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Kapitel 1. Indledning.

1.1 Baggrunden for udvalgets nedsættelse.

I betænkning om revision af skolestyrelseslovens ka-

pitel 2 m.v., afgivet af det af undervisningsministe-

ren den 7. januar 1975 nedsatte udvalg (betænkning

nr. 822/1977), indstillede udvalget, at problemerne

om, hvorledes den skolepsykologiske virksomhed mest

hensigtsmæssigt ville kunne tilrettelægges bl.a. ef-

ter gennemførelsen af lov om social bistand, blev ta-

get op til nærmere undersøgelse, eventuelt ved at der

blev nedsat et udvalg til behandling af disse spørgs-

mål. Det burde i denne forbindelse overvejes, hvilken

betydning den påtænkte udlægning af særforsorgens un-

dervisning ville få for den skolepsykologiske virk-

somhed. Endvidere burde problemerne omkring bistand

til elever i gymnasieskoler og private skoler inddra-

ges i disse overvejelser. Nedsættelsen af et sådant

udvalg burde dog formentlig afvente en nærmere afkla-

ring af, hvorledes den planlagte udlægning af særfor-

sorgens undervisning tænktes gennemført.

1.2. Udvalgets kommissorium.

I overensstemmelse med udvalgets indstilling, og ef-

ter at lovgivningen om udlægning af særforsorgens un-

dervisning var vedtaget, besluttede undervisningsmi-

nisteriet at nedsætte et udvalg med følgende kommis-

sorium:

"1. Udvalget skal overveje og eventuelt stille for-

slag om organisatoriske ændringer i forbindelse med

en eventuel omdannelse af de skolepsykologiske konto-

rer til pædagogisk-psykologiske kontorer, der også i

et vist omfang får den sociale sektor som arbejdsom-

råde. En sådan ændret organisation forudsætter, at

skolestyrelseslovens § 59 ophæves eller ændres.
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Udvalget bør endvidere behandle spørgsmålet om, hvor-

ledes samarbejdet imellem kontorerne og den sociale

sektor mest hensigtsmæssigt vil kunne tilrettelægges.

2. Såfremt udvalgets overvejelser medfører forslag

til en omdannelse af de skolepsykologiske kontorer

som nævnt under 1, skal udvalget overveje og even-

tuelt fremsætte forslag til normering af de til de

pågældende kontorer knyttede stillinger og forslag

til de løn- og ansættelsesvilkår samt eventuelt andre

forhold, der skal være gældende for de til kontorerne

knyttede tjenestemandsstillinger i folkeskolen.

3. Udvalget skal endelig overveje og eventuelt stille

forslag med hensyn til betalings- og refusionsspørgs-

mål som følge af betjening af institutioner, der ikke

er omfattet af den kommunale eller fælleskommunale

skolepsykologiske virksomhed, d.v.s. private, stats-

lige og amtskommunale institutioner."

Udvalget blev nedsat den 19. april 1979.

1.3. Udvalgets sammensætning.

Udvalget fik følgende sammensætning:

Udpeget af:

Kommunernes Landsforening:

Borgmester Villy Christensen

Socialudvalgsformand Kirsten Feld

Socialstyrelsen:

Afdelingschef, nu styrelseschef Ole Høeg

Socialarbejdernes Fællesudvalg:

Sekretær Ole Hyldahl

Socialrådgiver Anne Liebing

Dansk Psykologforening:

Sekretariatschef Jens E. Lund

Souschef, nu forstander Elsa Schmidt

Amtsrådsforeningen i Danmark:

Fuldmægtig Richard Madsen
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Danmarks Lærerforening:

Vicesekretariatschef Kristian Pedersen

Viceskoleinspektør Jørgen Schultz

Socialministeriet:

Kontorchef Tage Tejsen

Undervisningsministeriet:

Fuldmægtig Peter Greiffenberg

Fuldmægtig Hanna Holm

Undervisningsinspektør I. Skov Jørgensen

Konsulent, nu viceinspektør Børge Nielsen

Fuldmægtig Claus Ulrich

Ekspeditionssekretær, nu kontorchef Jørgen

Verner

Fuldmægtig Claus Ulrich blev udpeget til formand for

udvalget.

Ledende skolepsykolog Poul Th. Poulsen, Herning, blev

udpeget som tilforordnet udvalget. Han blev i august

1981 afløst af ledende skolepsykolog Flemming Bruntt,

Fredericia.

Jens E. Lund blev i september 1979 afløst af sekreta-

riatschef Preben Føltved, der i juni 1982 blev afløst

af cand. psych. Jytte Freisleben.

Jørgen Schultz blev i marts 1980 afløst af skolein-

spektør Hans Jørgen Eriksen, som i august 1981 blev

afløst af lærer Holden Schmidt.

Tage Tejsen blev i februar 1982 afløst af fuldmægtig

Søren Olsen.

Peter Greiffenberg blev i september 1981 afløst af

rektor Ole Thorup.

Hanna Holm blev i september 1980 afløst af fuldmægtig

Marianne Rosenquist.
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Jørgen Verner blev i august 1981 aflast af fuldmægtig

Inge Rostrup, som i august 1982 blev aflast af fuld-

mægtig Anne Flindt Christiansen.

Anne Liebing blev i september 1982 afløst af social-

rådgiver Carsten Andersen.

Fuldmægtig Ella Højbjerg Madsen har været sekretær

for udvalget.

Udvalget har afholdt 24 møder.
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1.4. Udvalgsarbejdets tilrettelæggelse.

På sit 1. møde besluttede udvalget at nedsætte en ar-

bejdsgruppe, der skulle have til opgave at kortlægge

behovet for skolepsykologisk bistand til småbj6rn i

konsekvens af udlægningen af særforsorgens undervis-

ning den 1. januar 1980. Arbejdsgruppens overvejelser

skulle danne grundlag for en midlertidig losning af de

hermed forbundne problemer.

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

Udpeget af:

Socialarbejdernes Fællesudvalg:

Sekretær Erik Christiansen

Socialstyrelsen:

Afdelingschef, nu styrelseschef Ole Høeg

Kommunernes Landsforening:

Kontorchef J. Birch Jensen

Danmarks Lærerforening:

Konsulent Preben Kvist

Dansk Psykologforening:

Sekretariatschef J. E. Lund

Amtsrådsforeningen i Danmark:

Fuldmægtig Richard Madsen

Skolepsykologernes Landsforening:

Ledende skolepsykolog P. Th. Poulsen

Undervisningsministeriet:

Fuldmægtig Claus Ulrich (formand)

Ekspeditionssekretær, nu kontorchef, J. Verner

På grundlag af arbejdsgruppens indstilling fremsendte

udvalget den 29. oktober 1979 en indstilling til un-

dervisningsministeriet om gennemførelse af visse mid-

lertidige ændringer i normerings- og tjenestetidsreg-

1erne for personalet ved de skolepsykologiske rådgiv-

ninger. Sådanne regler blev herefter fastsat ved un-

dervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 24. juni

1980.
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På et møde den 22. juni 1979 besluttede udvalget at

nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle tilvejebringe et

grundlag for den del af udvalgets overvejelser og for-

slag, der henhørte under pkt. 1 i udvalgets kommisso-

rium, jfr. foran under 1.2.

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

Udpeget af:

Kommunernes Landsforening:

Skoledirektør N. J. Bisgaard

Kontorchef Nancy Dolleris

Dansk Psykologforening:

Souschef, nu forstander Elsa Schmidt

Socialstyrelsen:

Afdelingschef, nu styrelseschef Ole Høeg

Danmarks Lærerforening:

Skoleinspektør H. J. Eriksen

Konsulent Grete Roth

Socialarbejdernes Fællesudvalg:

Socialrådgiver Anne Liebing

Fritidspædagog Torben Schäfer

Amtsrådsforeningen i Danmark:

Fuldmægtig Richard Madsen

Skolepsykologernes Landsforening:

Ledende skolepsykolog P. Th. Poulsen

Undervisningsministeriet:

Undervisningsinspektør Jørgen Hansen

Fuldmægtig Ella Højbjerg Madsen (sekretær)

Ekspeditionssekretær, nu kontorchef J. Verner

Fuldmægtig Claus Ulrich (formand)

I september 1980 blev Grete Roth afløst af konsulent

Knud Sterregaard, og Torben Schäfer blev afløst af

fritidspædagog Preben Bech.

I marts 1981 blev P. Th. Poulsen afløst af ledende

skolepsykolog Uwe Molsen.

I juni 1981 blev Preben Bech afløst af sekretær Bengt

Rasten, og H. J. Eriksen blev efterfulgt af lærer Sv.

Erik Haase.



Fuldmægtig Annette Poulsen, konsulent Per K. Larsen og

fuldmægtig Grete Hansen, socialstyrelsen, deltog i en

række møder i stedet for Ole Høeg.

Amtsskolepsykolog John Jarbøl deltog ligeledes i en

række af raiderne som repræsentant for Amtsrådsforenin-

gen.

Arbejdsgruppen afgav i december 198o en delrapport,

der indeholdt en kortlægning af de skolepsykologiske

rådgivningers arbejdsopgaver over for børn i alderen 0

- 18 år, og hvilket personale der burde varetage disse

funktioner. Rapporten indeholdt også en beskrivelse af

de kommunale og amtskommunale social- og sundhedsfor-

valtningers hjælpemuligheder for børn og unge og deres

familier samt en belysning af behovet for social- og

sundhedsforvaltningens psykologiske bistand til andre

aldersgrupper end de 0 - 18 årige. En undergruppe un-

der arbejdsgruppen - bestående af undervisningsinspek-

tør Jørgen Hansen, undervisningsministeriet, konsulent

Per K. Larsen, socialstyrelsen, og forstander Elsa

Schmidt, Dansk Psykologforening - har udarbejdet rede-

gørelsen om en fælles videreuddannelse af kliniske

psykologer i skolepsykologiske rådgivninger og psyko-

logiske konsulenter i social- og sundhedsforvaltnin-

gen, der er optaget som bilag 6 i betænkningen.

I august 1981 afgav arbejdsgruppen endnu en delrapport

om behov og muligheder for samarbejde mellem de skole-

psykologiske rådgivninger og den sociale sektor.

Arbejdsgruppens beskrivelse af de skolepsykologiske

rådgivningers, henholdsvis social- og sundhedsforvalt-

ningernes opgaver og bemanding indtil særforsorgens

udlægning den 1. januar 1980 er i sin helhed optaget

som bilag 2 til betænkningen. Herudover har arbejds-

gruppens to rapporter dannet grundlag for betænknin-

gens kapitel 5 og 6.
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På et møde den 21. august 1981 besluttede udvalget -

med forbehold af Amtsrådsforeningen - at nedsætte en

arbejdsgruppe, der skulle tilvejebringe et grundlag

for den del af udvalgets overvejelser og forslag, der

henhørte under pkt. 2 i udvalgets kommissorium, jfr.

foran under 1.2.

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

Udpeget af:

Skolepsykologernes Landsforening:

Ledende skolepsykolog Flemming Bruntt

Danmarks Lærerforening:

Lærer Svend Erik Haase

Kontorchef Ejvind Sørensen

Socialarbejdernes Fællesudvalg:

Socialrådgiver Kalle Hult

Kommunernes Landsforening:

Fuldmægtig Hans Otto Jørgensen

Dansk Psykologforening:

Souschef, nu forstander Elsa Schmidt

Undervisningsministeriet:

Undervisningsinspektør A. Bøgeskov

Undervisningsinspektør I. Skov Jørgensen

Fuldmægtig Inge Rostrup

Fuldmægtig Claus Ulrich (formand).

Kalle Hult blev i november 1981 aflast af socialrådgi-

ver Carsten Andersen, og i april 1982 indtrådte lærer

Holden Schmidt i gruppen i stedet for Svend Erik

Haase. I juni 1982 blev Elsa Schmidt afløst af Jytte

Freisleben, og fuldmægtig Anne Flindt Christiansen

indtrådte i juli 1982 i gruppen i stedet for Inge

Rostrup.

Vicekontorchef Peter Bramsnæs og senere fuldmægtig

Anders Havkrog, Kommunernes Landsforening, har delta-

get i nogle af arbejdsgruppens møder.
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Arbejdsgruppens rapport af november 1982 har dannet

grundlag for betænkningens kapitel 7.

Amtsrådsforeningen ønskede ikke at deltage i arbejds-

gruppens arbejde og har ikke ønsket at tage stilling

til betænkningens kapitel 7.

København, i juni 1983

Carsten Andersen

Flemming Bruntt (tilforordnet)

Villy Christensen

Anne Flindt Christiansen

Kirsten Feld

Jytte Freisleben

Ole Hyldahl

Ole Høeg

I. Skov Jørgensen

Richard O. Madsen

Børge Nielsen

Søren Olsen

Kristian Pedersen

Marianne Rosenquist

Elsa Schmidt

Holden Schmidt

Ole Thorup

Claus Ulrich (formand)

Ella Højbjerg Madsen
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Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og for-

slag.

I kapitel 3 har udvalget ganske kortfattet forsagt at op-

regne nogle af årsagerne til, at børn i f.eks. daginstitu-

tioner og skoler kan have behov for særlig bistand. Kapitlet

skal ses som indledning til de to efterfølgende kapitler,

hvor hjælpemulighederne fra skolepsykologisk rådgivning og

fra socialsektoren er beskrevet.

I kapitel 4 har udvalget beskrevet retsgrundlaget for den

skolepsykologiske rådgivning. Udvalget har dernæst beskrevet

arbejdsopgaverne dels generelt og dels for de enkelte medar-

bejdere ved den skolepsykologiske rådgivning og den supple-

rende rådgivning ved amtskommunale medarbejdere. Der redegø-

res herunder for de arbejdsopgaver, der varetages af skole-

psykologer, kliniske psykologer samt skolekonsulenter for

henholdsvis tale- og høreundervisning, kuratorvirksomhed,

undervisning af læse- og staveretarderede, observationsun-

dervisning, specialklasser, centerklasser samt sygehusunder-

visning. Desuden beskrives arbejdsopgaverne for skolesocial-

rådgivere samt de ledende skolepsykologers opgaver, og der

redegøres endelig for den supplerende rådgivning ved amts-

kommunale medarbejdere, dvs. skolekonsulenter for henholds-

vis elever med synshandicap, svære psykiske vanskeligheder,

bevægelseshandicap, samt småbørnskonsulenter. I afsnit 4.2.

har udvalget redegjort for de særlige arbejdsopgaver for

skolepsykologisk rådgivning som følge af udlægningen af sær-

forsorgen den 1. januar 1980. På baggrund af ønsker fra so-

cialministeriet, socialstyrelsen og Kommunernes Landsfore-

ning om mere fleksibelt at kunne anvende den klinisk-psyko-

logiske fagkundskab i overensstemmelse med de lokale behov

har udvalget overvejet det gældende videreuddannelseskrav

for kliniske psykologer i skolesektoren. Der er i udvalget

enighed om, at der fortsat er behov for en sådan videreud-

dannelse, og udvalget finder, at et videreuddannelseskrav

også bør gælde psykologer i socialsektoren, set i lyset af

de to sektorers fremtidige samlede arbejdsopgaver.
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Udvalget anbefaler derfor, at der arbejdes videre med gennem-

førelsen af en videreuddannelse med væsentlige fælles elemen-

ter for psykologer ved de skolepsykologiske rådgivninger og

psykologer i socialsektoren på grundlag af et forslag (bilag

6), udarbejdet af en arbejdsgruppe under udvalget (4.3.2.)•

Udvalget har på baggrund af, at udlægningen også omfatter

specialpædagogisk bistand til småbarn, overvejet, om der bør

oprettes særlige skolekonsulentstillinger med henblik på

denne bistand. Efter udvalgets opfattelse bør der ikke gene-

relt peges på oprettelse af sådanne konsulentstillinger. Ud-

valget vil dog heller ikke udelukke muligheden herfor i de

tilfælde, hvor denne løsning vil være hensigtsmæssig. Udval-

get foreslår derfor, at der skal være mulighed for at søge

om undervisningsministeriets godkendelse af oprettelse af en

sådan konsulentstilling (4.3.6.).

Repræsentanterne for Socialarbejdernes Fællesudvalg finder,

at kommunerne generelt bør have mulighed for at ansætte

skolekonsulenter for småbørn uden at skulle indhente under-

visningsministeriets godkendelse i det enkelte tilfælde.

Udvalget konstaterer sammenfattende (4.4.), at kommunerne

gennem de senere år har oprettet skolepsykologiske rådgiv-

ninger ud fra en stedlig bedømmelse af, hvad man har anset

for mest hensigtsmæssigt. Som en konsekvens af denne udvik-

ling, der i øvrigt er i overensstemmelse med de senere års

bestræbelser i retning af decentralisering, - og i erkendel-

se af den meget store variation i kommunestørrelser m.v. -

finder udvalget, at den nærmere tilrettelæggelse af skole-

psykologisk rådgivning fortsat principielt bør overlades til

afgørelse i de enkelte kommuner, eventuelt i samarbejde med

andre kommuner. Det må imidlertid sikres, at de skolepsy-

kologiske rådgivninger fortsat løser de opgaver, der efter

lovgivningen er pålagt dem, og dette kræver efter udvalgets

opfattelse en bemanding bestående af en ledende skolepsy-

kolog, en eller flere skolepsykologer samt skolekonsulenter,

der varetager konsulentfunktioner for elever med sprog-,
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tale- eller hørevanskeligheder, læse-stavevanskeligheder,

generelle indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder og

psykiske vanskeligheder, samt konsulentfunktioner for

kuratorvirksomhed og eventuelt for sygehusundervisning. Der

vil herudover som hidtil være behov for kliniske psykologers

og socialrådgiveres indsats ved rådgivningerne.

Udvalget stiller på baggrund af sin gennemgang af de skole-

psykologiske rådgivningers opgaver forslag om en ajourføring

af skolestyrelseslovens § 59, stk. 1 og 2, hvor det bl.a.

bliver præciseret, at de skolepsykologiske rådgivningers

virksomhed principielt er af rådgivende karakter. Desuden

foreslås det, at den ledende skolepsykolog ikke længere kan

ansættes under amtsrådet, dog således at allerede bestående

ordninger opretholdes. Det foreslås endelig, at ansættelse

af en ledende skolepsykolog ikke længere kræver undervis-

ningsministeriets godkendelse.

Udvalgets udkast til lovforslaget er optaget som bilag 1 til

betænkningen.

I kapitel 5 er der givet en beskrivelse af de kommunale og

amtskommunale social- og sundhedsforvaltningers hjælpemulig-

heder for børn og unge og deres familier som baggrund for

udvalgets behandling af samarbejdsrelationerne mellem de

skolepsykologiske rådgivninger og den sociale sektor i ka-

pitel 6. Når kapitlet er blevet relativt omfangsrigt, skyl-

des det bl. a-, at også hjælpeforanstaltningerne er beskre-

vet - i modsætning til kapitel 4, der udelukkende beskæfti-

ger sig med arbejdsopgaverne ved de skolepsykologiske råd-

givninger. Desuden er i kapitel 5 også foranstaltninger in-

den for ungdoms- og voksenområdet beskrevet.

I kapitel 6 har udvalget gjort rede for de skolepsykologiske

rådgivningers behov og muligheder for samarbejde med den so-

ciale sektor. Der er bl.a. givet en kort beskrivelse af kom-

petenceregler inden for de to områder samt peget på nogle

praktiske samarbejdsmåder (6.1.1.-4.). Udvalget har i den
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forbindelse redegjort for de gældende regler om tavsheds-

pligt og om udveksling af oplysninger mellem forskellige

myndigheder. Udvalget konstaterer, at der i henholdsvis

skolepsykologisk rådgivning og social- og sundhedsforvalt-

ningen i et vist omfang er forhold, som kan lægge hin-

dringer i vejen for et samarbejde imellem de to forvaltnin-

ger. Udvalget henleder imidlertid opmærksomheden på, at pro-

blemerne vedrørende udveksling af oplysninger imellem myn-

dighederne reduceres, hvis der udvises størst mulig åbenhed

over for barnet og forældrene. Udvalget anbefaler derfor, at

alle oplysninger, der nedfældes, som udgangspunkt bliver

tilgængelige for børn og forældre. Dette gælder også spørgs-

målet om videregivelse af oplysninger til andre myndigheder,

og ved at sikre sig forældrenes samtykke hertil, vil de

problemer, som tavshedspligten indebærer på dette område, i

vidt omfang bortfalde.

Udvalget beskriver i afsnit 6.3. mulighederne for samarbejde

imellem de skolepsykologiske rådgivninger og social- og

sundhedsforvaltningerne i de enkelte faser af et sagsforløb.

