvejledere. Supporten er primært 
orienteret mod de almene institutioner og skoler samt nogle basisgrupper, 
specialskoler og – klasserækker. Indsatserne tilrettelægges i tæt samarbejde 
med hhv. ressourcecentre på skolerne og ressourceteam i klyngerne, og 
omfatter også bidrag til udvikling af faglige kompetencer og læringsmiljøer 
m.m.  
 
I Børnecenter København er psykologer og talehørelærere centrale 
fagspecialister i opgaveløsningen. Hertil kommer fysio- og ergoterapeuter, 
der varetager behandling og træning af børn efter hhv. folkeskole-, 
sundheds- og serviceloven, herunder fysio- og ergoterapi. BCK supporterer 
specialinstitutioner, basisgrupper og specialskoler og specialklasserækker, 
og indgår her også i tæt samarbejde med de respektive skolers og 
institutioners ressourcecenter og ressourceteam. BCK varetager desuden den 
ambulante børneterapi (DAB), samt øvrig behandling og træning af børn 
med helt særlige behov, inkl. børn henvist fra Sundheds- og 
omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. 

 
I takt med den faglige udvikling i arbejdet med inklusion har 
supportopgaven ændret karakter - fra et fokus på det enkelte barn, til i højere 
grad også at arbejde med omgivelserne omkring barnet, herunder 
læringsmiljøet og de relationer, som barnet indgår i m.v. Samtidig har vi i 
København udviklet nye fleksible tilbudsformer i almenmiljøet, der gør det 
muligt for stadig flere børn at trives, lære og udvikle sig her – en udvikling 
der ventes at fortsætte i de kommende år. 
 

30-11-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0046528 
 
Dokumentnr. 
2016-0046528-40 
 
Sagsbehandler 
Christell Erichsen 
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Samtidig med denne udvikling er der i stigende grad behov for, at BCK’s 
viden og kompetencer fra arbejdet i specialmiljøet også kommer i spil i 
forhold til inklusionsarbejdet og tilrettelæggelse af fleksible tilbud i de 
almene tilbud.  
 
 

/ SIDE 6
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Tegningen ovenfor viser de ”veje” mod uddannelse og voksenlivet, der er til rådighed for 
børn i Københavns Kommune. Tegningen illustrerer samtidig vejen for børnene i ”midten”, 
hvor forslag om omlægning af BCK skal bidrage til at styrke den integrerede og 

helhedsorienterede opgaveløsning.  
 
Supporten i København fungerer godt, men udfordres af aktuelle tendenser, 
hvor stadig flere børns behov tilgodeses med tilbud i krydsfeltet mellem 
almen- og specialområdet.  For fortsat at udvikle nye gode inkluderende 
tilbud er der behov for en højere grad af helhedssyn og -ledelse som støtte 
for videre udvikling af det tværfaglige samarbejde tæt på børnenes hverdag i 
skoler og dagtilbud. (jf. tegningen ovenfor).  
 
Den nuværende organisering er med andre ord udfordret i forhold til 
udviklingen i opgaveløsningen for at sikre det rigtige tilbud, på rette tid, til 
rette barn.  
 
Forslag til omlægning af Børnecenter København  
På baggrund af en analyse gennemført af forvaltningen og efter inddragelse 
af berørte medarbejdere, ledere og dialog med interessenter fremlægges her 
forslag om at omlægge BCK’s ressourcer til områderne.  

Forslaget indebærer at ca. 2/3 af BCK’s medarbejdere indgår i en samlet 
bydækkende funktion, som placeres under et af de fem områder med henblik 
varetagelse af supporten til de mest specialiserede tilbud og behovsområder. 
Det omfatter tilbud til de mest handicappede børn og den ambulante 
børneterapi, inkl. træning og behandling af børn henvist fra 
Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. 

Den 1/3 af medarbejderne fra BCK, der allerede i dag arbejder med de børn, 
hvis behov kan tilgodeses med tilbud indenfor eller i tæt tilknytning til 
almenmiljøet, foreslås integreret i de eksisterende fem områders tværfaglige 
supportteam. Ressourcerne vil blive fordelt mellem områderne på baggrund 
af en konkret vurdering af, hvordan de nye opgaver, som områderne skal 
varetage, fordeler sig mellem områderne.  
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Forslag om omlægning af BCKs ressourcer områderne 

 
Med omlægningen integreres medarbejderne i områdernes tværfaglige 
supportteam, hvor de indgår i kollegialt tværfagligt arbejdsfællesskab med 
deres fagfæller fra almenmiljøet, herunder ressourcecentre på skolerne og 
ressourceteam i klyngerne.  
 
På fys-ergo-området vil der være tale om en ny og efterspurgt faggruppe i 
områderne. På trods af at der er tale om en forholdsvis begrænset ressource, 
ventes det at give en berigelse i det samlede tværfaglige supportteam, og et 
vigtigt afsæt for områdernes bestræbelser på at opbygge fysio- og 
ergoterapeutkapacitet som led i den tidlige forebyggende indsats i 
almenmiljøet.  
 

 
 

Gensidig berigelse mellem almen- og specialområdet 
 
For børn og forældre vil den integrerede supportorganisation give en mere 
ensartet og helhedsorienteret support, uanset om barnet modtaget et tilbud i 
almen eller specialmiljøet.   
 
Omlægningen vil for medarbejderne samlet set betyde at der i 
hverdagspraksis skabes grobund for faglig udvikling, videndeling og 
integration af løsningsmuligheder på tværs af almen og specialområdet.  
 
Omlægningen kan desuden ses som led i ambitionen om at styrke 
koordinering og udviklingen af helhedsorienteret støtte til børnene i deres 
nærmiljø på tværs af forvaltningerne (Socialforvaltningens, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, og Børne- og Ungdomsforvaltningen). 
 
Samtidig investeres i kompetenceudvikling m.m. til støtte for 
netværkssamarbejde; faglige videndeling og erfaringsudveksling på tværs af 
områderne. Derved arbejdes med at opretholde og videreudvikle de faglige 
kompetencer og typer af specialisering som opgaveløsningen kalder på nu og 
i fremtiden.  
 
For skoler og institutioner vil det bl.a. betyde, at den faglige ekspertise, som 
hidtil primært har været tilgængelig for specialtilbud, bliver lettere 
tilgængelig for almenmiljøet; at der kun skal koordineres med en 
supportkanal (områderne) frem for to i dag (BCK og Områderne), samt at 
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den ledelsesmæssige koordinering styrkes ved at supporten er samlet under 
samme ledelsesstreng m.m. 
 

Investering i kvalitet og god implementering 
For at understøtte en succesfuld omlægning og opnå den ønskede effekt ved 
en bedre integration i supporten på almen- og specialområdet vil der være 
behov for at investere i fx kompetenceudvikling for medarbejderne, og i 
mindre tilpasning af de fysiske rammer i områderne.  
 
Forvaltning vil derfor som led i forslaget om omlægning af BCK udarbejde 
et forslag til en investeringscase, hvor der i opstarten investeres i at komme 
godt på plads med omlægningen og de nye samarbejdsformer mod at der, 
effektiviseres på husleje, administration og ledelse. 
 
Investeringen skal bidrage til skabe tryghed i overgangen og i forhold til 
opretholdelse og videreudvikling af den faglige kvalitet og specialisering. 
Ved at medarbejderne understøttes med fælles kompetenceudvikling vil 
børn, forældre og fagpersonale i skoler og dagtilbud hurtigere mærke 
værdien af forandringen. 
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