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Inklusionskonsulent CPP
03.22.04

Beskrivelse:
Det samlede budget for CPP er i 2019 14,085 mio. kr.
En besparelse på 400.000 kr. årligt vil svare til afskedigelse af en inklusionskonsulent.
Der er ansat tre inklusionskonsulenter til at varetage opgaver på henholdsvis skoler og i dagtilbud.
Inklusionskonsulenternes opgave er overordnet at styrke den inkluderende pædagogik i arbejdet med børn og
unge. Dette indebærer blandt andet:








Forebyggende sagsarbejde på skolerne og i dagtilbud
Praksisrettet og konkret vejledning vedrørende inkluderende pædagogik
Klasseinterventioner
Dygtiggørelse af det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at styrke de almen
pædagogiske læringsmiljøer
Forebyggende processer i Undervisningsledelse (klasseledelse og inkluderende praksis i
indskolingsklasser)
Sparring til personale om samtaler med børn og børnegrupper samt de svære samtaler med
forældrene
Sparring til personale i forhold til at skabe gode læringsmiljøer for tosprogede

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Budget 2019
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig

Vesthimmerlands
Kommune

Smnl.
gruppen

Region
Nordjyll.

Hele
landet

2.404

1.696

1.897

1.769

Kilde: eco.vive.dk

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
 Målet om at alle børn, der kan inkluderes skal inkluderes påvirkes direkte negativt af besparelsen
 Skoler og dagtilbud vil med besparelsen stå overfor generelle forringelser i deres muligheder for
konsultativ sparring, hvilket kan betyde større udfordringer for så vidt angår et udviklende lærings- og
undervisningsmiljø
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
 Kan gøre det vanskeligere at opfylde Minianalysens målsætning om, at 95 % af eleverne er på
almenområdet.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
 Besparelsen ved at nedlægge en stilling vil forventeligt resultere i et øget pres på og øgede udgifter til
specialundervisningen
 Eftersom både skoler og forældre har ret til støtte i regi af CPP* vil resultatet af besparelsen være et
øget behov for og et øget pres på psykologressourcerne i CPP, blandt andet i forhold til at foretage
pædagogisk-psykologiske vurderinger
* Jf. Folkeskoleloven samt Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Konsekvenser for service til borgerne:
I kraft af, at inklusionskonsulenternes arbejde er målrettet personalet i dagtilbud og skoler, vil konsekvenser af
besparelsen mærkes direkte her. Derigennem vil det få betydning for børn, unge og forældre. Færre
ressourcer tilført det forebyggende arbejde, som er målrettet personaler og klasser, vil eksempelvis medføre et

større pres i forhold til det individuelle barn, der har behov for hjælp og støtte i inklusionsprocessen
Personalemæssige konsekvenser:
Reduktion med 1 fuldtidsstilling.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED - CPP
o Bestyrelser i Skoler og Dagtilbud
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke aktuelt