Som en model for saraarbejde i tilfælde, hvor et barns behov

kun kan dækkes ved en samlet indsats fra begge sektorer, pe-

ger udvalget på muligheden af at oprette en koordinatorfunk-

tion, d.v.s. at en person fra den ene af sektorerne får til

opgave at koordinere den samlede indsats (6.3.5.). Afgørende

for, om koordinatoren udpeges fra skole- eller socialsekto-

ren bør være, om problemerne hovedsageligt kan løses inden

for folkeskolelovens eller inden for bistandslovens rammer.

Udvalget beskriver i afsnit 6.4. samarbejdet mellem skole-

myndigheder i kommuner og amtskommuner om specialpædagogisk

bistand til børn og unge i alderen 0 - 1 8 år med udgangs-

punkt i de enkelte faser af et sagsforløb. Desuden beskrives

i afsnit 6.5. samarbejdet mellem de amtskommunale socialcen-

tre og primærkommunerne om bistand til børn og unge i alde-

ren 0 - 18 år i henhold til bistandsloven.

Udvalget stiller forslag om, at der skabes lovhjemmel for,
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at medarbejderne ved de skolepsykologske rådgivninger efter

nærmere fastsatte bestemmelser kan medvirke ved losningen af

pædagogisk-psykologiske og klinisk-psykologiske undersøgel-

ses- og rådgivningsopgaver for kommunens social- og sund-

hedsforvaltning. Ordningen forudsætter for de tjeneste-

mandsansatte medarbejdere en ændring af skolestyrelses-

lovens § 59, hvorfor udvalget stiller forslag herom i form

af et nyt stk. 3 i denne paragraf (bilag 1).

Forslaget til ændring af § 59, stk. 3, indebærer, at kommu-

nalbestyrelsen, efter regler fastsat af undervisningsmini-

steren kan pålægge medarbejderne ved skolepsykologisk råd-

givning at udføre de nævnte opgaver for socialsektoren.

Udgangspunktet ved udformningen af de nærmere regler er, at

den skolepsykologiske rådgivnings betjening af social- og

sundhedsforvaltningen forudsætter en forøgelse af ressour-

cerne ud over det, der er nødvendigt til at dække folkesko-

lens behov.

Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med, at det efter en

gennemførelse af forslaget vil være overladt til den enkelte

kommunalbestyrelse at beslutte, om den vil tilrettelægge den

pædagogisk-psykologiske og klinisk-psykologiske undersøgel-

ses- og rådgivningsvirksomhed helt eller delvist med ud-

gangspunkt i disse regler. Kommunalbestyrelsen afgør dette

på grundlag af en samlet vurdering af behovet for en løsning

af disse opgaver i skole- og socialsektoren. De ressourcer,

som kommunalbestyrelsen ønsker at afsætte udover, hvad der

er fornødent til dækning af folkeskolens behov, modsvares

dermed af en mindre ressourceanvendelse i øvrigt. Bestemmel-

sen giver således kommunerne mulighed for at løse disse op-

gaver på en mere hensigtsmæssig måde under hensyn til de

samlede økonomiske ressourcer, der er til rådighed. Der vil

herved bl.a. blive bedre muligheder for mere fleksibelt at

anvende den skolepsykologiske rådgivnings personale i begge

sektorer.
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Repræsentanterne for Socialarbejdernes Fællesudvalg finder

det ikke rimeligt, at der påføres skolepsykologisk råd-

givning nye opgaver uden tildeling af de nødvendige res-

sourcer. Disse repræsentanter kan ikke acceptere, at opga-

verne løses ved en omfordeling af ressourcerne fra social-

og sundhedsforvaltningen til skoleforvaltningen, idet dette

vil medføre en yderligere ressourcemæssig udsultning af

social- og sundhedsforvaltningen.

Repræsentanten for undervisningsministeriets løn- og perso-

naleafdeling må tage forbehold med hensyn til klassifice-

ringsmæssige og tjenestetidsmæssige konsekvenser af ord-

ningerne .

Udvalget peger i afsnit 6.7. på forskellige organisatoriske

placeringer af kliniske psykologer. Udvalget har herved lagt

vægt på at fastslå, at det fortsat er særdeles påkrævet, at

de skolepsykologiske rådgivninger har kliniske psykologer

til rådighed til varetagelse af de opgaver, der skal løses

efter folkeskoleloven. Udvalget har derfor ønsket at bevare

reglerne om ansættelse ar kliniske psykologer ved de sko-

lepsykologiske rådgivninger. Udover denne organisatoriske

placeri.ng (og placering i socialsektoren) anbefaler udvalget

som mulighed en ansættelse delvist ved skolepsykologisk

rådgivning og delvist i social- og sundhedsforvaltningen.

Afgrænsningen af hvilke arbejdsopgaver, der i sådanne til-

fælde skal løses i de to sektorer, bør beskrives opgave-

mæssigt og ikke kun som en tidsmæssig fordeling.

Udvalget har skitseret fem placeringsmuligheder for kliniske

psykologer, der afhænger af organiseringen af de skolepsy-

kologiske rådgivninger: en kommunal rådgivning, kommuner med

aftale om fællesbetjening fra én skolepsykologisk rådgiv-

ning, storbyer med områdekontorer, klinisk psykolog ved be-

tjening fra amtskommmunen og endelig placering af kliniske

psykologer i en stabsfunktion.

I afsnit 6.8. redegøres for den organisatoriske placering af
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skolesocialrådgiveren. Denne kan ske ved ansættelse i skole-

sektoren eller ved udplacering fra social- og sundhedsfor-

valtningen til skolepsykologisk rådgivning. Udplaceringen

kan ske under forskellige former, eksempelvis en udplacering

med konsultative funktioner og en udplacering med egne

sager.

Udvalget har ikke anbefalet én mulighed frem for en anden af

hensyn til de forskelle, der er i kommunerne med hensyn til

størrelse og opgavefordeling mellem forvaltningerne.

1 kapitel 7 har udvalget behandlet spørgsmålet om ændrede

normeringsregler m.v. ved de skolepsykologiske rådgivninger.

1. Normeringsregler (7.1.).

Der redegøres for de gældende normeringsregler ved oprettel-

se af skolepsykolog- og skolekonsulentstillinger, og udval-

get stiller forslag om, at der fastsættes det samme mini-

mumsgrundlag for normering af alle sådanne stillinger i til-

knytning til skolepsykologisk rådgivning ved det kommunale

skolevæsen. I konsekvens af at der efter særforsorgens ud-

lægning skal gives specialpædagogisk bistand til småbørn,

foreslås normeringsgrundlaget fastsat til mindst 3000 børn

og unge mod nu normalt 2000 elever. Der er således tale om

et stort set uændret normeringsgrundlag. Det bør i øvrigt

fortsat overlades til de enkelte kommuner nærmere at skønne

over behovet for personale og normere stillinger på dette

grundlag.

Udvalget mener dog, at der i enkelte tilfælde vil kunne være

behov for oprettelse af en skolepsykologisk rådgivning, selv

om minimumsgrundlaget (3000 børn) ikke foreligger. Udvalget

forudsætter derfor, at undervisningsministeriet, hvor sag-

lige hensyn, herunder geografiske forhold, taler for det,

vil dispensere fra det nævnte minimumsgrundlag.

Udvalget stiller forslag til en ajourføring af betegnelserne

for skolekonsulenter. Der bør endvidere åbnes mulighed for,
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at 2 af de funktionsområder, der skal varetages, undtagel-

sesvis skal kunne varetages af én konsulent ved små skole-

psykologiske rådgivninger. En sådan sammenlægning rejser

forskellige tjenestetids- og klassificeringsmæssige proble-

mer, der er aftalespørgsmål, og der stilles derfor ikke

konkrete forslag til udformning af nærmere bestemmelser

herom.

Der bør indfyres hjemmel til i de største kommuner at opdele

skolepsykologisk rådgivning i flere regionskontorer, der

hver for sig betragtes som én skolepsykologisk rådgivning,

bortset fra stillingen som ledende skolepsykolog.

Der bør ved kommunale (fælleskommunale) skolepsykologiske

rådgivninger åbnes mulighed for at normere stillinger som

skolekonsulent på de særlige handicapområder, der sædvanlig-

vis varetages på amtsplan.

På baggrund af, at den skolepsykologiske rådgivning først og

fremmest er en primærkommunal opgave, har udvalget ved over-

vejelserne om fremtidige normeringsregler lagt til grund, at

losningen af de skolepsykologiske rådgivningers opgaver

principielt henlægges til primærkommunerne. Udvalget har på

denne baggrund stillet forslag om en ændring af skolesty-

relseslovens § 59, stk. 1, der indebærer, at den hidtidige

adgang til at normere en stilling som ledende skolepsykolog

under amtsrådet ophæves. Som en konsekvens heraf vil den i

de gældende normeringsregler bestående adgang til, efter

aftale mellem flere kommuner og amtskommunen, at etablere

den skolepsykologiske rådgivning som en virksomhed under

amtskommunen skulle ophæves. Det er udvalgets opfattelse, at

der ved en eventuel gennemførelse af ovennævnte ændringsfor-

slag bør skabes mulighed for opretholdelse af allerede eta-

blerede ordninger af denne art.

Amtskommunerne forudsættes dog som hidtil at tilbyde råd-

givning på handicapområder, hvor der ikke i de enkelte

kommuner vil være et rimeligt elevgrundlag, navnlig over for
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børn med sværere og sjældnere handicap, f.eks. børn med

svære psykiske vanskeligheder eller bevægelseshæmmede børn.

Amtskommunernes rådgivning indgår da som led i betjeningen

af disse børn. Udvalget finder yderligere, at der i norme-

ringsreglerne bør skabes hjemmel for, at der i amtskommu-

nerne også kan normeres konsulentstillinger med andre funk-

tionsområder, såfremt der konstateres behov herfor. Dette

vil være i overensstemmelse med hidtidig praksis på områ-

det.

Udvalgets flertal anbefaler endelig at opretholde de vejle-

dende tal på 2500 elever (nu børn) ved oprettelse af en

stilling som klinisk psykolog og 5000 elever (nu b^rn) ved

oprettelse af en stilling som socialrådgiver i skolen. Re-

præsentanterne for Kommunernes Landsforening finder ikke

grundlag for at pege på noget bestemt vejledende norme-

ringstal.

Repræsentanterne for Kommunernes Landsforening, socialmi-

nisteriet og socialstyrelsen finder, at de gældende uddan-

nelsesbetingelser for socialrådgivere, der ansættes ved

skolepsykologisk rådgivning, bør revideres, således at kom-

munerne i disse stillinger kan ansætte såvel socialrådgive-

re, uddannet ved de sociale højskoler, og socionomer, uddan-

net ved Ålborg og Roskilde-Universitetscentre, som social-

formidlere, uddannet på forvaltningshøjskolens 800-timers

kursus.

Udvalget stiller i afsnit 7.1.7. på baggrund af disse over-

vejelser forslag til nye normeringsregler ved de skolepsy-

kologiske rådgivninger.

2. Tjenestetid (7.2.).

Udvalget redegør for de gældende tjenestetidsregler for

skolepsykologer og skolekonsulenter ved de skolepsykologi-

ske rådgivninger.

Da spørgsmålet x>m fastsættelse af tjenestetidsregler er et
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aftalespørgsmål, jfr. tjenestemandslovens § 45, der må hen-

vises til forhandling imellem de aftaleberettigede parter,

har det således ligget uden for rammerne af udvalgets opgave

at fremkomme med forslag, der henhører under disse forhand-

linger, og som dermed også forudsætter en stillingtagen til

de økonomiske muligheder for deres gennemførelse.

Udvalget har på den anden side fundet det hensigtsmæssigt at

pege på forskellige principper, som i lyset af den stedfund-

ne udvikling kan eller bør indgå i overvejelserne i forbin-

delse med fastsættelse af tjenestetiden. Det bør således

overvejes, om der bør fastsættes en mindste timereduktion

(et grundtimetal) for alle skolepsykologer og skolekonsulen-

ter. Endvidere bør småbørn og elever tælle med samme vægt

ved fastsættelse af timereduktion til skolepsykologer og til

alle skolekonsulenter, bortset fra funktionsområderne kura-

torvirksomhed og specialpædagogisk bistand til læseretarde-

rede børn. Danmarks Lærerforenings repræsentanter finder

dog, at småbørn også bør medtages for så vidt angår den

sidstnævnte konsulentgruppe. Udvalget peger endelig på for-

skellige særlige forhold, der bør tages i betragtning ved

fastsættelse af timereduktion, herunder bl.a. handicappets

art og hyppighed, elever i specialskoler og ved undervis-

ningscentre, samt de ledelsesfunktioner, der påhviler den

ledende skolepsykolog. Endvidere omtales de særlige forhold

for stillinger ved regionskontorer og i de tilfælde, hvor

flere stillinger har samme funktionsområde. Endelig omtales

beregning af tjenestetid ved sammenlægning af skolekonsu-

lentfunktioner .

I kapitel 8 har udvalget overvejet betalings- og refusions-

spørgsmål som følge af betjening af institutioner, der ikke

er omfattet af den kommunale eller fælleskommunale skolepsy-

kologiske virksomhed, dvs. private, statslige og amtskommu-

nale undervisningsinstitutioner.

Efter skolestyrelseslovens § 59 skal skolepsykologisk råd-

givning kunne betjene ovennævnte skoleformer (for så vidt
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angår friskoler og private grundskoler betales den skolepsy-

kologiske betjening af skolekommunen). I det omfang elever

ved andre institutioner er inddraget under en kommunes sko-

lesykologisk rådgivningsvirksomhed finder udvalget, at

spørgsmålet om betjeningen som hidtil bør tages op som led i

behandlingen af skoleplanen for vedkommende kommune (skole-

forbund), der samtidig tager stilling til betalingen for bi-

standen .
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Kapitel 3. Børns behov for bistand.

Som indledning til beskrivelserne af de skolepsykolo-

giske rådgivningers og den sociale sektors funktioner

over for børn og unge og deres familier har udvalget

bl.a. drøftet årsagerne til, at nogle børn har behov

for særlig bistand.

B^rns behov for bistand kan ikke betragtes isoleret i

forhold til det enkelte barn, men har sammenhæng med

familien, skolen og samfundet. En vurdering af beho-

vet må tage udgangspunkt i den konkrete anmodning om

hjælp, men behovet kan vise sig at antage andre for-

mer, når forholdene bliver undersøgt nærmere.

Årsagen til, at børn har behov for særlig bistand,

vil ofte være medfødte eller senere erhvervede handi-

cap, der nødvendiggør en særlig indsats fra en af de

to sektorer eller fra begge. En række andre faktorer

kan imidlertid ligge til grund for et opstået behov

for særlig bistand.

Umiddelbart beskrives en række adfærdsformer hos børn

som "tilpasningsproblemer", "adfærdsvanskeligheder",

"udviklingsforstyrrelser" m.v. Børns afvigende adfærd

vil imidlertid undertiden kunne betegnes som en

"sund" reaktion på et "usundt" miljø, der navnlig for

de mindre børn er den eneste mulighed for at gøre op-

mærksom på, at der er forhold i deres omgivelser, som

de ikke kan trives og udvikles normalt med.

Familiens egne ressourcer er undergået en betydelig

forandring gennem den samfundsmæssige udvikling, der

har fundet sted gennem de seneste 50 år, navnlig gen-

nem ændring af de ydre vilkår for bolig, arbejde og

sammenhold. De ændrede livsvilkår betyder også væ-

sentlige ændringer i den form for opdragelse, som
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forældre kan give deres børn. De vanskeligheder i

børnenes opvækst, der er affedt heraf, giver sig til

kende i daginstitutioner og i skoler på forskellig

vis .

En række af de børn, der er optaget i daginstitutio-

ner, har behov for støtteforanstaltninger på grund af

fysiske, psykiske og sociale handicap. Det er her væ-

sentligt, at den indsats, der tilbydes, iværksættes

tidligt og om nødvendigt koordineres med andre foran-

staltninger.

I skolen har en del børn indlæringsvanskeligheder som

følge af f.eks. sensoriske, emotionelle eller sprog-

lige vanskeligheder, og en del børn har følelsesmæs-

sige problemer og vanskeligheder ved at tilpasse sig

de sociale rammer, når de starter i børnehaveklassen.

I løbet af de første skoleår indstilles en del elever

til skolepsykologisk undersøgelse på grund af for-

skellige konflikter og vanskeligheder, og disse pro-

blemer forstærkes i den midterste del af skoleforlø-

bet, formentlig delvist fordi skolens opbud af bogli-

ge fag får overvægt i forhold til elevens lyst til

også at bruge sin krop og beskæftige sig med musiske

aktiviteter.

I den sidste del af skoleforløbet synes folkeskolens

muligheder for at tilgodese behovet hos en del elever

begrænsede, hvilket det stigende antal efterskoler og

ansøgninger om at etablere alternative undervisnings-

former kan tages som et udtryk for.

De foran beskrevne forhold danner ikke mindst bag-

grund for den indsats, der ydes fra de skolepsykolo-

giske rådgivninger og social- og sundhedsforvaltnin-

gerne for at søge problemerne afhjulpet.
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Kapitel 4. De skolepsykologiske rådgivninger.

Som indledning til kapitlet om arbejdsopgaverne for

personalet ved de skolepsykologiske rådgivninger gi-

ves i det følgende en kort beskrivelse af, hvilke

rådgivende opgaver folkeskolen i øvrigt har, specielt

klasselæreren, skolevejlederen og konsulenten for er-

hvervsorientering .

4.1. Folkeskolens almindelige rådgivende opgaver.

Beskrivelser af lærernes rådgivnings- og vejlednings-

opgaver findes i to undervisningsvejledninger for

folkeskolen udgivet i 1977 med titlerne "Skole, elev

og forældre" og "Klasselærerfunktionen". Fra sidst-

nævnte vejledning fremdrages karakteristiske træk ved

den rådgivning, som skolen yder:

Det er et særkende for dansk skole, at en enkelt læ-

rer af eleverne, af deres forældre, af kollegerne og

af skolen i almindelighed opleves som ansvarlig for

såvel de enkelte elever som for den pågældende klas-

se. Denne lærer kaldes en klasselærer. Det har vist

sig i det daglige arbejde, og megen forskning har på-

peget det, at klasselærersystemet næsten altid ople-

ves som noget meget centralt af elever, hjem og lære-

re. Klasselærersystemet er en væsentlig del af grund-

laget for skolens socialpædagogiske arbejde såvel som

for mange forhold i forbindelse med elevernes daglige

arbejde.

Klasselæreren modtager eleverne i 1. klasse og følger

dem gennem mange skoleår - ofte gennem hele skolefor-

løbet. Klasselæreren vil i årenes løb få et nøje

kendskab til den enkelte elev og som regel også til

dennes hjemlige baggrund. Klasselæreren vil også i de

sidste skoleår være den lærer, der for eleverne står

som "deres egen lærer". Praksis viser, at klasselæ-

rerens arbejde ikke bliver mindre med elevernes sti-
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gende alder. Det synes ofte, som om eleverne netop i

de sidste skoleår har endog meget behov for kontakten

med klasselæreren som den lærer, de kan tale med om

"andet end fag".

Klasselæreren har hovedansvaret for de sider af klas-

sens og elevernes tilværelse, som ikke direkte kan

henføres til et bestemt fag. Det kan dreje sig om den

enkelte elevs situation i skolen, om klassens forhold

til andre klasser eller lærere, om forholdet mellem

skole og hjem eller om elevernes muligheder for at få

den mest hensigtsmæssige uddannelse.

Ud over et samarbejde mellem de lærere, der undervi-

ser i den enkelte klasse, vil klasselæreren kunne

komme til at samarbejde med en række konsulenter og

specialister omkring klassen, dele af klassen eller

elever i klassen.

Omkring den enkelte klasse vil der, ud over det

grundlæggende samarbejde mellem elev, forældre og

klasselærer samt klassens øvrige lærere, kunne eta-

bleres et løbende samarbejde med forskellige skole-

konsulenter, skolepsykolog, klinisk psykolog, skole-

socialrådgiver, skolesundhedsplejerske, skolelæge og

i visse tilfælde med social- og sundhedsforvaltnin-

gens medarbejdere ijévrigt.

Også skolevejleder, specialundervisningslærere, sko-

lebibliotekar m.fl. vil ofte være inddraget i et sam-

arbejde med klasselæreren.

Når det gælder samarbejdet mellem specialundervisnin-

gen og klasselæreren er forpligtelserne særligt store

over for den enkelte elev:
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Klasselærerens opmærksomhed vil i perioder være ret-

tet mod enkelte "truede" elever. Der kan være tale om

elever, hvis miljømæssige baggrund og muligvis gene-

relle daglige adfærd giver adgang til bekymring. Der

kan også være tale om elever, som indlæringsmæssigt,

sprogligt eller adfærdsmæssigt giver anledning både

til mange overvejelser og til forsøg på at gribe

støttende, vejledende og rådgivende ind.

