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Spørgsmål: 

En borger har oplyst mig om, at der ingen behovsprognoser findes på 0-6 års området på det specialiserede 

børneområde. Mit første spørgsmål er derfor:  

1.   Hvordan sikrer vi i praksis, at vi har tilstrækkeligt antal specialpladser og ressourcer, når behovene 

opstår, hvis man ikke fremskriver efterspørgslen?  

I ”Svar vedrørende belægning i basisgrupper”[1] til Heidi Serny Jacobsen (A) den 29. marts 2021 oplyses 

det, at samtlige af kommunens basisgrupper har været overbelagt i 2020. Dette må alt andet lige betyde, at 

der er børn der afventer plads til specialtilbud.  

2.   Hvor mange børn har i 2020 og 2021 afventer plads til en basisplads eller en mere indgribende indsats?  

3.   Hvor lang har den gennemsnitlige ventetid været?  

 

Svar: 

1.      Det er korrekt, at der ikke findes en egentlig behovsprognose. I praksis følger småbørnsvisitationen, 

som visiterer til alle specialpladser, udviklingen. Således er der lokal viden om behovet, og 

udviklingen i behovet over årene. Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familier 

ønsker en gennemgribende analyse af det samlede specialområde fra 0-16 år. Den påtænkes at gå i 

gang i starten af 2022, og her vil således også indgå en afdækning af behovet for de 0-6 årige.  

  

2.       2020 

I 2020 var der 4 børn, der ikke med det samme kunne en plads i en basisgruppe. Frem til pladsen 

kunne gives har der været givet anden specialpædagogisk støtte, som betegnes ”støttebooster”.  

  

2021 

I 2021 er der 3 børn, som har måtte vente på en plads i en basisgruppe. Der arbejdes fortsat med 

støtteboost.  

  

3.       Den gennemsnitlige ventetid har svinget mellem 4 og 8 måneder, og i et enkelt tilfælde op mod 12 

måneder. 

  

Supplerende til ovenstående kan det oplyses, at der arbejdes på at etablere et basisgruppetilbud mere. Med 

det aktuelle behov er det administrationens vurdering, at det ikke kan afvente en større analyse af det 



samlede område, og på den baggrund vil pladserne blive etableret. Der sigtes mod at have de ekstra pladser 

klar i starten af 2022.  

 


