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 Udviklingsplan for specialundervisningen 
 I forbindelse med gennemførslen af Kommunalreformen i 2007 vedtog fællesskabet af 

kommuner på initiativ fra Børne- Kulturchef Foreningen i Hovedstadsregionen en 
udviklingsplan for specialundervisningen. 

 Større rummelighed var en væsentlig dimension i fremtidens specialundervisning i 
folkeskolen. En del af eleverne i specialundervisningen er imidlertid så handicappede og 
nogle handicapgrupper så små, at selv større kommuner ikke vurderedes som havende 
økonomi eller faglig bæredygtighed til at varetage disse elevers undervisning. 

 Udviklingsplanen skulle sikre, at der fortsat var tilbud med de nødvendige 
specialpædagogiske kompetencer samtidig med, at man arbejdede med at øge 
rummeligheden i folkeskolen. 
Man besluttede, at udviklingsplanen skulle understøttes af en netværksmodel og en 
koordinerende funktion (KFS). 

 Kommunekontaktrådet (KKR) tiltrådte samlet udviklingsplanen. 
 
 Netværksmodel 

 I Hovedstadsregionen etablerede man som udgangspunkt 8 netværk, bestående af kommunale 
fællesskaber, der geografisk ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. De 8 netværk er siden 
reduceret til 6. I 2009 udgik Bornholm af samarbejdet og netværk 4 og 5 slog sig sammen til 
ét, (netværk 4)  
De kommunale fællesskaber indgår i et forpligtigende samarbejde om fastholdelse og etablering 
af de nødvendige og tilstrækkelige specialundervisningstilbud med det erklærede mål, at 
netværket kan undervise stort set alle dets egne elever.  

 
 Den koordinerende funktion - KFS 

 KFS er en fælleskommunal enhed, der skal understøtte, at den vedtagne Udviklingsplan for 
specialundervisningen i Hovedstadsregionen gennemføres.   

 KFS blev etableret  med udgangen af 2006. Det var antagelsen, at KFS skulle være en 
kortvarig og midlertidig foranstaltning, der skulle være understøttende i kommunernes 
proces med at overtage de amtslige opgaver. 

  KFS blev organiseret i to enheder. KFS-kørsel og KFS-undervisning. 
  
 KFS-kørsel havde frem til august 2009 ligeledes ansvaret for de fælleskommunale 

driftsopgaver og administrationen af de amtslige kørselskontrakter. August 2009 var der 
gennemført et fornyet udbud og kørselsopgaverne overgik herefter til Movia. 

   
 KFS-undervisning var herefter fortsat ansvarlig for koordinering i forbindelse med de 

specialundervisningsopgaver, der blev løst i og på tværs af netværkene. 
 

 Organisering 
- Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden tiltrådte Udviklingsplanen. 
- Embedsmandsudvalget for socialområdet og specialundervisning, orienteres løbende 

og drøfter om nye og nødvendige initiativer skal lægger frem for KKR. 
- Styregruppen for KFS repræsenterer den samlede direktørgruppe i BKF.  
- KFS relaterer i al sin virksomhed til den Administrative Styregruppen, som er 

besluttende myndighed i forhold til div. initiativer med mulig inddragelse af 
Embedsmandsudvalget og KKR   

- Samarbejdsaftaler i de 6 netværk understøtter Udviklingsplanens hensigter. 



- PPR-Samrådet i Hovedstadsregionen er sammen med de andre fire regioners Samråd 
en del af PPR-Landssamrådet. 

- KFS er sekretariat for PPR-Samrådet i Hovedstadsregionen, som styringsmæssigt 
repræsenterer den pædagogiske og psykologiske faglighed. 

- Netværk af specialskoleledere mødes med KFS for udveksling af viden og 
ledelsesmæssige initiativer på skoleniveau. 