Det stigende antal elever med handicap, som integre-

res i folkeskolen i disse år, forstærker behovet for,

at mindst én person i elevernes hverdag er let at

kontakte. Men det er lige så vigtigt, at klasselære-

ren lejlighedsvis retter opmærksomheden mod de ele-

ver, der ikke spontant synes at have problemer eller

at afstedkomme problemer.

Klasselærerens rådgivende funktion, som principielt

udspringer af egen undervisning, indgår som et selv-

følgeligt led i det almindelige pædagogiske arbejde

og tages særskilt op over for den enkelte såvel som

gruppen, når der opstår behov derfor.

En anden rådgivningsfunktion i folkeskolen er tillagt

skolevejlederen. I modsætning til klasselæreren, der

kender eleverne gennem en række år, kommer denne

først i kontakt med dem i de ældste klasser. Udover

en generel orientering om uddannelse m.v. kan skole-

vejlederen yde individuel vejledning til elever, der

måtte ønske det, eller hvor særlige forhold taler

herfor.

Konsulenten for erhvervsorientering samarbejder i en

række tilfælde om elever, der har brug for hjælp ved

overgang til erhverv. Ofte vil disse elever kunne sø-

ge hjælp på skolen lang tid efter, den er forladt. En

særlig omfattende rådgivningsopgave udgør elever, der

opfylder undervisningspligten på anden måde end i
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folkeskolen. Der er i denne elevgruppe stor

koncentration af personlige og sociale vanskeligheder.

Mange kommuner har etableret en udvidet skolevejleder-

ordning, hvor skolevejlederen påtager sig at følge de

unge, der stader på vanskeligheder ved overgang til er-

hverv eller anden uddannelse. Undertiden inddrages sko-

lepsykologisk rådgivning i disse opgaver.

Opmærksomheden henledes iøvrigt på, at der ved lov af

9. juni 1982 om ungdomsvejledning er indfort en ord-

ning, hvorefter det påhviler kommunalbestyrelsen at

tilbyde unge, der bor i kommunen, vejledning om uddan-

nelses- og beskæftigelsesmuligheder.

4.1.1. Retsgrundlaget for de skolepsykologiske rådgiv-

ninger.

Retsgrundlaget for de skolepsykologiske rådgivninger er

følgende:

a. Lovgrundlaget er skolestyrelseslovens § 59, der ly-

der således:

"§ 59. Til at forestå det skolepsykologiske undersø-

gelses- og rådgivningsarbejde samt tilrettelæggelsen

af specialundervisningen ved kommunale, statslige og

private skoler og andre undervisningsinstitutioner i

en eller flere kommuner kan der under amtsrådet eller

i en stirre kommune med undervisningsministerens god-

kendelse ansættes en ledende skolepsykolog.

Stk. 2. Den ledende skolepsykolog udøver sin virksom-

hed under ansvar over for skolekommissionen i den el-

ler de kommuner, hvortil han ifølge sit ansættelses-

forhold er knyttet. For de statslige og private sko-

lers og undervisningsinstitutioners vedkommende udøver

han sin virksomhed efter aftale med lederne af de på-

gældende skoler og institutioner."



b. Udvalget af 1972.

Med udgangspunkt i skolestyrelseslovens § 35 afgav et

af undervisningsministeriet nedsat udvalg ("Kemp-ud-

valget") i 1972 en indstilling om de skolepsykologi-

ske kontorers størrelse og personalesammensætning.

c. Normeringsregler m.v.

Undervisningsministeriet har på grundlag af Kemp-ud-

valgets indstilling fastsat regler om normeringen af

stillinger ved de skolepsykologiske rådgivninger (nu

cirkulære af 24. april 1978), om klassificeringen af

disse stillinger (nu cirkulære af 20. april 1978)

samt om tjenestetiden for personalet (nu cirkulære af

4. december 1973). Disse regler omfatter ikke klini-

ske psykologer og socialrådgivere, der ikke er tjene-

stemænd i folkeskolen.

Personalet ved skolepsykologisk rådgivning kan bestå

af skolepsykologer, herunder en ledende skolepsyko-

log, kliniske psykologer, tale- og hjérekonsulenter,

kuratorer, konsulenter for henholdsvis undervisning

af læse- og staveretarderede, observationsundervis-

ning og for specialklasser, socialrådgivere samt

eventuelt konsulent for sygehusundervisning. Dette

personale kan på primærkommunalt plan være suppleret

med konsulenter for centerklasser og kan på amtsplan

være suppleret med konsulenter for elever med hen-

holdsvis synshandicap, psykotisk adfærd eller bevæ-

gelseshandicap m.v. samt konsulent for centerklas-

ser .

Retsgrundlaget for kliniske psykologers og socialråd-

giveres virksomhed ved skolepsykologiske rådgivninger

er undervisningsministeriets cirkulære af 27. februar

1976 om personale til varetagelse af visse pædagogi-

ske opgaver i folkeskolen. Der er ikke fastsat norme-

ringsregler, men udvalget pegede på nogle vejledende

normeringstal for disse personalegrupper.
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Indenfor de gældende regler træffer de enkelte kom-

muner (skoleforbund) selv afgørelse om, i hvilket om-

fang den skolepsykologiske rådgivning skal udbygges.

De nævnte personalegrupper findes således ikke ved

alle rådgivningerne. Bilag 4 indeholder en samlet

oversigt af 1981 over personalet ved landets 117 sko-

lepsykologiske rådgivninger.

Skolepsykologisk rådgivning kan betjene andre skole-

former end folkeskolen. Er der på kommunens skoleplan

optaget bestemmelse om, at eleverne ved statsskoler,

amtskommunale, kommunale (ungdomsskoler) eller priva-

te skoler er inddraget under kommunens skolepsykolo-

giske rådgivningsvirksomhed, kan disse medregnes i

normeringsgrundlaget for stillinger ved denne virk-

somhed efter undervisningsministeriets bestemmelse.

4.1.2. Arbejdsopgaverne ved skolepsykologisk rådgiv-

ning .

I det følgende gives en beskrivelse af de opgaver,

der varetages af de skolepsykologiske rådgivninger.

Beskrivelsen er ikke udtryk for, at alle disse opga-

ver varetages ved alle rådgivninger, idet disse er

udbygget i forskellig grad. Udlægningen af åndsvage-

forsorgen og den øvrige særforsorg den 1. januar 1980

betjéd, at skolepsykologisk rådgivning fik en række

nye opgaver. Disse er nærmere beskrevet i afsnit

4.2.

Skolepsykologisk rådgivning er et tilbud til b(6rn og

unge og deres forældre, samt for de personer, der har

forbindelse med barnet i undervisningsmæssig sammen-

hæng.

Skolepsykologisk rådgivning er et rådgivende organ

uden beslutningskompetence - et organ, der navnlig

yder rådgivning til skolevæsenets besluttende instan-

ser, så der tages hensyn til pædagogiske, psykologi-
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ske og sociale forhold, herunder forældres og elevers

ønsker, når beslutning skal træffes.

For at løse denne opgave har medarbejderne ved skole-

psykologisk rådgivning forskellige uddannelsesmæssige

forudsætninger. Grundlaget for rådgivningen vil ofte

være tilvejebragt af en koordineret indsats fra de

medarbejdere, der har faglige forudsætninger for at

løse den givne opgave.

4.1.2.1. Skolepsykologens arbejdsopgaver.

Almindelig rådgivning.

En betydelig del af virksomheden har karakter af pæ-

dagogisk-psykologisk rådgivning, uden at der iværk-

sættes en formel sagsbehandling. Skolepsykologen bli-

ver på skolen kontaktet af lærere, der redegør for et

problem og beder om råd. På grundlag heraf - og efter

f.eks. at have overværet undervisningen - stiller

skolepsykologen forslag til losning af problemet.

Drejer det sig om problemer vedrørende enkelte ele-

ver, inddrages forældrene i et samarbejde. Især på de

ældste klassetrin sker det også, at eleverne henven-

der sig til skolepsykologen, der som uvildig kan dan-

ne sig et indtryk af det foreliggende problem. Det er

heller ikke ualmindeligt, at forældre henvender sig

direkte til skolepsykologen og beder om råd, hvoref-

ter skolepsykologen tager problemet op over for ele-

verne og de pågældende lærere.

Arbejdet med den enkelte elevs problemer.

Arbejdet med en elevs problemer indledes således ved,

at én eller flere af følgende parter henvender sig:

lærerne, forældrene, eleven selv, skolelægen m.fl.
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Fra skolens side udfærdiges da med forældrenes viden-

de en indstilling til skolepsykologisk rådgivning,

der udover klasse- og faglæreres beskrivelse indehol-

der skolelederens påtegning og skolelægens bemærknin-

ger til elevens helbredsmæssige situation.

For at kunne analysere og siden vurdere problemerne

med henblik på at kunne stille forslag til disses

losning indhenter skolepsykologen herefter data på én

eller som oftest flere af følgende måder:

a. Oplysninger fra lærerne.

b. Oplysninger fra forældrene.

c. Oplysninger fra eleven.

d. Direkte iagttagelse.

e. Pædagogisk testning.

f. Psykologisk testning.

g. Udskrift af helbredsattest.

h. Andre oplysninger.

Vurdering af de indhentede oplysninger.

På grundlag af de indsamlede oplysninger foretager

skolepsykologen en samlet vurdering af elevens hel-

hedssituation med henblik på at klarlægge dennes ud-

viklings- og undervisningsmæssige behov. På grundlag

af denne vurdering (den samlede skolepsykologiske un-

dersjzSgelse) fremsættes eventuelt forslag til lærerrå-

det om specialundervisning eller iværksættelse af an-

dre specialpædagogiske foranstaltninger.

I skolepsykologens bestræbelser på at tilvejebringe

det bredest mulige grundlag for beslutninger får ar-

bejdet i denne fase et omfattende administrativt ind-

hold (f.eks. rapportskrivning, kontakt til andre for-

valtninger, til primær- såvel som amtskommunale un-

dervisningsinstitutioner) .
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Foranstaltninger.

Foranstaltningerne over for den enkelte elev afhænger

af

- de diagnostiske overvejelser,

- de ressourcer, der er til stede på de aktuelle

tidspunkter, f.eks. lærer- og psykologtimer, insti-

tutionspladser ved skolevæsenet og andre mulige be-

handlingssteder og endelig,

- hvad eleven og dennes pårørende også finder rig-

tigt.

De mest anvendte foranstaltninger er:

- Pædagogisk støtte i miljøet (f.eks. specialunder-

visning i klassen, specialundervisning på klinik,

anden specialpædagogisk bistand).

- Pædagogisk støtte uden for miljøet (f.eks. special-

klasser, specialskole, hjemmeundervisning).

- Psykologisk behandling ved skolepsykolog eller kli-

nisk psykolog.

- Psykologisk behandling i grupper (i skolegrupper

eller familiegrupper).

- Rådgivning om hjælpemidler og undervisning i brug

af disse.

- Yderligere observation og behandling (f.eks. obser-

vationsklinik, -klasse, heldagsskole, observations-

skole) .

- Psykologisk/psykiatrisk behandling (ved klinisk

psykolog eller børneopsykiatriske hospitaler og

rådgivningsklinikker).

- Miljøskift (f.eks. klasse-, skoleflytning, samt - i

samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen -

familiepleje, skole- eller behandlingshjem).
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Opfølgning.

Skolepsykologisk rådgivning vurderer kontinuerligt

den iværksatte specialpædagogiske bistand og rådgiver

på grundlag af denne viden om specialundervisningens

forlab, hvad der kan resultere i forslag om ændringer

eller ophør af den specialpædagogiske bistand.

Rådgivning i forbindelse med grupper.

Ud over de problemer, der vedrører den enkelte elev,

vil der i en række situationer være tale om vanske-

ligheder, der skyldes et samspil imellem grupper

(evt. også lærerne og eleverne) i den enkelte klasse.

Skolepsykologens opgave bliver da på grundlag af ob-

servationer af undervisningssituationen og eventuelt

gruppesamspil at opstille løsningsforslag til af-

hjælpning af vanskelighederne i samråd med læreren

(lærerne) og eventuelt eleverne.

Medvirken ved forebyggende arbejde.

Skolepsykologen bistår ved udvikling af indskolings-

ordninger og vurdering af børnenes skoleparathed.

Skolepsykologen yder desuden bistand ved tilrettelæg-

gelse af foranstaltninger, der fremmer elevernes al-

mene trivsel i skolen, herunder med hensyn til foræl-

drekontakt og -information, elevernes medvirken ved

skolearbejdets tilrettelæggelse og med hensyn til de

ydre rammer for skolens virksomhed. Skolepsykologen

medvirker også ved lærernes indbyrdes samarbejde.

Endelig har en række elever behov for rådgivning om

alternative muligheder for opfyldelse af undervis-

ningspligten (jfr. folkeskolelovens § 33). Rådgivning

foranstaltningers iværksættelse uden for skolen fore-

går i samarbejde med skolevejledere og kuratorer. Der

ydes rådgivning til elever, der står for at skulle
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forlade folkeskolen, men som har behov for støtte til

det videre uddannelsesforløb. Der ydes også rådgiv-

ning og vejledning til institutioner og skoler, der

modtager elever med behov for støtte til det videre

uddannelsesforløb.

Konsultativt arbejde overfor skolen.

Disse opgaver omfatter f.eks.: planlægning, tilrette-

læggelse og vurdering af det kommunale skolevæsens

specialundervisningssystem, medvirken som konsulent

ved planlægning af opgaver som f.eks. tilrettelægning

af læseplan, udvikling af nye skolemiljøer, deltagel-

se i pædagogiske dage, studiekredsarbejde og rådgi-

vende virksomhed, f.eks. i pædagogisk- psykologiske,

socialpsykologiske og udviklingspsykologiske spørgs-

mål.
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4.1.2.2. Klinisk psykolog.

Igennem 70'erne har man i folkeskolen S(zkjt at l^se de sti-

gende problemer i tilknytning til undervisning af elever med

adfærdsproblemer og psykiske lidelser gennem blandt andet

udbygningen af specialistbistanden - herunder de kliniske

psykologer - for herigennem at <fige styrken af det skolepsy-

kologiske teams bestræbelser på at sikre elever med for-

skellige vanskeligheder den bedst mulige undervisning.

Med udsendelsen af undervisningsministeriets cirkulære af 4.

februar 1972 om undervisning af b^rn med adfærdsproblemer og

psykiske lidelser (observationsundervisning) fik folkeskolen

en forpligtelse til også at tilbyde specialundervisning til

disse b^rn inden for folkeskolens rammer.

Til at styrke skolepsykologisk rådgivnings muligheder for at

lĵ se denne opgave indstillede det da nedsatte Kemp-udvalg,

at kliniske psykologer blev ansat.

Af cirkulære af 27. februar 1976 fremgår det blandt andet,

at psykologer, der ansættes til at varetage klinisk-psyko-

logiske opgaver, skal have gennemfart en videreuddannelse,

der i hvert tilfælde skal godkendes af undervisningsmini-

steriet. Disse betegnes som kliniske psykologer og optræder

her fyrste gang som begreb i ministerielle vejledninger om

psykologbetjeningen i folkeskolen-

Udgangspunkter og arbejdsformer i praksis har udformet sig i

et samspil mellem de lokale ressourcer og behov, og den sær-

lige erfaring den enkelte kliniske psykolog medbragte.

Rådgivning angående folkeskolens specialundervisning af b^rn

med adfærdsproblemer og psykiske lidelser (observationsun-

dervisning) er en af skolepsykologisk rådgivnings hovedopga-

ver. I denne rådgivning tages summarisk skitseret (fra vej-
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ledningen til observationscirkulæret):

- et samspilssynspunkt, hvor gruppepsykologiske aspekter

inddrages.

- et organisationssynspunkt, hvor skolestrukturelle aspekter

inddrages,

- et familiedynamisk synspunkt, hvor familierelationer

inddrages,

- et samfundssynspunkt, hvor samfundsmæssige forhold

inddrages.

Problemstillinger og behandlingspraksis

Blandt de børn, der henvises til skolepsykologisk rådgiv-

ning, findes en mangfoldighed af problemer. Nogle kan af-

hjælpes alene ved pædagogisk indsats, og andre alene ved

behandlingsmæssig indsats. Men de fordrer ofte en kombineret

indsats.

Den kliniske psykologiske videreuddannelse giver særlige

muligheder for at bidrage ved vurderingen af disse ofte

sammensatte problemers karakter, med særligt fokus på

psykiske lidelser og adfærdsproblemer. Det er derfor na-

turligt, at den kliniske psykolog på disse områder ofte

bliver inddraget i den skolepsykologiske rådgivnings vur-

dering og forslag. Ud fra undersøgelsens helhedsvurdering

rådgives om relevante foranstaltninger på baggrund af de

diagnostiske og prognostiske overvejelser.

Undersøgelsen søger at afklare betydningen og omfanget af

elevens eventuelle psykiske lidelser og adfærdsmæssige pro-

blemer. Der anvendes en række forskellige undersøgelsesmeto-

der, f.eks. samtaler med eleven, dennes forældre, lærere

eller andre centrale personer, f.eks. sagsbehandler, skole-

sundhedspleje eller andre instanser. Der kan endvidere være

tale om testpsykologiske undersøgelser eller psykologisk
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observation af særlige forhold, som har at gøre med psykiske

lidelser og adfærdsproblemer.

Undersøgelsen munder således ud i et bidrag til den skole-

psykologiske rådgivnings samlede vurdering af elevens pro-

blemer og forslag til foranstaltninger.

De foreslåede foranstaltninger kan strække sig fra special-

pædagogisk bistand til klinisk-psykologisk behandling, eller

forskellige kombinationer af elementer fra begge områder -

f.eks. rådgivning af forældre, rådgivning af lærere bl.a. i

tilknytning til specialundervisningen, herunder observati-

onsundervisningen, samt individual-, gruppe- og familietera-

pi. Foranstaltningerne kan - som de nævnte - være i skolevæ-

senets eget regie, kommunalt eller amtskommunalt; eller der

kan være tale om anbefaling af foranstaltninger uden for

skolens regie, f.eks. ved børnepsykiatriske afdelinger, bør-

nerådgivningscentre, behandlingshjem eller andre af den

sociale sektors muligheder.

I konsekvens af, at de kliniske psykologer ofte arbejder med

elever, der har adfærdsproblemer eller psykiske lidelser,

vil samarbejde med instanser uden for skoleregie være hyp-

pigt forekommende.

Den kliniske psykologs opgave i folkeskolen er således at

yde dennes faglige bidrag til den skolepsykologiske vurde-

ring, med henblik på så tidligt som muligt at imødegå tru-

ende fejludvikling hos de enkelte børn, og med henblik på at

bidrage til, at den almindelige undervisning og eventuelle

særlige foranstaltninger tilrettelægges, så dette mål kan

nås.
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4.1.2.3. Uddannelsesmæssige forudsætninger for skolepsykolo-

ger og kliniske psykologer.

For såvel skolepsykologer som kliniske psykologer gælder det

uddannelsesmæssige krav, at en psykologisk embedseksamen el-

ler en pædagogisk-psykologisk kandidateksamen kræves. Herud-

over er det et krav, at skolepsykologer har læreruddannelse

og erfaring fra nogle års arbejde som lærer, mens den klini-

ske psykolog har eller skal have gennemgået et supplement

til psykologuddannelsen ved at have arbejdet i to år på et

af undervisningsministeriet anerkendt uddannelsessted, f.

eks. et hospital, en b^rnerådgivningsklinik eller en udbyg-

get skolepsykologisk rådgivning, hvor der er adgang til at

blive vejledt af en erfaren kollega. Som midlertidig ordning

godkender undervisningsministeriet for at imødegå mangelen

på uddannelsessteder ordninger, hvorefter kandidaten mindst

1 dag ugentligt på 2 h^jst 3 uddannelsessteder er i praktik

og på denne baggrund har mulighed for at drøfte egen sagsbe-

handling i ansættelseskommunen med en erfaren klinisk psyko-

log. Vejledningsomfanget (i størrelsesordenen nogle timer om

ugen i to år) fastsættes efter konkret vurdering af behovet

i hvert enkelt tilfælde. Skolepsykologer kan på tilsvarende

måde gennemgå klinisk videreuddannelse og derigennem kvali-

ficere sig til varetagelse af klinisk-psykologiske arbejds-

opgaver ved skolepsykologisk rådgivning.
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4.1.2.4. Skolekonsulenter.

