D-skema nr. BFKU,D,05
Ændringsforslag til udvidelse af driftsbudget 2016 - 2019
Politisk udvalg:
BFKU

Der er tale om:
(Sæt kryds)

Sektornr.:
5

X

Fremsendt af - navn:

Dato:

Maiken Pelby

21. maj 2015

Driftsudvidelse
Mindreindtægt

Titel: Specialpædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet
Beskrivelse af ændringsforslaget:
Forvaltningen ønsker at kvalificere den pædagogiske praksis, så flere børn er sikret en lokalt forankret
pædagogisk indsats, der understøtter børnenes trivsel og udvikling.
Intentionen er at understøtte Dragør Kommunes inklusionsstrategi. Dragør Kommune har mange gode
erfaringer med etablering af forskellige særlige indsatser og tilbud på 0-6 års området. Tilbud, der har
givet børnene en ballast, kompetence og robusthed, der har været grundlaget for, at de er fortsat i den
lokale folkeskole.
Alligevel er der på 0-6 års området behov for at udvikle og implementere specialpædagogiske metoder til
særlige inklusionsopgaver.
Der er løbende børn, hvor det er vurderingen på baggrund af udredning, at de skal have et specialiseret
tilbud. Ofte er de indsatser, der anbefales forudsigelighed, få børn, struktur og en systematisk pædagogisk
indsats.
I Dragør Kommune er der pt. ikke institutioner, der pædagogisk matcher den indsats 100%. Det betyder,
at forældrene kigger ud af Dragør Kommune og mod specialtilbud i Tårnby Kommune og Købehavns
Kommune, når en særlig pædagogik er anbefalingen til deres barn.
Børn og Pædagogik ønsker at ansætte to medarbejdere med specialkompetencer, den ene finansieret af
støttekorpsets ressourcer, den anden ønskes tilført budgettet på 0-6 årsområdet. De to medarbejdere skal
arbejde lokalt i en institution, hvor der er et konkret behov, og de skal samarbejde med ressourceteamet
om børnene. Specialpædagogerne skal have kontakt med eksterne fagfolk fra fx VISO, således at deres
særlige erfaring på sigt kommer til at betyde, at indsatser kan sættes i værk fra første dag et barn har
behov for det (modsat i dag, hvor indsatsen først iværksættes, når barnet er udredt). Dette er også i tråd
med direktionens ”Retning for den administrative organisation” om at være på forkant.
Dragør Kommune bruger i dag to specialtilbud på 0-6 årsområdet:
Hvalen: 500.000,- årligt
Chr. IV: 405.000,- årligt
Begge tilbud er der kørsel til, det koster 6-8.500 pr måned, hvilket er en årsudgift på mere end 150.000,-.
Der er således udgifter for en lille million til to børn, der formodentlig er sikret en skolegang i
specialklasser, da Dragør Kommune har ikke erfaring for, at børn, der har gået i specialbørnehave,
kommer tilbage i de lokale folkeskoler.
Til gengæld har Dragør Kommune erfaringer for, at et par børn, der tidligere er anbefalet et specialtilbud i
0-6 års alderen, men som er blevet i et lokalt dagtilbud, fortsat er i folkeskolen.
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Forvaltningen anmoder derfor om 490.000 kr. til ansættelse af en specialpædagog til etablering af et
konkret tilbud for to børn, som er i risikogruppen for at blive ekskluderet. Med indsatsen forventer Dragør
Kommune at kunne beholde de pågældende børn i kommunens institutioner og dermed undgå udgiften til
to specialtilbud.
Derudover er der tre børn, for hvem det kan være en positiv mulighed at gå i et tilbud med fokus på
specifikke indsatser.
Forventningen er at ansættelsen af specialpædagogerne med tiden giver resultater, der gør, at et lokalt
dagtilbud er det bedste tilbud for stort set alle børn i Dragør Kommune. Dragør Kommune skal
fremadrettet med sikkerhed kunne sige, ”i Dragør Kommune er der et tilbud, der matcher dit barns behov,
og kommunen har gode erfaringer med, at børnene med den besluttede indsats har muligheden for et
lokalt skoletilbud, og de har endvidere oplevelsen af at være en del af nærmiljøet med deltagelse i
foreningslivets tilbud og de sociale arrangementer med vennernes fødselsdage m.m.”
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Den ene specialpædagog ansættes for ledige lønmidler i støttekorpset.
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:
Der etableres kvalificerede lokale tilbud, hvor borgerne tidligere kun har kunnet få en særlig struktureret
indsats og pædagogik i specialtilbud udenfor kommunen.
Beskrivelse af konsekvenser for personale:
Det pædagogiske personale skal arbejdere mere struktureret end tidligere.
Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:
Netto budgetudvidelse (angives med +):
DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget
på området 2016

2016
+490.000

2017
+490.000

2018

2019

+490.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.
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