 
 
 Ophør af KFS 31. juli 2015 

Indholdet i opgaverne i KFS, Den Koordinerende Funktion, er over årene blevet fokuserede 
på det, der ligger i samarbejdet mellem netværkene.  
For KFS har det betydet, at den tid, der medgår til deltagelse i den koordinerede proces,  
er blevet stedse mindre. KFS har siden oprettelsen i 2007 tilpasset sig behovet for 
koordinering. I august 2009, hvor alt, der vedrørte elev og brugertransport var overgået 
til varetagelse af MOVIA, bestod KFS af 3 årsværk. Dette blev i august 2009 erstattet af 
en mindre fælles enhed på 1,5 årsværk, og fra august 2011 er bemandingen i KFS 
reduceret til 0,75 årsværk.  
 
 Med udsigt til en udskiftning af den nuværende konsulent på grund af pensionering, besluttede 
Styregruppen for KFS på deres møde den 24. februar 2015, at KFS ophører med udgangen af 
juli 2015.  
 
Styregruppen finder, at netværkskonstruktionen er god og den rigtige, og at samarbejdet i 
netværkene fungerer med udbytte for løsningen af specialundervisningens opgaver. 
Styregruppen tror på, at den koordinering, som har været understøttet af KFS gennem 8,5 år, 
har  medvirket til, at kommunernes og netværkenes indbyrdes relation til Hovedstadsregionens 
fællesskaber har kunnet fastholdes på de aftaler, der løbende er blevet besluttet og revideret i 
forhold til folkeskolens udvikling. 
Det er tydeligt og positivt, at den hensigt, der har været med vedtagelsen af 
Udviklingsplanen, etablering af netværkene og oprettelsen af KFS har levet op til 
forventningerne.  
Det er Styregruppens forventning, at den koordinerende funktion vil kunne afvikles og 
overtages af den etablerede samarbejdsstruktur i Hovedstadsregionens 
netværkskonstruktionen. 
 
BKF, som i 2006 var initiativtager bag etableringen af udviklingsplanen, netværksmodellen 
og den koordinerende funktion (KFS), har ved deres møde den 13. marts 2015 tiltrådt 
denne beslutning. 
Embedsmandsgruppen og KKR er ligeledes orienteret ved en direkte kontakt fra Styregruppen 
til KKR-sekretariatet. En nedlæggelse af KFS kræver ikke politisk godkendelse i KKR.  
Det vedtagne budget for 2015 fastholdes. Resterende økonomi pr. 31.07.15 returneres til 
kommunerne efter sædvanlig fordelingsnøgle. 

 
Herværende og afsluttende rapport afslutter 8,5 års arbejde med koordinering af opgaver i 
forbindelse med specialundervisningen i Hovedstadsregionens kommuner. 
Rapporten vil hovedsagelig bestå af bilagsmateriale, som er konkret beskrivende af aktuel 
status på de opgaver som KFS har været koordinator for, samt anvisning på hvor de 
nævnte opgaver løses i en fremtid uden mellemkomst ved KFS. 
Rapporten udarbejdes af KFS, godkendes af formanden for KFS Styregruppe og udsendes 
efterfølgende til Embedsmandsudvalget for socialområdet og  specialundervisning, til KKR 
til orientering, til samtlige kommuner i Hovedstadsregionen, PPR Samrådet og 
specialundervisningens ledelser. 



 
 

 Styregruppens forslag til opgavevaretagelse 1. august 2015. 
 
 

 KFS-styregruppen og BKF lægger op til, at fremtidige opgaver løses som følger:  
 
 

- Netværkskonstruktionen fortsættes.  
Det er op til netværkene selv at beslutte, i hvilket omfang direktørnetværket konkret deltager i 
netværksmøderne, ligesom der lægges op til en revidering af de eksisterende 
samarbejdsaftaler, som tager højde for, at KFS nedlægges.  

 
- PPR-samarbejdet forankres fortsat i de eksisterende netværk, og alle netværk er fortsat 

repræsenteret i Forretnings Udvalget (FU) for PPR-Samrådet af ledende psykologer.  
 