Som nævnt kan der ved de skolepsykologiske rådgivnin-

ger være ansat skolekonsulenter for henholdsvis tale-

og høreundervisning, kuratorvirksomhed, undervisning

af læse- og staveretarderede, observationsundervis-

ning, specialklasser samt sygehusundervisning. Den

sidstnævnte konsulent er dog de fleste steder ikke

tilknyttet skolepsykologisk rådgivning, men skolevæs-

net som sådan.

Skolekonsulenterne arbejder under ansvar over for

skolevæsenets centrale ledelse og er faglige medhjæl-

pere for ledende skolepsykolog. Konsulenterne indgår

herved i skolepsykologisk rådgivnings team.

I bestræbelserne på at vurdere et specialpædagogisk

krævende barns situation som helhed arbejder konsu-

lenterne sammen med klasselæreren, de øvrige medar-

bejdere ved skolepsykologisk rådgivning, skolesund-

hedsplejersken, skolelægen og andet personale fra so-

cial- og sundhedsforvaltningen. Af opgaver, der vare-

tages af de forskellige konsulenttyper, kan eksempel-

vis nævnes:

- opgaver i forbindelse med de skolepsykologiske un-

dersøgelser og rådgivning i tilknytning til den

herefter iværksatte specialundervisning.

- organisation af anskaffelse og vedligeholdelse af

prøve- og undervisningsmateriale.

- registrerende og koordinerende arbejde med hensyn

til statistik, årsrapport og korrespondance med un-

dervisningsinstitutioner i og uden for kommunen.

- medvirken i den samlede skolepsykologiske rådgiv-

nings arbejde, herunder stillingtagen til, om rek-

virering af specialpædagogisk og teknisk assistance

fra amtskommunen er påkrævet.

- deltagelse i og medvirken ved møder og konferencer

på det pågældende område, såvel i amtskommunalt som

ministerielt regie.
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- udvikling af arbejdet i pågældende specialundervis-

ningsområde.

4.1.2.5. Socialrådgiver i skolen.

Retsgrundlaget for socialrådgiveres virksomhed ved

skolepsykologisk rådgivning er beskrevet i bilag 2.

Udbygningen af de skolepsykologiske rådgivninger op

gennem 70'erne med også social ekspertise må bl.a.

opfattes som udtryk for en stigende erkendelse af, at

det ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt at sætte

ind med undervisningsmæssige foranstaltninger. Bør-

nenes problemer, herunder også de problemer, der vi-

ser sig i skolen, kræver ofte en tværfaglig indsats,

hvori social rådgivning og behandling også indgår.

I skolen afspejler børns sociale belastninger sig i

symptomer af meget forskellig art, f.eks. skulkeri,

skoletræthed, dårlig social tilpasning i forhold til

kammerater og lærere og adfærdsvanskeligheder - symp-

tomer, der hindrer barnet eller den unge i at få det

optimale udbytte af undervisningen.

A. Primære funktioner.

1. Problemformulering.

Socialrådgiveren indgår i teamet ved den skolepsyko-

logiske rådgivning med henblik på en foreløbig vurde-

ring af enkeltsagernes karakter og videre behandling

af sagen.

2. Undersøgelsesarbejde.

Gennem samtaler med lærere, forældre, eleven selv og

de institutioner, der kender eleven, tilvejebringer

socialrådgiveren grundlaget for beskrivelsen af ele-

vens sociale situation. Dette grundlag formidles til

det skolepsykologiske team og til elevens forældre,
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således at det indgår i vurderingen af elevens samle-

de behov og de handlemuligheder, der rådes over.

3. Tilrettelæggelse og udførelse af det sociale råd-

givningsarbejde.

Socialrådgiverens arbejdsmetoder i den skolepsykolo-

giske rådgivning påvirkes af formålsbestemmelserne i

folkeskoleloven, men har mange fælles træk med de ar-

bejdsmetoder, som anvendes i social- og sundhedsfor-

valtningen, og som er beskrevet i kapitel 5.

I skolepsykologisk rådgivnings samarbejde med social-

og sundhedsforvaltningen er socialrådgiveren den, der

med sin viden om begge forvaltningers daglige arbejde

gensidigt kan formidle oplysninger og erfaringer, bå-

de om generelle bestemmelser og om lokal praksis, og

derved medvirke til, at dobbeltarbejde undgås, og at

samarbejde bliver indledt i de tidligst mulige fa-

ser.

Socialrådgiveren kan således medvirke til at koordi-

nere indsatsen fra henholdsvis social- og sundheds-

forvaltningens og den skolepsykologiske rådgivnings

side og sikre en relevant og tidlig henvisning til

social- og sundhedsforvaltningen af vanskeligheder,

der kræver indsats herfra.

Det er samtidig væsentligt at understrege, at social-

rådgiveren i den skolepsykologiske rådgivning alene

skal formidle kendskab til social- og sundhedsfor-

valtningens hjælpeforanstaltninger ind i det skole-

psykologiske team uden at stille forventninger, som

ikke kan indfries af social- og sundhedsforvaltnin-

gen.

En væsentlig del af skolesocialrådgiverens arbejdsop-

gaver knytter sig til vanskeligheder, der viser sig i

skolen og kan l^ses inden for skolens rammer gennem

et teamarbejde, hvori skolesocialrådgiveren repræsen-

terer det sociale arbejdes særlige indfaldsvinkel og

arbejdsmetoder i problemlosningen.
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I teamets arbejde indgår socialrådgiveren i forhold

til den vægt, der i den enkelte sag tillægges barnets

sociale problemer. Socialrådgiveren bidrager i under-

søgelsesfasen med optagelse af social anamnese, der

sammen med psykologernes undersøgelser og tests dan-

ner grundlaget for en helhedsvurdering af barnets

samlede behov og de handlemuligheder, der rådes

over.

I teamets vurdering af hvilke hjælpeforanstaltninger

i og uden for skolen, der imødekommer barnets samlede

behov, bidrager socialrådgiveren i kraft af sine ud-

dannelsesmæssige forudsætninger også med sin viden

om, på hvilke måder social- og sundhedsforvaltningens

hjælpeforanstaltninger konkret kan medvirke til, at

skoleproblemer løses så tidligt, at mere indgribende

hjælpeforanstaltninger på længere sigt kan undgås, og

problemerne således kan løses i barnets eget miljø

skole- og familiemæssigt.

4. Opfølgning:

Det er en forudsætning for virkningen af de foran-

staltninger, der iværksættes for at støtte eleven, at

disse stadig justeres og vurderes på grundlag af ny

viden eller viden om senere indtrufne omstændighe-

der .

B. Sekundære funktioner.

Udover de ovenfor nævnte funktioner udfører social-

rådgivere i folkeskolen en række andre funktioner.

Valget af konkrete arbejdsopgaver afhænger bl.a. af

elevgrundlaget og behovene i den enkelte kommune og

af den enkelte socialrådgivers baggrund og erfaring.

Arbejdsopgaverne omkring de store elevers problemer

(specielt 8.-10. klasse) i praksis har udviklet sig

til at have en stadig stigende vægt i socialrådgive-

rens arbejde.
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Den enkelte elevs problemer vil i nogle tilfælde nød-

vendiggøre en aktiv indsats over for de vilkår, ele-

ven i øvrigt har. Socialrådgiverens indsats i denne

forbindelse kan bestå i rådgivning og vejledning om

sociale og økonomiske forhold og formidling af kon-

takt til andre institutioner.

4.1.2.6. Den ledende skolepsykolog.

Den ledende skolepsykolog er i næsten alle kommuner

tilknyttet én eller flere skoler som skolepsykolog og

varetager i denne funktion således de samme opgaver

som nævnt ovenfor under afsnittet om skolepsykolo-

gen.

Skolestyrelsesloven fastlægger, at den ledende skole-

psykolog forestår det skolepsykologiske undersøgel-

ses- og rådgivningsarbejde samt tilrettelæggelsen af

specialundervisningen ved kommunale, statslige og

private skoler. Det anføres endvidere, at den ledende

skolepsykolog udfører sit arbejde under ansvar over

for skolekommissionen i den eller de kommuner, hvor

den pågældende er ansat. I tjenstlig henseende i

øvrigt henhører den ledende skolepsykolog under kom-

munalbestyrelsen, henholdsvis skoleforvaltning eller

kulturel forvaltning som de øvrige ansatte ved skole-

væsenet.

Den ledende skolepsykologs opgaveområde kan opdeles i

følgende hovedområder:

1. Overordnet ledelsesfunktion

2. Opbygning og koordinering af samarbejdsrelationer

til andre forvaltninger.

3. Daglig ledelsesfunktion

4. Vejledningsopgaver over for personalet.

5. Mødevirksomhed

6. Opgaver som sagkyndig i pædagogisk-psykologiske

spørgsmål.

7. Arbejdsopgaver som almindelig skolepsykolog.
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4.1.2.7. Skolepsykologisk rådgivnings arbejde med

småbarn.

Med udlægningen af særforsorgen den 1. januar 1980

blev de skolepsykologiske rådgivningers arbejdsområde

udvidet til også at omfatte børn, der endnu ikke er

begyndt skolegangen, jfr. § 3 a, stk. 1 i folkeskole-

loven.

Skolepsykologisk rådgivnings arbejde med småbarn be-

gyndte imidlertid allerede omkring 1960 og har grad-

vist udviklet sig siden på grundlag af lokale aftaler

og lokale myndigheders beslutninger. Der har været en

klar tendens til, at de bedst udbyggede rådgivninger

især har kunnet gå ind i dette arbejde, der i høj

grad har været af forebyggende karakter.

Der har været mange indfaldsveje til arbejdet med

småbarn. Ofte er kontakten skabt ved, at praktiseren-

de læger, personale i social- og sundhedsforvaltnin-

gen, herunder daginstitutionspersonalet på grund af

deres kendskab til rådgivningens arbejde har foreslå-

et forældre at henvende sig til de skolepsykologiske

rådgivninger, eller selv har sat sig i forbindelse

med dem. Mange kontakter er også opnået ved, at sko-

lepsykologer i børnehaver har orienteret om de første

skoleår.

De fleste anledninger til kontakt med de skolepsyko-

logiske rådgivninger kan imidlertid tilskrives tre

andre forhold. For det første vil forældre til et

barn, der modtager hjælp fra en skolepsykologisk råd-

givning, meget ofte udtrykke ønske om råd og vejled-

ning til mindre søskende, som har tilsvarende eller

andre vanskeligheder. Dette er blevet mere udtalt,

efterhånden som et helhedssyn på barnets problemer er

blevet et naturligt udgangspunkt for skolepsykologisk

rådgivnings arbejde.

For det andet har der gennem årene udviklet sig en

samarbejdsform mellem de skolepsykologiske rådgivnin-



51

ger og en række behandlingsinstanser, hvorefter disse

- når der ikke var kapacitet til specialpædagogisk

bistand, eller når man havde været gennem de fyrste

faser af bistanden- efter aftale med forældrene send-

te oplysning og materiale til de skolepsykologiske

rådgivninger. Denne fremgangsmåde har navnlig været

benyttet af taleinstitutterne, der modtog b^rn med

mange forskellige former for vanskeligheder, og hvor

sprog- eller talevanskelighederne i mange tilfælde

hang sammen med andre vanskeligheder.

Den tredie anledning til arbejdet med småbarn har væ-

ret de indskolingsbestræbelser, der er gjort. På et

tidspunkt benyttedes megen tid til vurdering af b^rns

skolemodenhed. Efterhånden blev synspunktet i højere

grad, at betingelserne for, at barnet kunne få udbyt-

te af skolegangen, var, at undervisningen blev til-

passet barnets udviklingstrin og særlige behov, og at

børn ved en tilrettelagt påvirkning under nogle om-

stændigheder kunne få bedre mulighed for udbytte af

skolegangen. Dette synspunkt fordrer, at der tilveje-

bringes en grundig information om barnet, opnået ved

undersøgelse eller oplysninger fra forældre og dagin-

stitutionspersonale, og at der desuden ydes en aktiv

afhjælpende indsats, før barnet starter i skolen.

Indskolingsbestræbelserne har naturligt været rettet

mod de ældste i småbørnsgruppen, sædvanligvis børn,

der er fyldt 5 år. Det snævre samarbejde om denne

børnegruppe har naturligt medført et behov for hjælp

til yngre børn. Hvor de bedste arbejdsmuligheder har

været til stede, er der ydet en betydelig afhjælpende

indsats både i form af rådgivning og egentlig speci-

alpædagogisk bistand. Samtidig har arbejdet medført,

at der for børn med handicap allerede fra skolegan-

gens begyndelse har kunnet iværksættes en relevant

specialpædagogisk hjælp, og at der har kunnet ydes en

meget umiddelbar rådgivning overfor lærere og børne-

haveklasseledere .
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Baggrunden for, at folketinget i forbindelse med ud-

lægningen af særforsorgen vedtog bestemmelsen i fol-

keskoleloven (§ 3a, stk• 1) om specialpædagogisk bi-

stand til b^rn, der ikke har begyndt skolegangen, var

især, at man ikke ønskede at bremse denne udvikling i

retning af, at kommunerne i stadigt stigende omfang

påtog sig at yde specialpædagogisk bistand. Den ind-

sats, kommunerne især havde påtaget sig, var bistand

til afhjælpning af sprog- og talevanskeligheder hos

småbarn. I konsekvens heraf blev tale- og høreinsti-

tutterne ved udlægningen overfart til undervisnings-

og kulturforvaltningen i vedkommende amtskommune.

4.1.2.8. Supplerende rådgivning ved amtskommunale

medarbejdere.

Over for elever med sværere handicap har amtskommunen

i en årrække haft en undervisningsopgave, og som en

del af denne opgaves løsning har amtskommunerne ansat

konsulenter på handicapområder, hvor der ikke i al-

mindelighed i de enkelte kommuner vil være et rime-

ligt elevgrundlag, ligesom amtskommunerne har opret-

tet specialklasser ved almindelige skoler og til dis-

se knyttet en konsulent for centerklasseundervisning.

Endelig har de fleste amtskommuner oprettet særlige

kostskoler (observationsskoler) for elever med til-

pasningsvanskeligheder, og det er disse skolers ho-

vedopgave at medvirke til en belysning af pågældende

elevers vanskeligheder, muligheder og behov.

Det har været karakteristisk for disse forskellige

amtskommunale folkeskoleinitiativer, at de primært

har været tilrettelagt og gennemført som en supple-

rende faglig støtte til den kommunale skoles special-

undervisning, og de har således fungeret i snæver

tilknytning til de skolepsykologiske rådgivninger. I

et ikke ringe omfang har dette amtskommunale bidrag

været en forudsætning for, at vedkommende skolepsyko-

logiske rådgivning overhovedet kunne løse sine hen-

visnings- og opfølgningsopgaver over for elever med

sværere og sjældnere handicap.
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De skolekonsulenter, der virker på amtsplan er føl-

gende:

a. skolekonsulent for elever med synshandicap

b. skolekonsulent for elever med svære psykiske van-

skeligheder (svært kontakthæmmede elever)

c. skolekonsulent for elever med bevægelseshandicap

m. v.

d. skolekonsulent for centerklasser og

e. førskolekonsulenter.

Disse skolekonsulenters arbejdsopgaver svarer i

øvrigt til, hvad der er gældende for de allerede

nævnte skolekonsulenter, jfr. foran afsnit 4.1.2.4.
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4.2. De særlige arbejdsopgaver for skolepsykologisk

rådgivning som f^lge af udlægningen af særforsorgen

den 1. januar 1980.

Med udlægningen af særforsorgen den 1. januar 1980

overtog kommuner og amtskommuner ansvaret for den

service, der indtil da var blevet tilbudt den hidti-

dige særforsorgs klienter.

Udlægningen medførte, at der for de funktioner, der

hidtil var blevet varetaget af staten, skete en admi-

nistrativ indpasning i de regelsæt, som funktionen

efter sit indhold h^rte under.

Dette bet^d, at undervisningsfunktionerne blev vide-

refort rned hjemmel i folkeskoleloven m.v., sygehus-

funktionerne blev viderefort med hjemmel i sygehus-

loven, mens alle szWrige funktioner blev viderefort

med hjemmel i bistandsloven m.v.

Generelt om opgaverne efter udlægningen.

Ud over de opgaver, skolepsykologisk rådgivning havde

inden særforsorgens udlægning (nævnt i kap. 4.1),

yder skolepsykologisk rådgivning konsultativ bistand

til forældre, småbarn samt elever, der tidligere blev

undervist inden for særforsorgen, når disse henvender

sig eller bliver henvist til rådgivningen med anmod-

ning om specialpædagogisk bistand til barnet eller

den unge. I forbindelse hermed samarbejdes der med

social- og sundhedsforvaltningen. Denne konsultative

bistand kan dels bestå i afklaring af pædagogisk-

psykologiske problemer, dels i sagkyndig bistand til

forebyggende arbejde og pædagogisk planlægning og ud-

vikling. Desuden vil der i en række tilfælde som f^l-

ge af den konsultative bistand skulle tilbydes pæda-

gogisk-psykologisk bistand af stirre eller mindre
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omfang. Dette arbejde skal i tilfælde, hvor der er

tale om specialpædagogiske problemstillinger, udføres

af skolepsykologisk rådgivning, men vil i andre til-

fælde høre under social- og sundhedsforvaltningens

ansvarsområde. I forbindelse med iværksat specialpæ-

dagogisk bistand vil der ofte være behov for en fort-

løbende vejledning fra skolepsykologisk rådgivning

til forældre og pædagoger.

Kravene til de skolepsykologiske rådgivninger er øge-

de ved, at der er tale om et mere omfattende samar-

bejde med andre myndigheder og instanser samt foræl-

dre. Ud over en konkret vurdering af barnets situati-

on skal der skønnes over fordelingen af undervis-

ningsansvaret mellem kommune og amtskommune, samt

hvilke ressourcer dette i så fald vil kræve.

Ved ansøgning om vidtgående specialpædagogisk bistand

skal der ligesom ved almindelig specialpædagogisk bi-

stand foreligge forslag til foranstaltningernes art,

indhold og omfang, og der skal samarbejdes med for-

ældrene omkring de foreslåede foranstaltninger.

Den vidtgående specialpædagogiske bistand har krævet

en ændring i skolepsykologisk praksis, idet det skal

vurderes, om den specialpædagogiske bistand kan til-

bydes lokalt, eller om barnet bør henvises til en

specialinstitution. En sådan nyorientering i praksis

har medført behov for et veletableret samarbejde med

social- og sundhedsforvaltningen, med tilknyttede

medarbejdere og institutioner.

Samarbejdet med social- og sundhedsforvaltningen er

ikke mindst på grund af arbejdet med småbørn blevet

udvidet. I mange sager er der ud over specialpædago-

gisk bistand tale om et samarbejde om andre foran-

staltninger for det pågældende barn. Dertil kommer

den gensidige pligt til at holde hinanden underrettet

om sagsforhold, der vedrører begge samarbejdspart-

nere.
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For at sikre en rimelig henvisning med deraf følgende

relevant behandling kan det være nødvendigt at trække

på flere sagkyndige. Koordinationsopgaven kan være

omfattende, når det drejer sig om at samle trådene

med henblik på en helhedsvurdering af barnets behov

for specialpædagogisk bistand.

4.2.1. Skolepsykologisk rådgivnings indsats over for

småbørn.

Som tidligere nævnt har udlægningen af særforsorgens

undervisning indebåret, at de skolepsykologiske råd-

givningers arbejdsområde er udvidet til også at om-

fatte børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen,

jfr. folkeskolelovens § 3 a, stk. 1.

Initiativet til at inddrage skolepsykologisk rådgiv-

ning kommer ofte fra forældrene. En lang række per-

soner vil imidlertid kunne informere forældrene om

mulighederne for at henvende sig til skolepsykologisk

rådgivning. Rådgivningen vil derfor ofte være i kon-

takt med social- og sundhedsforvaltningens personale,

praktiserende læger, sundhedsplejersker, sygehuse,

vuggestuer, børnehaver og lign., der får kendskab til

et barn, de skønner har behov for specialpædagogisk

bistand.

Når initiativet er taget, skal skolepsykologisk råd-

givning foretage de nødvendige undersøgelser og på

grundlag af disse stille forslag om, hvilken støtte

der bør ydes, herunder under hvilken form eventuel

specialpædagogisk bistand skal gives, bistandens pla-

cering og det nødvendige timetal for den specialpæda-

gogiske bistand, eventuel anvendelse af særligt appa-

ratur m.v. Der indgår en vurdering af, om sagen bør

sendes til amtsrådet med ansøgning om, at der ydes

vidtgående specialpædagogisk bistand.
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Skolepsykologisk rådgivnings undersøgelsesforplig-

telse over for småbarn.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om special-

pædagogisk bistand til småbørn (af 22. oktober 1979)

er udformet således, at børn i børnehaveklasse skal

tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis deres udvik-

ling kræver en særlig hensyntagen eller støtte (§ 1,

stk. 1).

Børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, skal

tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis deres udvik-

ling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræ-

ver en særlig hensyntagen eller støtte, mens børn,

hvis udvikling af andre grunde kræver særlig hensyn-

tagen eller støtte, kan tilbydes specialpædagogisk

bistand.

Udvalget har drøftet omfanget af forpligtelsen for

skolepsykologisk rådgivning til at undersøge børn,

der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, med henblik

på et eventuelt tilbud om specialpædagogisk bistand.

Da en forudsætning for at kunne vurdere, hvilken spe-

cialpædagogisk bistand der er nødvendig, i alle til-

fælde vil være, at den skolepsykologiske rådgivning

i samarbejde med andre sagkyndige foretager undersø-

gelser af barnets helhedssituation, finder udvalget,

at skolepsykologisk rådgivning må reagere på enhver

henvendelse om specialpædagogisk bistand.

Skolepsykologisk rådgivning kan naturligvis ikke ale-

ne ud fra den principielt spørgende henvendelse vur-

dere, hvad en kommende undersøgelse vil resultere i,

d.v.s. om rådgivningen vil stille forslag til speci-

alpædagogisk bistand og i givet fald hvilken.

Dette kan først arbejdet i undersøgelsesfasen klargø-

re. Skolepsykologisk rådgivning bør således foran-

stalte en undersøgelse, uanset om kommunen yder
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specialpædagogisk bistand til alle former for handi-

cap eller ej, idet det tillige er rådgivningens opga-

ve at afklare, om der bør gives et specialpædagogisk

tilbud fra en amtskommunal - herunder eventuelt en

lands- eller landsdelsdækkende - institution.

Der er i de enkelte tilfælde meget stor forskel på,

hvor meget der bør gøres for at klarlægge et barns

behov for specialpædagogisk bistand. Et svært multi-

handicappet barn vil kræve en langt mere omfattende

undersøgelse end et barn med beskedne talevanskelig-

heder. Hovedreglen er, at undersøgelsen skal være så

tilpas grundig, at den kan resultere i en analyse af

barnets muligheder og behov for specialpædagogisk bi-

stand, men på den anden side bør den heller ikke være

grundigere, end at barnet (og dettes forældre) kan

opleve en fornuftig balance mellem det erkendte pro-

blem og undersøgelsens omfang og indhold.

Repræsentanterne for Socialarbejdernes Fællesudvalg

finder det ikke godtgjort, at der i alle tilfælde på-

hviler skolepsykologisk rådgivning en undersøgelses-

forpligtelse. I de tilfælde, hvor en kommune ikke

træffer beslutning om, at hele "kan"-området skal

overføres til skoleforvaltningens regie, må undersø-

gelsesforpligtelsen forblive i social- og sundheds-

forvaltningen. Modsætningsvis vil man fratage social-

og sundhedsforvaltningen visiteringen, f.eks. til

lands- og landsdelsdækkende specialinstitutioner.

Konsekvenserne heraf kan ikke overskues. løvrigt er

det ikke indlysende, at skolepsykologisk undersøgelse

- som hævdet i betænkningen - tager udgangspunkt i en

helhedsbetragtning af barnets og familiens situation.

Dette kan kun sikres ved at bevare social- og sund-

hedsforvaltningens visitationsforpligtelse intakt.

Såfremt undersøgelsesforpligtelsen desuagtet fuldtud

pålægges skolepsykologisk rådgivning, må SFU under-

strege, at dette kun kan ske ved tilførsel af yderli-

gere ressourcer.
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Konsekvenserne af den skolepsykologiske

undersøgelse.

Den rapport, der skal udarbejdes af skolepsykologisk

rådgivning om undersøgelsen, kan munde ud i et for-

slag om, hvilken specialpædagogisk bistand der bør

tilbydes for at hjælpe barnet. Forslaget udarbejdes

efter samråd med forældrene og eventuelt børnehave-

klasselederen, de lærerkræfter, der i givet fald skal

stå for bistanden, og social- og sundhedsforvalt-

ningen.

Rapporten kan også konkludere, at barnet ikke har be-

hov for specialpædagogisk bistand, eller at den for-

nødne bistand er af en sådan art, at den i pågældende

kommune ikke tilbydes i skoleregie. Dette vil være

tilfældet, hvis en kommune har besluttet alene at

tilbyde specialpædagogisk bistand til småbørn med

sprog- eller talevanskeligheder, og det pågældende

barns handicap ikke falder herunder.

Såfremt skolepsykologisk rådgivning har konstateret

et behov for specialpædagogisk bistand, men ikke har

mulighed for at foreslå denne iværksat, må forældrene

orienteres om undersøgelsens resultat på sædvanlig

måde og om, hvilke muligheder social- og sundhedsfor-

valtningen eventuelt kan tilbyde for at imødekomme

barnets behov.



60

4.2.2. Skoleforløbet.

Under forudsætning af, at bistand til småbørn bliver

udbygget tilstrækkeligt "finmasket", må man gå ud

fra, at hovedparten af elever med behov for vidtgåen-

de specialpædagogisk bistand er kendt og under be-

handling fra småbarnsalderen. Der skal i skolealderen

fortsat arbejdes efter såvel et nærhedsprincip som et

mindsteindgrebsprincip. Det er derfor væsentligt, at

man i et nært samarbejde med forældrene søger at fin-

de balancen mellem, hvad hvert enkelt barn med handi-

cap under hensyn til dets evner og anlæg magter, og

hvad den enkelte kommunes skolevæsen kan tilbyde. Der

skal tages hensyn til, at det miljø, barnet færdes i,

er tilstrækkeligt stimulerende, at det har en reel

mulighed for at have medindflydelse på den gruppe,

det befinder sig i, samt at de indlæringsmæssige krav

er afpasset efter elevens muligheder. Det er derfor

af betydning, at der foretages en nøje analyse af så-

vel elevens forudsætninger som de skolemæssige til-

bud, således at der ikke udskilles flere elever end

strengt nødvendigt, men samtidig således, at de ele-

ver, der placeres i primærkommunalt regie, kan følge

undervisningen med et rimeligt udbytte.

Der stilles krav til skolepsykologisk rådgivning om

kontinuerligt at følge og vurdere de anviste foran-

staltningers virkning og på grundlag heraf til sta-

dighed at rådgive under forløbet med henblik på den

fortsatte støtte eller eventuelle ændringer heri.

Denne opfølgning foregår dels på grundlag af samtaler

med de implicerede, dels på grundlag af fornyet test-

ning m.v.

Desuden skal den skolepsykologiske rådgivning fortsat

følge de børn, der modtager vidtgående specialunder-

visning eller specialpædagogisk bistand i det amts-

kommunale skolesystem.
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4.3. De enkelte personalegruppers arbejdsopgaver.

4.3.1. Skolepsykologer og kliniske psykologer.

De nye bestemmelser i folkeskoleloven som følge af særfor-

sorgens udlægning, der trådte i kraft den 1. januar 1980,

har medfart, at de skolepsykologiske rådgivninger ved siden

af de hidtidige opgaver, som er beskrevet i afsnit 4.1.1.,

har fået nye opgaver, der indbærer øget arbejdsmængde fra

rådgivningernes forskellige medarbejdergrupper.

Henvisning af børn og unge til specialpædagogisk bistand,

der ud over den ret betydelige stigning, som er sket i de

senere år, efter udlægningen også omfatter ca. 9.000 elever,

som henvises til vidtgående specialundervisning, er en op-

gave, som kræver psykologisk medvirken, og som ofte, ikke

mindst når det drejer sig om elever, der modtager vidtgå-

ende specialundervisning, implicerer såvel klinisk- som

skolepsykologisk ekspertise.

Det er netop karakteristisk, at børn og unge med vidtgående

handicap som oftest er præget af stærkt sammensatte og kom-

plicerede funktionsvanskeligheder. Den skolepsykologiske

undersøgelse af disse børn og unge vil derfor som nævnt ofte

fordre bidrag fra begge psykologgrupper, og når forslaget

til specialpædagogisk bistand udarbejdes, må såvel klinisk

som skolepsykologisk vurdering koordineres til en kvalifi-

ceret helhedsplan for barnet og den unge.

En tilsvarende situation er karakteristisk for de småbørn,

der indstilles til undersøgelse ved den skolepsykologiske

rådgivning. I almindelighed vil det i disse aldersgrupper

dreje sig om børn med udviklingsvanskeligheder, idet tilfæl-

de af indlæringsvanskeligheder af faglig art først påkalder

sig opmærksomhed i skolealderen. Hvor et barn i alderen 0-6

år er henvist til skolepsykologisk rådgivning, vil vurderin-

gen af behovet for specialpædagogisk bistand ofte fordre et

tilsvarende fagligt samspil imellem de to psykologgrupper.

Både skolepsykologerne og de kliniske psykologer har i deres

grunduddannelse omfattende almen udviklingspsykologisk bag-
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grund, og flertallet af de kliniske psykologer har desuden i

deres videreuddannelse et grundigt kendskab til psykiske li-

delser og vanskeligheder i småbørnsalderen.

Det må fremhæves, at henvisning til vidtgående specialun-

dervisning indebærer et samarbejde mellem kommuner og amts-

kommuner og mellem skoleforvaltning og social- og sundheds-

forvaltning .

Samordningen i de konkrete tilfælde varetages af skolepsyko-

loger eller kliniske psykologer efter den pågældende sags

overvejende karakter. Det drejer sig om udarbejdelse af ind-

stillingsskemaer, samtaler med andre sagkyndige, deltagelse

i koordinerende møder, deltagelse i møder med lærere og i

lærerråd, forberedelse og gennemførelse af revisitering. For

begge grupper gælder det, at der omkring folkeskolens svæ-

rest handicappede elever har vist sig at være et betydeligt

øget behov i den sociale sektor for psykologisk bistand og

samarbejde om de vanskeligste sager. Den særlige ekspertise,

som skolepsykologen ved sin læreruddannelse samt den klini-

ske psykolog ved sin kliniske videreuddannelse besidder, har

medført, at de to psykologgrupper ofte er samarbejdspartnere

mellem social- og skolesektoren.

Videre har socialstyrelsen, socialministeriet og Kommunernes

Landsforening udtrykt et stærkt behov for mere fleksibelt at

kunne anvende den klinisk-psykologiske fagkundskab i over-

ensstemmelse med de lokale behov.

Udvalget finder det fortsat særdeles påkrævet, at de skole-

psykologiske rådgivninger har kliniske psykologer til rå-

dighed til varetagelsen af de opgaver, der skal løses efter

folkeskoleloven. Udvalget har i afsnit 6.7. nærmere rede-

gjort for overvejelserne om organisatorisk placering af

kliniske psykologer.

Det er udvalgets opfattelse, at de nye opgaver som følge af

udlægningen har været medvirkende til at øge behovet for

efteruddannelse af rådgivningernes psykologer.
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4.3.2. Videreuddannelse til klinisk psykolog.

Den i det foregående beskrevne udvikling har understreget,

at psykologisk rådgivning inden for skolesystemet både for-

udsætter viden om og erfaring med undervisning og af indsigt

og træning i klinisk-psykologisk arbejdsmåde. Mens det fyr-

ste element er stærkt markeret gennem kvalifikationskravene

til skolepsykologer, har det andet været s(zSgt etableret og

videreudviklet gennem undervisningsministeriets krav om den

to-årige videreuddannelse af psykologer med - eller som

oftest - uden læreruddannelse. Denne videreuddannelse har

hidtil omfattet psykologer ved de skolepsykologiske råd-

givninger og har været forbeholdt psykologer, der skulle

arbejde her, idet der ikke i de øvrige sektorer findes

tilsvarende formelle videreuddannelseskrav til kliniske

psykologer.

Den kliniske videreuddannelse for psykologer ved de skole-

psykologiske rådgivninger er i forbindelse rned udvalgets

vurderinger af de fremtidige opgaver for de skolepsykologi-

ske rådgivninger blevet revurderet. Man fandt det hensigts-

mæssigt at nedsætte en undergruppe, hvis opgave var at ud-

arbejde forslag til fælles retningslinier for videreuddan-

nelse af kliniske psykologer i skolesektoren og psykologer

i socialsektoren, i lyset af den samlede beskrivelse af dis-

se sektorers fremtidige arbejdsopgaver.

Gruppen, der har bestået af repræsentanter for socialstyrel-

sen, undervisningsministeriets inspektion for specialunder-

visning og Dansk Psykologforening, har udarbejdet vedlagte

forslag, (bilag 6).



Som væsentlige nydannelser i forhold til den nuværen-

de videreuddannelsesordning foreslår udvalget, at den

kliniske videreuddannelse tilrettelægges og gennemfa-

res med væsentlige fælles elementer inden for skole-

og socialsektorens områder, at den hidtidige centralt

godkendte individuelle tilrettelæggelse aflyses af en

lokalt organiseret planlægning på grundlag af central

vejledning, samt at der oprettes egentlige kandidat-

stillinger med henblik på at sikre den fornødne, kon-

tinuerlige tilgang af kliniske psykologer i kommuner-

ne. Forslaget indebærer, at der ikke skal ske central

godkendelse af den enkelte psykologs videreuddannel-

se .

Udvalget kan på baggrund heraf anbefale, at der på

grundlag af arbejdsgruppens forslag arbejdes videre

med gennemførelsen af en videreuddannelse med væsent-

lige fælles elementer.

Såfremt kravet om en videreuddannelse med væsentlige

fælles elementer er opfyldt, vil der efter udvalgets

opfattelse være skabt bedre forudsætninger for anven-

delse af kliniske psykologer i de to forvaltninger

efter den enkelte kommunes behov.

Udvalget opstiller i afsnit 6.7. forskellige place-

ringsmuligheder for kliniske psykologer i de kommuna-

le forvaltninger.
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4.3.3. Småbørnspsykologer.

Udvalget har overvejet, om der efter de formelle æn-

dringer pr. 1. januar 1980 er behov for oprettelse af

en særlig stillingskategori som småbørnspsykolog. Der

findes imidlertid ikke at være nogen faglig eller

praktisk begrundelse for indførelsen af en sådan ny

specialiseret medarbejderkategori ved de skolepsyko-

logiske rådgivninger.

Behovet for yderligere specialviden om småbørn i den

skolepsykologiske rådgivning anses derfor for at kun-

ne løses ved efteruddannelseskurser for de medarbej-

dere, der har særligt behov herfor.

4.3.4. Skolekonsulenter.

Generelle overvejelser.

Udvalget konstaterer generelt, at de konsulentfunkti-

oner, som er nævnt under afsnit 4.1.2.4. i hvert fald

også fortsat skal varetages, for at de skolepsykolo-

giske rådgivninger kan løse deres opgaver.

De senere års udvikling inden for specialundervisnin-

gen har hvilet på det grundsynspunkt, at undervisnin-

gen skal gives ud fra et behovskriterium, og at dette

behov ikke entydigt behøver at være bestemt af den

umiddelbart mest konkrete vanskelighed, som barnets

særlige tilfælde sædvanligvis bliver rubriceret un-

der.

Dette helhedssyn på barnet er ikke uden videre i

overensstemmelse med den eksisterende opdeling af

konsulentfunktionerne ved den skolepsykologiske råd-

givning, hvor hver konsulent på sit specialpædagogi-

ske område rådgiver lærere og pædagoger. Det er grun-

den til, at teamarbejdet ved de skolepsykologiske

rådgivninger er blevet styrket meget i de senere år.
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For b^rn, der ikke har begyndt skolegangen, er det

som tidligere nævnt således, at tilbud om specialpæ-

dagogisk bistand til småbarn med sprog- eller tale-

vanskeligheder skal gives, mens b(̂ rn, hvis udvikling

af andre grunde kræver særlig hensyntagen eller støt-

te, kan tilbydes specialpædagogisk bistand.

Det forhold, at ikke alle småbarn med handicap har

lige muligheder for at få specialpædagogisk bistand,

kan medføre et stigende pres på undervisningen af

børn med sprog- eller talevanskeligheder. Et flertal

af handicap er karakteriseret ved eller ledsaget af

sproglige vanskeligheder, og selv om anden special-

pædagogisk bistand ville være at foretrække, kan det

være en forsvarlig og naturlig disposition for foræl-

dre og skolemyndighederne at vælge den mulighed for

hjælp, der aktuelt er til rådighed. Problemet for-

mindskes i takt med kommunernes beslutning om i høje-

re grad at differentiere den specialpædagogiske bi-

stand, så den svarer til barnets primære handicap.

Uanset den enkelte kommunes udbygning af specialpæda-

gogisk bistand til småbørn har alle specialundervis-

ningens skolekonsulenter fået flere opgaver på små-

børnsområdet efter 1. januar 1980, idet det under al-

le omstændigheder er skolepsykologisk rådgivnings op-

gave at undersøge og vurdere behovet for specialpæda-

gogisk bistand hos barnet, når der er fremsat anmod-

ning herom, jfr. 4.2.1. I denne proces deltager spe-

cialundervisningens skolekonsulenter efter behov.

Med hensyn til de øgede opgaver efter 1. januar 1980

må man forvente, at der i et vist omfang er tale om

et overgangsfænomen på den måde, at antallet af un-

dersøgelser og specialpædagogiske foranstaltninger på

længere sigt tilsvarende vil falde på de ældre al-

derstrin, idet der ofte bliver tale om, at man gennem

den tidligere indsats får forebygget senere vanske-

ligheder.
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Udvalget har overvejet, om det kunne være hensigts-

mæssigt at sammenlægge nogle konsulentfunktioner ud

fra ønsket om at opnå en så helhedspræget vurdering

af elevens specialundervisningsbehov som muligt, og

at der gives mulighed for i små rådgivningsområder at

sammenlægge nogle konsulentfunktioner. Der rejser sig

i denne forbindelse en række problemer, som er be-

handlet i kapitel 7 om normeringsforhold m.v.

Man må samtidig være opmærksom på, at en betryggende

tilrettelæggelse af specialundervisningen forudsætter

en fuldt kvalificeret rådgivning og dermed, at den

pågældende skolekonsulent har de fornødne uddannel-

sesmæssige kvalifikationer.

For så vidt angår skolekonsulenternes kvalifikationer

skal det bemærkes, at der indtil 1978/79 fortrinsvis

fandtes speciallæreruddannelse på tale-h^reområdet.

Fra 1979/80 påbegyndtes en ny struktur - delvist in-

spireret af betænkning 850 om de specialpædagogiske

uddannelser - der indebar, at speciallærere efter 1/2

års almen fællesuddannelse nu kunne specialiseres ved

valg af to ud af ni mulige specialer. Af de ni speci-

aler blev dog i praksis kun oprettet fire, nemlig for

sprog/taleområdet, hjéreområdet, læseorarådet og for

området generelle indlæringsvanskeligheder.

Fra 1982/83 er en ny struktur etableret, hvorefter

speciallæreruddannelsen er etableret i to hovedret-

ninger: undervisning af elever med specifikke indlæ-

ringsvanskeligheder (tale-, h{6re-, syn m.v.) og ele-

ver med sammensatte indlæringsvanskeligheder (bega-

velse, adfærd, motorik etc.).

Hovedparten af folkeskolens speciallærere er således

tale-h^Srepædagoger, et mindre antal har gennemgået

linierne for undervisning af elever med henholdsvis

læsevanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder og psy-

kiske vanskeligheder.
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Med i overvejelserne for valg af konsulentstrukturer

i de kommende skolepsykologiske rådgivninger må ind-

gå, at amtskommunen på sjældnere og mere specielle

områder kan stille konsulentbistand til rådighed for

den skolepsykologiske rådgivning og den kommunale

folkeskole i øvrigt.

De enkelte skolekonsulenter

Konsulentens stillingsbetegnelse må (primærkommunalt)

gå på arten af den specialundervisning, konsulenten

forestår, og ikke formen. F.eks. er skolekonsulenten

for specialklasser kommet i klemme, fordi man har

nedlagt en del hjælpe- og specialklasser (primærkom-

muna.lt), men behovet for konsulentbistand til under-

visning af disse elever er ikke blevet mindre af den

grund. Funktionsområdet foreslås derfor betegnet som

undervisning af elever med generelle indlæringsvan-

skeligheder .

Udvalget er dog opmærksom på, at der nogle steder kan

være behov for at opretholde stillingen som skolekon-

sulent for specialklasser og adskille dens funktioner

fra stillingen som skolekonsulent for undervisning af

elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Sidst-

nævnte kan efter forholdene varetage konsulentopgaver

for alle former for specialundervisning for elever

med generelle indlæringsvanskeligheder, herunder

b$zSrn med handicap i almindelige klasser, medens sko-

lekonsulenten for specialklasser vil have sit ar-

bejdsfelt på den skole, hvor specialklasserne er pla-

ceret.

