
Kære BUU, Børne-ungeudvalget i Københavns Kommune 

Vi vil her gerne sende jer vores undren, som vi håber I vil gå videre med. 

Der er netop meldt besparelser ud på alle folkeskoler i KK, besparelser der  til  
udgør det samlede overforbrug på specialområdet. 

Som forældre til børn i den københavnske folkeskole og medlemmer af 
skolebestyrelsen, er det svært at få øje på rimeligheden i dette. Regeringen bryster 
sig gerne af, at den har tilført folkeskolen ekstra midler svarende til en ekstralærer 
pr. folkeskole. Disse og penge og mere til, er nu forsvundet fra skolerne igen. 

Når næsten hele kommunen så samtidigt skal udsmykkes med gule blomster, fordi 
Tour de France lægger vejen forbi, bliver det fra et forældreperspektiv endnu 
sværere at forstå politikkernes prioriteringer. 

Har I andre tanker eller handlinger, som kan sætte lup på vores undren?  

I må meget gerne bekræ e modtagelsen af vores mail, så vi ved at det er noget 
frem. 

Med venlig hilsen 
På vegne af Skolebestyrelsen på Gerbrandskolen, KBH S. 
Mia Møller, Skolebestyrelsesformand og Julie Gørtz Smestad, Næstformand. 
Kontaktinfo Mia Møller XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I nogle tilfælde kan vi hjælpe dig hurtigere og bedre, hvis vi må ringe dig op. Hvis du her skriver dit telefonnummer,
giver du os tilladelse til at ringe dig op. Vi ringer dog kun, hvis vi vurderer, at det er den bedste løsning.

Telefonnummer

XXXXXXXX

Tilføj eventuelle �ler

Der er intet vedhæ�et dokument

Jeg kan læse om mine rettigheder, når Københavns Kommune behandler mine oplysninger på:

Databeskyttelsesrådgiverens side 

24-06-2022 15:36

https://www.kk.dk/databeskyttelse
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Børne- og Ungdomsborgmesteren  

   

 

   

  
Kære skolebestyrelse på Gerbrandskolen  

 

Tak for jeres henvendelse d. 24. juni 2022, hvor I undrer jer over den 

udmeldte besparelse vedr. merforbrug på specialområdet, som Børne- 

og Ungdomsudvalget vedtog i forbindelse med 1. regnskabsprognose 

(BUU 04.05.22).  

 

Det er udvalgets ansvar at sikre et budget i balance for det indeværende 

år. I de tre årlige regnskabsprognoser holder vi øje med økonomien og 

foretager korrigerende handlinger, hvis det er nødvendigt. Det var nød-

vendigt ved 1. regnskabsprognose pga. det forventede merforbrug på 

specialområdet. 

 

Besparelsen blev er meldt ud efter det princip, som udvalget besluttede 

i 2019, hvor man forudså, stigende udgifter på specialområdet, som 

man var nødt til at håndtere (BUU 18.12.19). Fordelingen er sket, så mer-

forbruget vedr. specialundervisning spredes ud på hhv. undervisnings- 

og specialundervisningsrammen. Tilsvarende er merforbruget på spe-

cialdagtilbud spredt ud over hhv. specialdagtilbuds- og dagtilbudsram-

men.  

 

I København har vi som i resten af landet i de senere år oplevet et sti-

gende behov for specialundervisning. Derfor har vi valgt at tilføre flere 

midler til området. I budget 2019 blev der således afsat midler til at fi-

nansiere de øgede udgifter og til indsatser for at imødegå yderligere 

segregering af elever til særlige specialtilbud.  

 

Indsatserne har ikke været helt tilstrækkelige til at løse den økonomiske 

udfordring i 2022, da der er flere elever i de dyre specialtilbud end for-

ventet. Jeg støtter op om det faglige arbejde, som søger at skabe inklu-

derende fællesskaber i vores almene skoler, men jeg kan desværre ikke 

med sikkerhed sige, at den økonomiske udfordring er løst i 2023 og 

frem.  
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1599 København V. 
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Børne- og Ungdomsudvalget har netop lagt sidste hånd på en ny stra-

tegi for Børne- og Ungdomsområdet for 2022-25. Et af strategiens fem 

temaer er, at Københavns fællesskaber skal give plads til forskellighed. 

Udgangspunktet er, at langt de fleste børn og unge vil få det bedste af-

sæt for deres videre liv i almenmiljøet i dagtilbud og folkeskoler. Det in-

debærer, at der i dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud arbejdes målret-

tet med at skabe fællesskaber og læringsmiljøer, hvor der tages højde 

for den enkeltes forudsætninger og behov. Samtidig skal der sikres den 

rigtige støtte og særlige tilbud til dem, der har behov for det.  

 

Tak for at I tog jer tid til at skrive til mig.  

 

Venlig hilsen 

 

Jakob Næsager 
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