- PPR-funktionen i kommunerne og psykologsamarbejdet vil også i fremtiden være et væsentligt 
omdrejningspunkt i forbindelse med specialundervisningen i og på tværs af kommuner og 
netværk.  
 

- PPR-Samrådet, v. formandskabet og PPR Samrådets FU, følger op på aktuelle og fremtidige 
behov på specialundervisningsområdet: Samrådet v/ FU foretager hvert år en evaluering af 
sammenhængen mellem udbud og behov for specialundervisningstilbud. 
Evalueringen vil ske ved, at hvert af de 6 netværk i april melder tilbage til samrådets FU, 
hvordan balancen har været imellem udbud og behov i deres netværk. 
FU sørger efterfølgende for, at evalueringen formidles til kommunerne i hovedstaden og sendes 
i oversigtsform til direktørnetværket i BKF i Hovedstaden.  
 

- KFS har varetaget en udvidet sekretariatsfunktion for PPR Samrådet. Med nedlæggelse af KFS 
bortfalder dette. PPR- Samrådet fastsætter deres fremtidige forretningsorden ved forslag til 
ændringer der tager højde for disse ændringer. 
 

- Samarbejdsrelationen til specialskolernes ledelser fastholdes via PPR i de respektive 
kommuner/netværk.  
 

- Skoleledelserne fællesmøder kan fortsætter uden KFS’s involvering.  
Kredsen af skoleledere har på deres sidste møde aftalt, at man fortsætter med jævnlige 
skoleledermøder. Skolelederkredsen varetager selv indkaldelse til deres kommende møder. 

 
- KFS´s  hjemmeside www.kfs-hovedstadsregionen.dk nedlægges med udgangen af juni måned.  

Der lægges op til at man udtager den information man har behov for at gemme. 
 

- Enkelte udvalgte poster på den eksisterende hjemmeside overføres eventuelt til BKF´s 
hjemmeside. 

 
- Overblik over specialundervisningen i Hovedstaden www.spuvo.dk nedlægges med udgangen af 

juni 2015. Ingen har ønsket at overtage hjemmesiden for en fortsættelse i det omfattende 
format. 
 

- PPR-Samrådet har ønsket at fortsætte udgivelsen af en mindre oversigt over de 
undervisningstilbud der bruges på tværs af kommuner og netværk.  
KFS udarbejder forslag til oversigt, som videregives til FU i PPR-Samrådet. (Bilag 4) 

http://www.kfs-hovedstadsregionen.dk/
http://www.spuvo.dk/


 
- KFS´s funktion som koordinerende instans i forbindelse med den årlige re- og nyvisitation af 

elever til specialundervisningstilbuddene bortfalder. Det anbefales, at procedurer og tidsrammer 
for visiteringen fastholdes som besluttet. Man vil i bilag 5 til herværende skrivelse kunne finde 
disse retningslinjer, hvor beskrivelsen af KFS´s mellemkomst er fjernet. 
 

- Takstindsamling og takstoversigt udarbejdet af KFS bortfalder. 
`Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde i KKR Hovedstaden` 
vil fortsat indsamle takster også på specialundervisningsområdet.  
Herfra vil det være muligt at indhente oversigtsmateriale.  
Takstoversigt for 2015 og sammenstillet oversigt over taksterne fra 2007 – 2015 vedlægges 
som bilag 2 og 3. 
 

- Materialeindsamling og oversigtsmateriale i øvrigt vil i fremtiden være at finde i de 
landsdækkende oversigter udarbejdet af  Undervisningsministeriet og Folkeskolen. 
Specialundervisningensoversigt 2014-15 vedlægges i bilag 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag: 

1:  Specialundervisningsoversigt – alle kommuner 
2: Takster for specialundervisningen for børn 2015 
3: Takster for specialundervisningen for børn 2007-2015 
4: Specialskoler/ klasser/ rækker – Elevtal, ledig kapacitet og takster august 2015 
5: Beskrivelse af procedurer for visitation/ revisitation 2016-2017 