Skolekonsulenten for specialklasser varetager som an-

dre skolekonsulenter på sit felt kontakt til forældre

og særligt sagkyndige og afgiver forslag om timefor-

delingsplan, budget, materialeanskaffelser og andet

vedrørende disse klasser til skolens leder. Konsulen-
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ten bør være til rådighed for løsning af det handi-

cappede barns skolemæssige problemer. Det er ligele-

des vigtigt, at konsulenten færdes sammen med de kol-

leger, der er ansvarlig for undervisningen i de på-

gældende klasser, og når spørgsmålet er aktuelt, er

parat til at drøfte metoder og hjælpemidler.

Udvalget foreslår derfor, at der fortsat bliver mu-

lighed for at oprette en stilling som skolekonsulent

for specialklasser efter godkendelse fra undervis-

ningsministeriet, jfr. kapitel 7.

Sammenkoblingen af funktionsområdet: specialundervis-

ning med særligt henblik på undervisning af læse- og

staveretarderede, henholdsvis observationsundervis-

ning er der ikke grund til at opretholde. De to ar-

bejdsområder er ikke naturligt forbundne.

Arbejdsfeltet for skolekonsulenten for kuratorvirk-

somhed bør udvides til også at omfatte rådgivning om

andre elever med særlige behov for specialpædagogisk

bistand end specialklasseelever.

Der henvises i øvrigt til udvalgets forslag om ændre-

de skolekonsulentbetegnelser i kapitel 7.

4.3.5. Konsulenter på amtsplan.

Som det fremgår af afsnit 4.1.2.8., stiller amtskom-

munerne i forskelligt omfang konsulentbistand til rå-

dighed for de skolepsykologiske rådgivninger, jfr.

bilag 12.
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Efter at amtskommunerne ved udlægningen har overtaget

det økonomiske ansvar for undervisningen af børn, der

har behov for vidtgående specialundervisning og anden

specialpædagogisk bistand, består der en mulighed

for, at amtskommunerne ansætter bl.a. skolekonsulen-

ter med den opgave at rådgive, om der i de konkrete

tilfælde er behov for at henføre eleverne under de

amtskommunale undervisningsforanstaltninger. Udvalget

henleder derfor opmærksomheden på, at det i undervis-

ningsministeriets bestemmelser om iværksættelse af

vidtgående specialundervisning er fastsat, at der for

alle elever uanset handicappets sværhedsgrad skal ta-

ges stilling hertil på grundlag af en primærkommunal

skolepsykologisk undersøgelse. Dette skal ses i sam-

menhæng med, at det ved udlægningen er tilsigtet at

skabe mulighed for, at elever med svære handicap i

videst muligt omfang integreres i et almindeligt fol-

keskolemiljø.

Iværksættelse af vidtgående specialundervisning i

henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2, kan ikke

altid ske alene på grundlag af en primærkommunal sko-

lepsykologisk undersøgelse. Også andet oplysnings-

grundlag kan være fornødent.

Udvalget skal på denne baggrund fremhæve, at konsu-

lentfunktionerne principielt bør placeres som led i

de kommunale skolepsykologiske rådgivninger - even-

tuelt i form af et samarbejde imellem disse. Udvalget

er samtidig bekendt med, at det, bl.a. for at skabe

et tilstrækkeligt elevgrundlag, kan være hensigtsmæs-

sigt at placere visse konsulentfunktioner på amts-

plan. Det er ikke muligt entydigt at pege på sådanne

funktioner, men som udgangspunkt anser udvalget det

for hensigtsmæssigt at give mulighed for at placere

følgende funktioner på amtsplan:
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Konsulent for elever med synshandicap, konsulent for

elever med svære psykiske vanskeligheder (neuroser,

psykoser og grænsepsykoser), konsulent for børn med

bevægelseshandicap samt konsulent for centerklasser.

Den sidstnævnte konsulent er flere steder ansat i

primærkommunen, hvor centret ligger. Der er i udval-

get enighed om, at dette ikke skal berøres af udval-

gets forslag om placering på amtsplan.

Udvalget finder yderligere, at der bør kunne normeres

konsulentstillinger med andre funktionsområder, hvis

der er behov for det.

Normerings- og klassificeringsbestemmelserne vedrør-

ende skolekonsulenter på amtsplan bør dog udformes på

grundlag af en samlet behovsvurdering inden for amts-

kommunens område under hensyntagen til de i primær-

kommunerne ansatte konsulenter, jfr. nærmere kapitel

7.

Amtsrådsforeningens repræsentant udtaler, at norme-

ring og klassificering af skolekonsulenter på amts-

plan alene bør tage sit udgangspunkt i en amtskommu-

nal vurdering af behovet for at supplere under hen-

syntagen til de i primærkommunerne ansatte konsulen-

ter.



72

4.3.6. Konsulenter for småbarn.

Arbejdsområdet for de nuværende skolekonsulenter om-

fattede indtil 1. januar 1980 skolesøgende børn

(incl. børnehaveklassebørn). Som det fremgår af kapi-

tel 4.2.1, omfatter de skolepsykologiske rådgivnin-

gers virksomhed efter udlægningen af særforsorgens

undervisning m.v. også småbørn, og udvalget har der-

for overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at op-

rette særlige konsulentstillinger med henblik på råd-

givning om specialpædagogisk bistand til småbørn.

Det er overfor udvalget oplyst, at der inden for den

tidligere særforsorg har været etableret særlige kon-

sulentfunktioner over for småbørn, og at disse funk-

tioner bl.a. har været varetaget af børnehavepædago-

ger med specialuddannelse. Folkeskolens specialpæda-

gogiske bistand til småbørn vil også kunne gives af

børnehavepædagoger, som har gennemgået en uddannelse

på Danmarks Lærerhøjskole inden for et relevant han-

dicapområde eller anden tilsvarende uddannelse. Det

er derfor bl.a. på denne baggrund naturligt at over-

veje, om det vil være hensigtsmæssigt at ansætte sær-

lige konsulenter til at rådgive om denne bistand.

Imod oprettelse af sådanne stillinger taler, at det

generelt må anses for uhensigtsmæssigt at foretage en

specialisering, hvis denne ikke i sig selv er påkræ-

vet, hvortil kommer den ulempe, det vil være, at kon-

sulenten ikke vil kunne følge barnet efter overgangen

til skoletilværelsen. Heroverfor står den fordel, som

en sådan specialisering kan være i de kommuner, hvor

børnetallet danner et tilstrækkeligt grundlag her-

for.

Den stedfundne udvikling efter udlægningen af særfor-

sorgen har vist, at konsulentopgaverne på småbørnsom-

rådet løses på forskellig vis i kommunerne, f.eks.

ved bistand fra skolekonsulenterne for undervisning

af børn med de respektive handicap eller ved konsul-

tativ bistand fra amtskommunerne.
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Udvalget finder på baggrund heraf, at der ikke gene-

relt bør peges på oprettelse af særlige konsulent-

stillinger med henblik på rådgivning om specialpæda-

gogisk bistand til småbørn. Udvalget vil dog heller

ikke udelukke muligheden herfor i de tilfælde, hvor

denne løsning vil være hensigtsmæssig. Udvalget fore-

slår derfor, at der skal være mulighed for at søge om

undervisningsministeriets godkendelse af oprettelse

af en konsulentstilling vedrørende specialpædagogisk

bistand til småbørn, jfr. iøvrigt nærmere herom i

kapitel 7.

Repræsentanterne for Socialarbejdernes Fællesudvalg

finder, at kommunerne generelt bør have mulighed for

at kunne ansætte skolekonsulenter for småbørn. Det

findes uhensigtsmæssigt, at sådanne ansættelser skal

godkendes af undervisningsministeriet i det enkelte

tilfælde. Det foreslås derfor, at der til forslaget

til ændret normeringscirkulære tilføjes et nyt litra

i) i § lo, stk. 1: i) Specialpædagogisk bistand til

småbørn.

4.3.7. Socialrådgivere i skolen.

Efter udvalgets opfattelse vil socialrådgiverens sær-

lige indfaldsvinkel også i fremtiden være et nødven-

digt led i skolepsykologisk rådgivnings vurdering af,

hvilke foranstaltninger det vil være hensigtsmæssigt

at sætte i værk over for elever med vanskeligheder i

forbindelse med skolegangen. Derudover vil det i for-

bindelse med specialpædagogisk bistand til småbørn

ofte være nødvendigt med en vurdering af, i hvilken

grad der kan ligge sociale og familiemæssige forhold

bag barnets problemer. Der er endvidere i skolens

hverdag behov for socialrådgiverens viden og erfarin-

ger fra den sociale sektor og for det sociale arbej-

des særlige behandlingsmetoder.
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Udvalget ønsker ikke at give speciel anvisning på,

hvorledes socialrådgiverne med de i kapitel 4.1.2.5.

beskrevne funktioner rent organisatorisk bør placeres

i den enkelte kommune. Udvalget peger i afsnit 6.8.

på forskellige muligheder for placering i den kommu-

nale forvaltning af socialrådgivere med disse funkti-

oner.

4.4. Afsluttende bemærkninger om organisationen af

den skolepsykologiske rådgivning.

Det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg om

den skolepsykologiske virksomhed ("Kemp-udvalget"),

jfr. afsnit 4.1.1. pegede i sin indstilling af 22.

marts 1972 på, at de skolepsykologiske kontorer burde

have et elevgrundlag på ca. 5.ooo elever og bemandes

med nogle nærmere angivne stillinger.

Den forløbne udvikling har vist, at kommunerne i man-

ge tilfælde ikke har ønsket at følge udvalgets ind-

stilling, men har oprettet skolepsykologiske rådgiv-

ninger ud fra en stedlig bedømmelse af, hvad man har

anset for mest hensigtsmæssigt. Som en konsekvens af

denne udvikling, der i øvrigt er i overensstemmelse

med de senere års bestræbelser i retning af decentra-

lisering, - og i erkendelse af den meget store varia-

tion i kommunestørrelser m.v. - finder udvalget, at

den nærmere tilrettelæggelse af skolepsykologisk råd-

givning fortsat principielt bør overlades til afgø-

relse i de enkelte kommuner, eventuelt i samarbejde

med andre kommuner, idet der dog fastsættes et mini-

mumstal på 3.ooo børn som normeringsgrundlag for tje-

nestemandsstillingerne. Det må imidlertid sikres, at

de skolepsykologiske rådgivninger fortsat løser de

opgaver, der efter lovgivningen er pålagt dem, og

dette kræver efter udvalgets opfattelse en bemanding

bestående af en ledende skolepsykolog, én eller flere

skolepsykologer samt skolekonsulenter, der varetager

de i kapitel 4.3.4. nævnte funktioner, d.v.s. konsu-

lentfunktioner for elever med sprog-, tale- eller
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hørevanskeligheder, læse-stavevanskeligheder, gene-

relle indlæringsvanskeligheder, adfærdsvanskeligheder

og psykiske lidelser, samt konsulentfunktioner for

kuratorvirksomhed og eventuelt for sygehusundervis-

ning. Der vil herudover som hidtil være behov for

kliniske psykologers og socialrådgiveres indsats ved

rådgivningerne.

Om det nærmere antal af disse medarbejdere henvises

til kapitel 7 om normeringsregler m.v.

Udvalget stiller på baggrund af sin gennemgang af de

skolepsykologiske rådgivningers opgaver forslag om en

ajourføring af skolestyrelseslovens § 59, stk. 1 og

2, hvor det bl.a. bliver præciseret, at de skolepsy-

kologiske rådgivningers virksomhed principielt er af

rådgivende karakter. Desuden foreslås det, at den le-

dende skolepsykolog ikke længere kan ansættes under

amtsrådet, dog således at allerede bestående ordnin-

ger opretholdes. Det foreslås endelig, at ansættelse

af en ledende skolepsykolog ikke længere kræver un-

dervisningsministeriets godkendelse.

Amtsrådsforeningens repræsentant bemærker, at § 59

alene omhandler primærkommunale forhold, og at for-

slaget til ændring alene tilsigter at ophæve mulig-

heden for ansættelse af ledende skolepsykolog for

fælleskommunale skolepsykologiske rådgivninger under

amtsrådet.

Udvalgets udkast til lovforslaget er optaget som bi-

lag 1 til betænkningen.



76

Kapitel 5. Det sociale område:

De kommunale og amtskommunale social- og sundhedsforvaltnin-

gers hjælpemuligheder for børn og unge og deres familier.

Retsgrundlaget.

Lov af 27. maj 1970 om styrelse af sociale og visse sund-

hedsmæssige anliggender (socialstyrelsesloven) fastlægger

bl.a. rammerne for administrationen i kommuner og amtskom-

muner af sociale og sundhedsmæssige anliggender uden for

sygehusvæsenet.

Til forvaltning af disse opgaver nedsætter hver kommunalbe-

styrelse et socialudvalg, og hvert amtsråd nedsætter et so-

cial- og sundhedsudvalg.

Både i kommuner og amtskommuner er der oprettet social- og

sundhedsforvaltninger, og under de amtskommunale social- og

sundhedsforvaltninger er der etableret et socialcenter, der

bl.a. skal yde kommunernes social- og sundhedsforvaltninger

forneden bistand.

Den lovgivning, som de således etablerede organer skal admi-

nistrere er bl.a. følgende:

1. Lov om social bistand af 19. juni 1974 med senere ændrin-

ger .

2. Lov af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og

den øvrige særforsorg m.v.

3. Lov af 13. juni 1973 om sundhedsplejerskeordninger.

4. Lov af 7. juni 1972 om skolelægeordning.

5. Lovbekendtgørelse af 22. december 1977 om børnetandpleje.

Nogle arbejdsopgaver:

Ovennævnte lovgivning indebærer, at de kommunale og amtskom-

munale social- og sundhedsforvaltninger kan tilbyde en bred
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og varieret indsats over for børn og unge og deres familier.

Som følge af det kommunale selvstyre er hjælpen forskelligt

organiseret i kommunerne, ligesom der er forskelle med hen-

syn til, hvorledes kommunerne prioriterer de forskellige

hjælpemuligheder ud fra lokale analyser af funktioner, opga-

ver, ressourcer og behov.

Specielt med henblik på bistand til b^rn, unge og deres fa-

milier kan der angives nogle hovedtræk i hjælpemulighederne

og i organiseringen heraf:

Hovedprincipperne for hjælpen er, at den gives ud fra vurde-

ringer af barnets og familiens situation som helhed, og at

problemerne i videst muligt omfang søges løst gennem støtte

i nærmiljøet. Hjælpen ydes dels via kommunale foranstaltnin-

ger dels via amtskommunale foranstaltninger.

Nogle almindelige kommunale foranstaltninger er: Rådgivning

og vejledning og i forbindelse hermed bistand fra juridiske,

lægelige, psykologiske og pædagogiske konsulenter. Endvidere

kan nævnes: sundhedspleje, daginstitution eller dagpleje,

skolesundhedspleje, skolelæge, børnetandpleje, midlertidig

eller mere varig økonomisk bistand, tekniske hjælpemidler

samt anden støtte i hjemmet.

Den amtskommunale bistand, der ydes ved løsning af mere spe-

cielle problemer, rummer bl.a. følgende foranstaltninger:

Børnerådgivningscentre, døgninstitutioner, amtsungdomscen-

tre, revalideringsinstitutioner. Hertil kommer de særlige

hjælpemuligheder, som blev udlagt i forbindelse med særfor-

sorgens udlægning den 1. januar 1980: Specialrådgivning,

herunder hjemmevejledning over for forældre til børn med

vidtgående fysiske eller psykiske handicap, lands- eller

landsdelsdækkende ordninger under amtskommunale social- og

sundhedsforvaltninger, der yder specialrådgivning om småbørn

med handicap, og særlige dag- og døgninstitutioner for børn

og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.
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Endelig bistås kommunerne og amtskommunerne af de under so-

cialstyrelsen horende konsulenter for mennesker, der er psy-

kisk udviklingshæmmede, blinde, døve, tunghøre eller vanfø-

re .

I de efterfølgende kapitler 5.1., 5.2. og 5.3. gives der ud-

dybende beskrivelser af alle de ovennævnte foranstaltninger.

I kapitel 5.1. beskrives nogle kommunale hjælpeforanstalt-

ninger, som kan anvendes til løsning af enkle og mere kom-

plicerede problemer. I kapitel 5.2. beskrives nogle amts-

kommunale foranstaltninger, som kan anvendes i forbindelse

med særforsorgens udlægning og endelig beskrives i afsnit

5.3.4. udviklingen efter særforsorgens udlægning i 1980 på

småbørnsområdet.

5.1. Kommunale social- og sundhedsforvaltningers bistands-

muligheder, specielt over for børn, unge og deres familier.

5.1.1. Sagsbehandlerens arbejdsopgaver,

a. Rådgivende og vejledende funktioner.

Ifølge bistandslovens § 32, stk. 1, påhviler det det sociale

udvalg i primærkommunen at føre tilsyn med de forhold, hvor-

under børn i kommunen lever, og at støtte forældre med hen-

syn til børnenes opdragelse og pleje. Denne forpligtelse ud-

bygges i bistandslovens § 32, stk. 4, hvor det anføres, at

det påhviler det sociale udvalg at yde forældremyndighedens

indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, særlig

vejledning og støtte, når barnet har vanskeligheder i for-

hold til sine daglige omgivelser, skolen eller samfundet,

eller når barnet i øvrigt lever under utilfredsstillende

forhold.

Arbejdsmetoder i det sociale rådgivnings- og behandlingsar-

bejde .

Individuel rådgivning og vejledning er en støtteindsats, der
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kan finde sted i form af enkelte samtaler eller en række

samtaler med såvel børn og unge som voksne, der har ønsker

om eller behov for bearbejdelse af sociale problemer.

Der kan være tale om psykiske problemer, kriminalitet, sam-

livsproblemer, adfærds- eller opdragelsesnroblemer.

Familierådgivning består i kontinuerlige støttesamtaler med

familier, hvor hovedproblemet er generelle uoverensstemmel-

ser mellem familien og det omgivende samfunds normer på for-

skelligt niveau og en deraf følgende mangel på forståelse

for udefra kommende krav.

I socialt svagt fungerende familier kan indsatsen bestå i

forsag på at udnytte og opbygge ressourcer i familien selv

og dens nærmeste miljø.

Miljøarbejde består i, at indsatsen rettes mod socialt dår-

ligt fungerende miljøer i f.eks. boområder eller fritidsmil-

jøer med det formål at ændre negativ adfærd til konstruktivt

samvær. Det indebærer opsøgende arbejde over for f.eks. ban-

demil j^er, hærværksgrupper, alkoholmiljøer, for i samarbejde

med disse at ændre normerne.

Socialt gruppearbejde består f. eks. i kontinuerlige samta-

ler med forældregrupper, ungdomsgrupper, mødregrupper, der

har et bestemt socialt problemområde som fællestræk, med

henblik på at give deltagerne en ændret holdning og bedre

social funktion.

Konsultativt arbejde består i at vejlede og støtte andre

faggrupper i deres arbejde med børn, unge og voksne, der er

belastet af sociale vanskeligheder. Herunder hører også in-

formationsmøder og kursusvirksomhed for andre faggrupper.

Den vejledning og rådgivning, som gives af sagsbehandleren,

kan angå alle former for problemer, som opstår for børn og

unge eller for børnefamilier. Igennem samtaler eller anden
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form for direkte kontakt med klienten/familien kan rådgiv-

ningen være en ydelse i sig selv, hvis resultat i givet fald

kan være problemløsende for pågældende. Herudover kan råd-

givningen angå alle ydelser fra social- og sundhedsforvalt-

ningen eller anden hjælpemulighed fra offentlige instanser

eller fra andre.

I socialministeriets cirkulære af 9. oktober 1975 om rådgiv-

ning og tilsyn efter bistandsloven er der som eksempler på

hyppigt forekommende problemer inden for rådgivning og vej-

ledning bl.a. nævnt: økonomiske problemer, dårlige bolig-

forhold, erhvervsmæssige problemer, opdragelses- og skole-

problemer af sværere karakter som skulkeri og begyndende

kriminalitet.

Amtskommunernes socialcentre kan, jfr. § 29, stille sagkyn-

dige til rådighed for social- og sundhedsforvaltningen eller

i særlige tilfælde selv påtage sig vejledningsarbejdet.

b. Koordinerende og vejledende funktioner.

Den koordinerende indsats over for familien kan være mange-

sidig, men bygger i alle tilfælde på en helhedsvurdering af

familiens situation.

Da familien kan være i kontakt med flere forskellige offent-

lige instanser og modtage forskellige tilbud fra f.eks. sko-

le (herunder skolepsykologisk rådgivning), arbejdsformid-

ling, praktiserende læge, daginstitution og sundhedsplejer-

ske er det hensigtsmæssigt, at kommunens indsats koordineres

bedst muligt. Her vil sagsbehandleren, som i øvrigt admini-

strerer bistandslovens område, ofte være den (nøgle)person,

der skal koordinere indsatsen fra social- og sundhedsfor-

valtningen i samarbejde med andre involverede parter inden

for eller uden for denne forvaltning.

Det er således vigtigt, at sagsbehandleren er opmærksom på

de muligheder for bistand, som kan ydes, herunder den bi-
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stand der ydes fra andre instanser. Sagsbehandleren vil ofte

have behov for at formidle kontakt til andre eller modtage

kontakt fra andre, som har forbindelse med det pågældende

barn eller med familien. Sagsbehandleren vil således kunne

medvirke til, at flere parter kan arbejde sammen om at sjége

familiens problemer l<zist bedst muligt.

I dette arbejde står sagsbehandleren som ansvarlig for, at

en række funktioner udøves i sammenhæng og i en koordineret

visitationsproces. Denne proces kan bl.a. omfatte:

1) Indsamling af oplysninger.

2) Vurdering og eventuelt supplering af indsamlede oplysnin-

ger .

3) Analyse og problemformulering.

4) Forslag til problemlosninger.

5. Vurdering af konsekvenser af de foreslåede losninger.

6) Sammenligning og valg mellem flere mulige losninger.

7) Udarbejdelse af behandlingsplan.

8) Korrektion og justering.

Visitation til ydelser betragtes med andre ord ikke som en

isoleret begivenhed, men udg^r en proces i arbejdet omkring

familien. Der tages bl.a. stilling til, hvorvidt der skal

tilbydes familiesamtaler, familiebehandling, psykologisk te-

rapeutisk behandling eller andre hjælpeforanstaltninger. Vi-

sitationen forestås primært af sagsbehandleren, men med for-

neden konsulent- og anden støtte, og forudsætter et nært

kendskab til familiens ressourcer og aktuelle sociale situa-

tion.

Sagsbehandleren har kendskab til social lovgivning og lov-

givning på tilgrænsende områder, til uddannelses- og ar-

bejdsmæssige forhold og erfaring i at vurdere de foreliggen-

de oplysninger og påpege og s^rge for, at manglende oplys-

ninger tilvejebringes.
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5.1.2. Pædagogiske konsulentfunktioner.

For at kommunerne nå tilfredstillende nåde skal kunne løse

den række af opgaver, som er pålagt dem i henhold til loven,

forudsættes det, at der til forvaltningen er knyttet sagkyn-

dige til udførelse af formidlende og koordinerende funktio-

ner af vejledende, rådgivende og tilsynsforende art. Der må

endvidere ske et samarbejde imellem de sagkyndige faggrup-

per, der er ansat i forvaltningen eller ved foranstaltninger

under denne.

Varetagelsen af en del af disse opgaver i forvaltningen kræ-

ver socialpædagogisk viden og erfaring, således at pædago-

gisk uddannede medarbejdere samarbejder med andre medarbej-

derkategorier om losningen af de forskellige opgaver.

I en række kommuner er der i social- og sundhedsforvaltnin-

gen ansat pædagogiske konsulenter, der har et grundigt

kendskab til arbejdet med børn samt lang institutionserfa-

ring. De pædagogiske konsulenter har bl.a. til opgave at fo-

retage jævnlige besøg i daginstitutionerne og igennem disse

besøg sikre sig et kendskab til de pædagogiske tilbud og

muligheder i de enkelte daginstitutioner. Denne viden har

bl.a. betydning for en hensigtsmæssig placering af børn med

særlige behov og kan også danne grundlag for en vurdering af

eventuelle særlige støtteforanstaltninger til børn.

En væsentlig del af de pædagogiske konsulenters arbejde be-

står i overfor daginstitutioner at vejlede og rådgive per-

sonalet i spørgsmål vedrørende det almene og mere specielle

pædagogiske arbejde.

De pædagogiske konsulenter bistår endvidere social- og sund-

hedsforvaltningen med udarbejdelse og revision af udbyg-

ningsplaner, etablering af nye foranstaltninger og ændring

af bestående, vurdering af personalebehov o. lign.

Der er endvidere i kommunernes social- og sundhedsforvalt-
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ninger ansat et betydeligt antal socialpædagoger med kon-

krete opgaver, der især vedrører småbarn og småbørnsfamili-

er .

Pædagogiske overvejelser vedrører børnenes optagelse i dag-

institutioner og dagpleje har således bl.a. medført, at der

i mange kommuner er ansat socialpædagoger ved de centrale

pladsanvisninger.

Herudover er der til formidling m.v. af den kommunale dag-

pleje i de fleste kommuner ansat en eller flere tilsynsfø-

rende socialpædagoger. Disse pædagoger har foruden tilsyns-

førende opgaver også informative, vejledende og rådgivende

opgaver herunder:

- at tilstræbe, at der er overensstemmelse mellem foræl-

dre/barn og dagpiejehjem,

- at yde pædagogisk rådgivning og vejledning til dagple-

jere om tilrettelæggelsen af arbejdet med børnene,

- at være igangsættere for udvirkning af en særlig støt-

te til børn, der skønnes at have særlige behov.

5.1.3. Psykologiske konsulenter.

De psykologiske konsulenter er psykologuddannede medarbejde-

re. Der er ikke hidtil stillet krav om særlige kvalifikatio-

ner eller videreuddannelse som for kliniske psykologer ved

skolepsykologiske rådgivninger. Der er dog, bl.a. i stil-

lingsannoncer m.v., udtrykt et klart formuleret ønske om at

få ansat psykologer med mindst 2 års videreuddannelse (kli-

niske psykologer). Problemer i denne forbindelse er omtalt

længere fremme i betænkningen, samt i bilag 6, hvor der

endvidere omtales muligheder for løsning i form af fælles

krav til videreuddannelse af psykologerne i de to sektorer.

Psykologerne i kommunerne kan organisatorisk indgå som med-
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lemmer af det team af faglige konsulenter i social- og sund-

hedsforvaltninger, der bl.a. består af juridiske, lægelige

og pædagogiske konsulenter.

Psykologiske konsulenters særlige arbejdsopgaver kan opdeles

i tre hovedkategorier:

1) Indirekte klientarbejde, hvor den psykologiske eksper-

tise gøres anvendelig for andre faggrupper med direkte

klientkontakt. Arbejdet kan foregå som konsulentbistand

i enkeltsager eller som undervisning.

2) Direkte klientarbejde, hvor psykologen bidrager med råd-

givning og behandling, samt med klinisk psykologiske un-

dersøgelser, psykologisk testning og kliniske samtaler

med henblik på visitation af ydelser. Endvidere kan ar-

bejdet omfatte sammenfattende analyser af undersøgelser

som er foretaget af forskellige instanser, med henblik

på koordinering og behandlingsplanlægning.

3) Planlægnings- og udviklingsarbejde på grundlag af psy-

kologiske metoder til dataindsamling samt analyse. Her-

under anvendes kvalitative metoder såsom interviews,

indholdsanalyser samt anden evaluering af processer og

resultater i forhold til opstillede målsætninger med

bistanden. Psykologen kan endvidere ud fra kendskab til

social- og arbejdspsykologiske forhold bidrage med at

sammenfatte og analysere de mange, spredte oplysninger

og erfaringer hos forvaltningens medarbejdere med hen-

blik på tilrettelæggelse af visitation, organisationsud-

vikling, forsøgs- og udviklingsarbejde, udbygningsplan-

lægning og udredninger i øvrigt til det sociale udvalg

m.v.

Der er glidende overgange mellem arbejdsopgaverne vedrørende

indirekte og direkte klientbistand samt planlægning og ud-

viklingsarbejde. Det er fælles for arbejdsopgaverne, at de

har et forebyggende sigte ved at bidrage til bedre ressour-
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ceanvendelse og herunder til opbygning af klienternes eller

familiernes egne ressourcer. Heri indgår opstilling af for-

skellige problemlosninger i hjem og nærmiljø iøvrigt i ste-

det for henvisning til amtskommunale specialinstitutioner og

anden specialindsats.

Nogle eksempler.

I forbindelse med losningen af problemer især vedrørende

børn og deres familier, kan nævnes nogle eksempler på ar-

bejdsopgaver for psykologer.

- Konsulentstøtte til sagsbehandleres/rådgivergruppers

arbejde ved opstilling af behandlingsplaner, herunder

vurderinger af barnets og familiens funktion og støtte-

behov, samt direkte klinisk psykologisk rådgivning af

familien med henblik på at fremme familiens egen indsigt

i situationen og egen ændring heraf (hjælp til selv-

hjælp) .

- Psykologer kan endvidere bidrage, når der er formodning

om særlige udviklings- og adfærdsproblemer med børn i

daginstitutioner og dagpleje, eller når forældre til

sådanne børn har behov for psykologisk støtte og vej-

ledning i forbindelse med opdragelsen og familieproble-

mer i øvrigt. Ved komplicerede situationer der involve-

rer personale, familie og en eller flere rådgivende in-

stanser, kan den psykologiske konsulent ud fra kendskab

til de enkelte børn og deres familie, samt organisations-

psykologiske forhold bidrage med at analysere og afdække

disse forhold og muligheder for løsninger. Endvidere kan

konsulenten være rådgivende med hensyn til generelle

holdninger og støttemuligheder for børn med udviklings-

og adfærdsproblemer.

Psykologen kan i forbindelse med anbringelse af børn og

unge uden for hjemmet have særlige opgaver ved vurde-

ringer af børn, familier og plejefamilier og ved be-
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slutning om ansættelse af støtteperson i institution

eller i hjemnet. Psykologen yder faglig støtte til støt-

tepe rsonen.

Psykologen kan i samarbejde med andre medarbejdere bi-

drage til forbedret tilrettelæggelse af bistanden til

børnefamilier, af samarbejdsforhold, af konference- og

anden nølevirksomhed. Psykologen kan endvidere bidrage

til klargøring af holdninger med henblik på mere hen-

sigtsmæssige beslutningsprocesser, forbedringer af vi-

sitationsudøvelsen og påpegning af skadevoldende fakto-

rer i det lokale miljø.

De tværgående kontakter med forskellige medarbejdergrup-

per og andre konsulenter kan være udgangspunkt for un-

dersøgelses- og dokumentationsarbejde. Dette arbejde kan

danne grundlag for det kommunale planlægnings-, for-

søgs- og udviklingsarbejde vedrørende ændring af for-

anstaltninger for børn og deres familier. Psykologen kan

i samarbejde med berørte medarbejdere og medarbejder-

grupper sammenstille og formidle mange enkelte erfarin-

ger til generelle erfaringer og konklusioner, f. eks. i

form af undersøgelsesrapporter, indstillinger m.v. til

forvaltningens administrative og politiske ledelse.

Eksemplerne er ikke udtømmende og angår kun opgaver vedrø-

rende børn og børnefamilier, hvorimod psykologens opgaver i

forbindelse med voksenrådgivning, revalidering samt ældre-

omsorg ikke er nævnt her.

De her nævnte eksempler forekommer i forskellige kommuner,

men hvorvidt og i hvilket omfang de udøves afhænger bl.a. af

prioriteringen i den enkelte kommune, kommunens størrelse og

struktur samt personalesammensætningen, herunder antallet af

ansatte psykologer og samarbejdet med psykologer ansat i

amtskommunen m.v.

Repræsentanten for Dansk Socialrådgiverforening udtaler:

"Det er ikke overfor udvalget nærmere konkretiseret, hvor de

nævnte eksempler forekommer. Dansk Socialrådgiverforening
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har overfor udvalget bemærket, at det overvejende er social-

rådgivere, der varetager de nævnte visitationsopgaver, plan-

lægnings- og udviklingsarbejde."

5.1.4. Daginstitutioner, dagpleje.

I henhold til bistandslovens § 69 skal kommunalbestyrelsen

sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på dagin-

stitutioner for b(/Srn og unge. Det sociale udvalg kan desuden

formidle anbringelse af børn i dagpleje i private hjem, der

forud er godkendt af udvalget til dette formål.

Ifølge bistandslovens § 72 træffes beslutning om optagelse

af børn og unge i dagpleje/institution af det sociale ud-

valg. Visitationen sker gennem en central pladsanvisning.

Med hensyn til visitationen af børn med handicap har det i

en lang årrække været cirkulæremæssigt fastsat, at disse

børn vil kunne anvises plads i almindelige daginstitutioner

i det omfang, den almindelige daginstitution uden at ændre

karakter kan indpasse børnene i det daglige arbejde.

Flere og flere børn med handicap optages i dag i almindelig

daginstitution. Formålet med optagelse af et barn med handi-

cap i en almindelig daginstitution er dels at give barnet

mulighed for optimale udviklingsbetingelser fysisk, psykisk

og socialt, dels at tilbudet gives i barnets nærmiljø.

Formålet med integration er at bidrage til at sikre barnet

opvækstbetingelser så lig andre børns som muligt.

For at yde den særlige indsats for børn med handicap og for

at fremme integrationen i børnegruppen har der i stigende

grad været anvendt støttepædagoger i de almindelige dagin-

stitutioner .

Fra og med den 1. august 1981 er der sket en ændring i den

hidtil gældende praksis, idet der herefter ikke er adgang

til i medfør af bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 1, jfr. §

46, stk. 2, at yde hjælp til dækning af udgifterne i forbin-
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delse med tilknytning af en bestemt person som særlig støtte

for et barn i en daginstitution. I det omfang en sådan støt-

teordning etableres inden for rammerne af en daginstitution,

skal udgiften hertil afholdes som en driftsudgift i institu-

tionen .

Særligt personalebehov i en daginstitution kan enten dækkes

ved ansættelse af personale til den enkelte daginstitution

eller ved udstationering af personale knyttet til social- og

sundhedsforvaltningen.

Udover almindelige daginstitutioner findes der daginstitu-

tioner med en handicapafdeling, som kan optage børn, der ik-

ke kan have tilstrækkelig fordel af optagelse i en alminde-

lig daginstitution. Disse institutioner dækker i reglen et

større område end den almindelige daginstitution.

En daginstitution med handicapafdeling har udover et socialt

og pædagogisk tilbud svarende til den almindelige daginsti-

tution mulighed for at yde et mere behandlingsrettet tilbud.

Der henvises endvidere til afsnit 5.3.2.2. vedrørende særli-

ge daginstitutioner.

5.1.5. Sundhedspleje.

På det sundhedsmæssige område er kommunen forpligtet til at

yde vederlagsfri vejledning med hensyn til sundhedstilstan-

den hos børn under den undervisningspligtige alder. Ifølge

indenrigsministeriets bekendtgørelse af 27. marts 1974 må

sundhedsplejerskeordningen især tilgodese børn med særlige

behov.

Sundhedsplejerskens arbejde koncentrerer sig derfor mest om

hjem, hvor børn enten ikke er helt raske eller lever under

forhold, der kan influere på deres fysiske og/eller psykiske

udvikling.

Der lægges vægt på, at sundhedsplejeordningen forvaltes i

sammenhæng med de øvrige sociale og sundhedsmæssige anlig-

gender. Det er således vigtigt, at sundhedsplejersker har

kontakt med daginstitutioner, hjemmesygeplejersker, hjem-
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mehjælpere, omsorgsmedarbejdere og rådgivergrupper samt psy-

kologer og praktiserende læger.

5.1.6. Skolesundhedspleje , skolelæge.

Kommunerne ansætter skolelæger, sundhedsplejersker, sygeple-

jersker og hjælpepersonale i det omfang, det er nødvendigt

for at sikre, at der foretages forebyggende helbredsundersø-

gelser af alle børn i den undervisningspligtige alder og i

børnehaveklasser og føres kontrol med sundhedstilstanden i

skolerne.

Skolelægen foretager obligatoriske helbredsundersøgelser af

børn i indskolingsfasen og foretager herunder fornøden vej-

ledning, henvisning og opfølgning. Herudover lægeundersøges

børn, hos hvilke skolelægen i samarbejde med sundhedsplejer-

sken, lærerpersonale, skoleleder, børnetandpleje, skolepsy-

kolog, forældre eller sociale og sundhedsmæssige instanser

konstaterer et særligt behov herfor.

Et under sundhedsstyrelsen nedsat udvalg har i 1981 afgivet

Betænkning nr. 933 om Skolesundhedstjenesten. Det er udval-

gets synspunkt, at skolesundhedstjenesten fortsat bør for-

valtes i sammenhæng med de øvrige sociale og sundhedsmæssige

opgaver, der er henlagt til kommunerne.

5.1.7. Børnetandpleje.

I lighed med skolelægeordningen har man igennem børnetand-

plejen kontakt med samtlige børn. Dette giver muligheder for

udover det individuelt forebyggende arbejde, sammen med sko-

lesundhedsplejen i øvrigt, f.eks. at gå ind i samlede sund-

hedspædagogiske projekter.

5.1.8. Kontanthjælp og bistand til revalidering m.v.

Forbigående hjælp i henhold til § 37 ydes af det sociale

udvalg, når en person på grund af sygdom, svangerskab og
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fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samlivet med

ægtefællen, aftjening af værnepligt eller andre ændringer i

sine forhold i en begrænset tid er afskåret fra at skaffe

det fornødne til sit eget eller familiens underhold, og ud-

gifterne hertil ikke dækkes gennem dagpenge eller pensions-

ydelse. I henhold til § 40, stk. 1, er der mulighed for un-

der visse betingelser at yde hjælp til dækning af rimeligt

begrundede enkeltudgifter og i henhold til stk. 2, kan der

under forbigående vanskeligheder ydes en familie med et el-

ler flere børn under 18 år hjælp til foranstaltninger, der

bevirker, at børnenes anbringelse uden for hjemmet kan und-

gås, eller at deres hjemgivelse kan fremskyndes, såfremt fa-

milien ikke selv har midler til at afholde udgifterne her-

ved. Såfremt en person vedvarende har behov for hjælp til

sit eget og familiens underhold, som ikke kan dækkes gennem

ydelser efter den sociale pensionsordning, kan hjælp ydes i

henhold til § 43.

Familiens sociale forhold herunder forældrenes uddannelser,

arbejdsvilkår og boligforhold spiller en stor rolle for bar-

nets udvikling, hvorfor f.eks. uddanne1seshjælp, jfr. § 42,

og anden bolig for nogle familiers vedkommende vil være en

forudsætning for, at forældrene vil kunne blive i stand til

at give deres børn den relevante støtte.

Hjælp i særlige tilfælde kan ydes i henhold til bistandslo-

vens § 48 til personer, der i hjemmet forsorger et barn un-

der 18 år med et fysisk eller psykisk handicap. Der er tale

om dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der

er en følge af handicappet, såsom særlig beklædning, særlig

kost, mere vask, transport til og fra skole/institution.

Ydelse af aflastningsbistand kan ske i form af hjemmehjælp

(§ 55, stk. 2), daginstitution/dagpleje og i ganske særlige

tilfældet økonomisk tilskud. I særlige tilfælde kan der

desuden ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Endvidere kan familier med småbørn med fysiske eller psy-

kiske handicap, modtage rådgivning og vejledning i hjemmet
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af f.eks. sundhedsplejerske, pædagog eller psykolog m.f1.,

samt fra pædagoger ved særlige daginstitutioner og hjemme-

vejledere. Ergo- eller fysioterapeuter kan give barnet spe-

cialtræning i hjemmet, samt vejlede om brug af forskellige

hjælpemidler, jfr. bistandslovens § 58.

5.1.9. Personlig rådgiver, støttepædagog og støttepsykolog i

hjemmet.

I henhold til bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 2, kan det

sociale udvalg, når det er påkrævet af hensyn til barnets

tarv, beskikke en personlig rådgiver. Som personlig rådgiver

skal beskikkes personer med særlige forudsætninger for et

sådant arbejde, og det anses for hensigtsmæssigt, at per-

sonlig rådgivning varetages af personer med fast tilknytning

til social- og sundhedsforvaltningen. Rådgiverne indgår i

øvrigt i samarbejde med sagsbehandlere og konsulenter m.fl.

i den enkelte sag.

Det sociale udvalg kan træffe beslutning om støtte i hjemmet

for familier med ét eller flere børn, der har behov for

særlig indsats på grund af fysisk, psykisk eller socialt

handicap. Til støtte i hjemmet kan ansættes personer med de

fornødne forudsætninger for arbejdets udførelse, herunder

med pædagogisk, psykologisk eller social uddannelse. Afgø-

relsen hviler på en vurdering af, hvilken sagkundskab, der

skønnes særlig nødvendig i forbindelse med behovet hos fami-

lien, samt en vurdering af problemets karakter.

Grundlaget for beslutningen kan bl.a. være vurderinger fra

særligt sagkyndige, f.eks. pædagogiske eller psykologiske

konsulenter, skolepsykologisk rådgivning, amtskommunale spe-

cialister m.fl.

Psykologisk og social eller sundhedsmæssig ekspertise, kan

endvidere samarbejde om at yde supervision efter iværksæt-

telse af ordningen.
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5.1.10. Henstillinger og pålæg.

Det sociale udvalg kan så vidt muligt i forståelse med bar-

net og hjemmet, når hjælpeforanstaltninger er påkrævet af

hensyn til barnets tarv, meddele henstilling eller pålæg med

hensyn til barnets pleje og behandling, opdragelse, uddan-

nelse eller arbejde, jfr. bistandslovens § 33, stk. 1, nr.

1.

Henstillinger/pålæg meddeles forældremyndighedens indehaver

eller den, der faktisk har omsorgen for barnet, når det so-

ciale udvalg må lægge vægt på, at der følges en bestemt

fremgangsmåde eller træffes bestemte foranstaltninger af

familien, og foranstaltningen må derfor ophore, når den unge

fylder 18 år.

5.1.11. Anbringelse uden for hjemmet.

Bestemmelserne om anbringelse af b^rn og unge uden for hjem-

met findes i bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 3 (anbringelse

med samtykke af forældremyndighedens indehaver), når denne

hjælpeforanstaltning er påkrævet af hensyn til barnets tarv,

samt i bistandslovens afsnit VIII (§§ 123-132) (anbringelse

uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver), når det

er absolut påkrævet af hensyn til barnets velfærd.

Det er bortset fra akutte situationer, hvor det er nødven-

digt at gribe ind evt. i form af en foreløbig anbringelse,

en forudsætning for anbringelse uden for hjemmet, at man ved

rådgivning og vejledning, anvendelse af øvrige hjælpeforan-

staltninger for børn og unge, evt. suppleret med kontant-

hjælp, ikke har været i stand til at skabe betryggende

grundlag for barnets forbliven i hjemmet.

Det sociale udvalg skal, når det har besluttet at anbringe

et barn uden for hjemmet, søge at anbringe barnet i familie-

pleje .

Anbringelse på døgninstitution finder sted i tilfælde, hvor
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hensynet til en behandling eller særlige forhold hos foræl-

drene gør det ønskeligt.

Det er det sociale udvalgs opgave nøje at følge barnet under

anbringelsen, således at en tilbagevenden til hjemmet sker,

så snart forholdene gør det muligt.

5.2. Amtskommunale social- og sundhedsforvaltningers bi-

standsmuligheder, specielt over for børn, unge og

deres familier.

I amtskommunen er der under social- og sundhedsforvaltningen

oprettet et socialcenter, der skal yde kommunernes social-

og sundhedsforvaltninger samt revaliderings- og pensionsnæv-

net og amtsankenævnet forneden bistand.

Til varetagelse af de nævnte opgaver kan socialcentret være

inddelt i 4 hovedafdelinger: 1. ankeafdeling, 2. familieaf-

deling, 3. revaliderings- og pensionsafdeling og 4. institu-

tionsafdeling.

5.2.1. Børnerådgivningscentre.

Amtsrådet skal i henhold til bistandslovens § 87 sørge for,

at der er mulighed for undersøgelse og behandling i rådgiv-

ningscentre af b^rn og unge med adfærdsvanskeligheder. Cen-

tret drives som nævnt i forbindelse med socialcentret.

Rådgivningscentret skal yde det sociale udvalg støtte om-

kring problemerne med adfærdsvanskelige børn og unge og de-

res familier. Den bistand der ydes, vil bl.a. afhænge af,

hvilken ekspertise det sociale udvalg har til rådighed. I

mindre komplicerede sager ydes konsulentstøtte til medarbej-

dere i social- og sundhedsforvaltningen. I andre tilfælde

går rådgivningscentret ind i en direkte behandling af bar-

net/den unge og dets familie, eller det bistår social- og

sundhedsforvaltningen med hensyn til valg af eventuelle an-
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dre hjælpeforanstaltninger. Centret skal bistå social- og

sundhedsforvaltningerne i udarbejdelse af behandlingsplaner

på længere sigt under hensyntagen til hele familiens situa-

tion .

Ud over støtte til kommunernes social- og sundhedsforvalt-

ninger kan rådgivningscentret modtage henvisning fra samt

rådgive andre institutioner og enkeltpersoner i nærmiljøet,

der arbejder med børn og unge. Endelig skal der være mu-

lighed for direkte klientbehandling for børn og unge og

forældre, der selv henvender sig til centret uden forudgå-

ende henvisning.

5.2.2. Døgninstitutioner for børn og unge.

Amtsrådet skal i henhold til bistandslovens § 96 sørge for

det nødvendige antal pladser i døgninstitutioner, herunder

pensioner for børn og unge, der skal anbringes uden for

hjemmet. Det pædagogiske tilsyn føres af socialcentret.

5.2.3. Amtsungdomscentre.

Med hensyn til bekæmpelse af stof- og alkoholmisbrug m.v. er

ligeledes fastsat i bistandslovens § 96, at der skal være

det nødvendige antal pladser samt mulighed for ambulant be-

handling på institutioner for børn og unge med sociale ad-

færdsproblemer .

Til varetagelse af disse opgaver er der i de fleste amtskom-

muner oprettet selvstændige amtsungdomscentre.

Institutionerne modtager børn og unge i dag- og døgnbe-

handling .

Amtsungdomscentret har udover de ovenfor nævnte opgaver en

rådgivnings- og konsulentfunktion og kan på socialcentrets

vegne udføre en række opgaver, som f.eks. at rådgive og vej-

lede i spørgsmål om forebyggelse og behandling af alvorlige
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funktionsvanskeligheder hos unge. Centret kan endvidere som

en del af amtskommunens socialcenter i tilknytning til fami-

lieafdeling yde psykologisk/psykiatrisk og social konsu-

lentbistand til amtskommunens dag- og døgnforanstaltninger

og i øvrigt deltage i det oplysende og forebyggende arbejde

i amtskommunen over for unge, forældre og personale på in-

stitutioner vedrørende ungdomsproblemer, bl.a. oplysning om

stof- og alkoholmisbrug, ungdomskriminalitet o.l.

Opmærksomheden henledes på et i de senere år stigende pro-

blemer vedrørende børn af stofmisbrugende mødre. Undersøgel-

ser viser, at der er tale om en overordentlig truet gruppe,

og behandlingen af disse børn og deres familier kan give an-

ledning til samarbejde med bl.a. den skolepsykologiske råd-

givning .

5.2.4. Revalideringsinstitutioner m.v.

Efter bistandslovens § 91, skal amtsrådet sørge for, at in-

validerede og andre erhvervshæmmede har mulighed for opta-

gelse på institutioner til erhvervsmæssig optræning og ud-

dannelse samt arbejdsprøvning og omskoling.

Der skal endvidere være mulighed for beskæftigelse på be-

skyttede virksomheder eller ved andre erhvervsmæssige for-

anstaltninger for personer, der af fysiske eller psykiske

årsager m.v. ikke er i stand til at fastholde eller opnå

normal beskæftigelse i det almindelige erhvervsliv.

5.3. De kommunale og amtskommunale særlige hjælpemuligheder

vedrørende børn og unge med vidtgående fysiske eller

psykiske handicap, som følge af udlægningen den

1.januar 1980.

Særforsorgens udlægning den 1. januar 1980 medførte, at

kommuner og amtskommuner, med enkelte undtagelser, overtog

ansvaret for den service, der blev ydet den tidligere sær-

forsorgs klienter. De kommunale og amtskommunale social- og
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sundhedsforvaltningers hjælpemuligheder som beskrevet i ka-

pitel 5.1. og 5.2. er således pr. 1. januar 1980 blevet ud-

videt til også at omfatte den hidtidige særforsorgs klien-

ter.

Som led i udlægningen af den tidligere særforsorg har soci-

alministeriet i henhold til udlægningslovens § 7 udsendt

særforsorgens udbygningsplan 1980-85. Denne plan (§ 7 planen)

er forpligtende for det enkelte amtsråd for tiden fra 1. ja-

nuar 1980 til 1. januar 1985. Planen tjener bl.a. som ud-

gangspunkt for amtsrådenes varetagelse af den videre plan-

lægning i henhold til de almindelige planlægningsbestemmel-

ser på de enkelte områder.

Medens udbygningsplaner i henhold til styrelseslovens § 11

ikke i almindelighed kræver central godkendelse, skal afvi-

gelser fra § 7 planen godkendes af socialministeren. For så

vidt angår det sundhedsmæssige område sker godkendelse efter

forhandling med indenrigsministeren. For skolers vedkommende

godkendes afvigelserne af undervisningsministeren.

For folkeskoleområdet har de af undervisningsministeren i

1931 godkendte udbygningsplaner karakter af en generel re-

vision, og godkendelsen af planerne indebærer derved også

godkendelse af eventuelle afvigelser fra § 7 planerne. Vur-

deringen af fremtidige forslag til afvigelser vil for pe-

rioden 1980-85 herefter ske på grundlag af de i 1981 god-

kendte udbygningsplaner.

5.3.1 De særlige primærkommunale opgaver som følge af

udlægningen.

De almindelige principper:

Særforsorgens udlægning indebærer, at de undervisningsfunk-

tioner, der hidtil er varetaget under særforsorgen, videre-

føres med hjemmel i folkeskoleloven m.v. Sygehusfunktioner

m.v. videreføres med hjemmel i sygehusloven, medens alle

øvrige funktioner videreføres med hjemmel i bistandsloven.

Kommunerne skal efter bistandsloven stille lovens ydelser
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til rådighed også for personer, som tidligere "henhørte under

særforsorgen. Kommunerne skal i givet fald inddrage soecial-

kyndig bistand fra amtskommunen i den koordinerende hjælpe-

indsats for disse klientgrupper. Endvidere skal kommunerne

samarbejde med amtskommunale myndigheder og institutioner om

evt. ophold på institution, om klienters forhold under op-

hold på institution og ved udskrivning fra institution.

5.3.1.1. Særlige regler vedrørende børn og unge med vidt-

gående fysiske eller psykiske handicap.

Efter bistandsloven har det sociale udvalg en ganske særlig

forpligtelse over for børn og unge med vidtgående fysiske

eller psykiske handicap. Social- og sundhedsforvaltningen

skal følge udviklingen hos disse b^rn og samarbejde med de

amtskommunale myndigheder og institutioner, herunder de sær-

lige daginstitutioner. De samme myndigheder skal også være

opmærksomme på de fornødne initiativer, f.eks. med henblik

på konstatering af behov for iværksættelse af specialpædago-

gisk bistand, som ydes af folkeskolen.

Den særlige rådgivning og vejledning, som efter bistandslo-

vens § 28 skal tilbydes af det sociale udvalg, omfatter også

personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Herudover skal nævnes det sociale udvalgs ansvar med henblik

på iværksættelse af bistand til uddannelse (revalidering)

efter § 42 over for personer med vidtgående fysiske eller

psykiske handicap. Ved tilrettelæggelse af uddannelsesplan

m.v. for disse skal det sociale udvalg inddrage sagkyndig

bistand i fornødent omfang fra amtskommunens socialcenter

eller fra vedkommende institution og eventuelt fra vedkom-

mende statslige specialkonsulent. Der vil ofte være behov

for et nært samarbejde med skolemyndighederne, herunder sko-

lepsykologisk rådgivning og den dertil knyttede kurator og

med arbejdsformidlingen.
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5.3.2. De særlige amtskommunale opgaver som følge af udlæg-

ningen .

De hidtidige særforsorgsinstitutioner er efter udlægningslo-

vens § 2 overfart til de amtskommuner, i hvilke de er belig-

gende, og de sociale institutioner blev henført under amts-

kommunernes social- og sundhedsforvaltning. Der skete herved

en indpasning af disse særlige dag- og døgninstitutioners

virksomhed i den samlede kommunale og amtskommunale service

i henhold til bistandsloven.

5.3.2.1. Specialrådgivning.

Efter bistandslovens § 29 er amtskommunens socialcenter for-

pligtet til at stille sagkyndig bistand til rådighed for den

kommunale rådgivning eller i særlige tilfælde selv at påtage

sig vejledningsarbejdet. Den af særforsorgen ydede special-

rådgivning opretholdes efter denne bestemmelse som et led i

socialcentrets eller specialinstitutionernes udadrettede

virksomhed.

Amtskommunernes forpligtelse på dette område opfyldes bl.a.

i form af hjemmevejledningsordninger.

Hjemmevejledernes funktioner kan bl.a. være rådgivende og

vejledende overfor forældre til børn med handicap og grænser

således op til de funktioner, der udøves af småbørnskonsu-

lenter ved de særlige daginstitutioner. Funktionerne udøves

ofte over for rådgiverne i de kommunale forvaltninger.

Hjemmevejledernes rådgivning/vejledning omfatter behandling,

optræning og pædagogisk stimulering af barnet og rådgivning

til forældrene vedrørende hjælpeforanstaltninger, kontakt-

personer m.v.

Hjemmevejledernes virksomhed sker i samarbejde med de sær-

lige daginstitutioners udadrettede rådgivende virksomhed.
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5.3.2.2. De særlige daginstitutioner for børn og unge med

vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Efter bistandslovens § 95a skal amtsrådet sørge for det nød-

vendige antal pladser på de særlige daginstitutioner for

børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

Efter denne bestemmelse videreføres særforsorgens special-

børnehaver som et led i den samlede daginstitutionsservice i

henhold til bistandsloven.

Det pædagogiske tilsyn med de særlige daginstitutioner føres

af amtskommunens socialcenter.

I socialministeriets cirkulære af 29. juni 1979 om institu-

tioner under amtskommunerne for personer med vidtgående fy-

siske eller psykiske handicap er institutionernes opgave

nærmere beskrevet. Udover at modtage børn og unge med vidt-

gående fysiske eller psykiske handicap til dagophold, på-

tager de særlige daginstitutioner sig observation og diag-

nosticering med henblik på relevant socialpædagogisk samt

specialpædagogisk indsats overfor børn med vidtgående fy-

siske eller psykiske handicap i almindelige daginstitutioner

eller i hjemmet. De påtager sig observation med henblik på

konstatering af behov for iværksættelse af specialpædagogisk

indsats og er herunder opmærksomme på, at der henvises til

undersøgelse m.v. om specialpædagogisk bistand efter folke-

skoleloven .

Pædagogisk arbejde i særlige daginstitutioner.

Det pædagogiske arbejde i den særlige daginstitution har

specialpædagogisk karakter, fordi børnene har svære handi-

cap, som kræver særlig støtte og hensyntagen.

Det er målet med institutionens pædagogik at støtte barnets

udvikling og behandle barnets specifikke handicap.

Det pædagogiske arbejde skal sikre, at barnet støttes i sine
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handlemuligheder, og at det gennem indlæring og behandling

til stadighed forbedrer sine forudsætninger for at fungere

bedst muligt og herunder tilegne sig færdigheder, som det

har behov for.

Vejledningsfunktioner fra den særlige daginstitution.

De særlige daginstitutioner udover deres konsulentvirksomhed

med rådgivning og vejledning i samarbejde med socialcentret.

Vejledning sker altid i samarbejde med forældre og de lokale

myndigheder og omfatter bl.a. samarbejde med sundhedsplejen

om relevant forældrestøtte og iværksættelse af tidlig stimu-

lation. Vejledningen ydes også over for de almindelige dag-

institutioner og dagplejere, der modtager børn og unge med

handicap og også her i samarbejde med forældre, der støttes

mest muligt i indsatsen overfor deres børn med handicap.

Endvidere samarbejder de med myndigheder, som har til opga-

ve at beskæftige sig med børn og unge, f.eks. de lokale so-

cial- og sundhedsforvaltninger, herunder også i forbindelse

med spørgsmål om ydelse af bistand efter bistandslovens § 48

om hjælp til børn med handicap i hjemmet og om aflastnings-

spørgsmål .

De særlige daginstitutioner har endvidere pligt til at yde

vejledning med visitation af børn og unge med handicap til

daginstitutioner, dagpleje m.v., jfr. således socialministe-

riets cirkulære af 29. juni 1979 om institutioner under

amtskommunerne for personer med vidtgående fysiske eller

psykiske handicap.

Supervision og vejledning af det pædagogiske personale i

daginstitutioner omfatter bl.a. følgende:

- at følge barnets udvikling og sætte ind med relevant

træning på rette tidspunkt,

at systematisere træningen,

- at vejlede omkring observationsteknik,

udviklingsmetoder og pædagogisk testmateriale,

at give forslag til materialevalg.
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Endvidere sikres kontinuitet i udviklings- og opdragelses-

forlab ved afholdelse af m^der i samråd med barnets foræl-

dre, sundhedsplejerske, sagsbehandler, daginstitutionsperso-

nale og skolepsykologisk rådgivning.

Konsulentfunktionerne varetages af socialpædagoger, der har

speciel erfaring i arbejdet med børn med vidtgående fysiske

eller psykiske handicap.

5.3.2.3. Nogle lands- eller landsdelsdækkende ordninger

under amtskommunale social- og sundhedsforvalt-

ninger, der yder specialvejledning om småbarn

med handicap.

Vejledning af småbarn med synshandicap varetages landsdæk-

kende af den til Refsnæsskolen knyttede småbørnsafdeling.

Arbejdet består hovedsageligt i regelmæssige besøg i børne-

nes hjem og i daginstitution med henblik på udarbejdelse af

behandlingsplaner og demonstration af metoder og materialer

samt materialeudlån. Besøgene kombineres med ophold på

Refsnæsskolens døgninstitution med henblik nå observation

og diagnosticering samt indlæring af særlige færdigheder,

som ikke har kunnet klares lokalt (f.eks. nattesøvn, spis-

ning, orientering, påklædning). Endelig er der løbende bli-

ver arrangeret kurser for forældre. Småbørnsvejledningen va-

retages af socialpædagoger og har omfattet ca. 400 børn på

årsbasis - hvoraf ca. halvdelen før 1. januar 1980 var an-

meldt til åndssvageforsorgen. Til Refsnæsskolen er knyttet

en særlig daginstitution for børn, der af sociale grunde bor

i den til institutionen knyttede boinstitution.

Øst for Storebælt varetages vejledningsarbejdet for småbørn

med fysiske handicap af Rigshospitalet og en dertil knyttet

behandlingsbørnehave for fysisk handicappede hjerneskadede

børn. Denne børnehave samarbejder med to behandlingsbørne-

haver for fysisk handicappede hjerneskadede børn, som Køben-

havns kommune driver.
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Vest for Storebælt er der i tilknytning til institutionen

"Solbakken", Århus amt, og dennes særlige daginstitution

etableret et vejledningsarbejde for småbarn med fysiske

handicap. Vejledningen omfatter forældrevejledning samt

iværksættelse af pædagogisk og fysiurgisk behandling. Ar-

bejdet foregår i børnenes hjem eller i daginstitutionen.

Vejledningsarbejdet varetages af børnehavepædagoger og fy-

sioterapeuter .

Øst for Storebælt kan småbarn med høre- eller kommunika-

tionshandicap anmeldes af forældrene, sundhedsplejersken

eller læger, hørecentraler, høreklinikker, børnehaver,

o.s.v. til Børneklinikken, (undersøgelses- og vejlednings-

klinikken i København under Københavns magistrats 3. af-

deling), Rådgivnings- og vejledningsarbejdet for disse

småbørn omfatter:

Intensive blokkurser for forældre og børn 2 timer dagligt,

individuel vejledning for børn og forældre i 1/2 - 1 time én

eller to gange om ugen, individuel talekorrektion, tegn-

sprogkurser, stimuleringskurser for spædbørn, stimulerings-

kurser for hørende børn af døve forældre, ugekurser for

daginstiutionspædagoger samt landsdækkende ugekurser for

sundhedsplejersker, konsulentbistand over for almindelige

daginstitutioner samt forskellige former for forældrekurser.

Vejledningsarbejdet varetages af særligt uddannede børneha-

vepædagoger i et vist omfang med speciallæreruddannelse.

Vejledningsarbejdet for børn med hørehandicap, bosat vest

for Storebælt, deles mellem den særlige daginstitution ved

Døveskolen i Fredericia, der varetager arbejdet på Fyn og i

den sydlige del af Jylland, og fra den særlige daginstitut-

ion (§ 95a) ved Ålborgskolen, der varetager arbejdet i den

nordlige del af Jylland.

Vejledningsarbejdet foregår hovedsageligt i barnets hjem el-
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ler i daginstitution. Denne virksomhed suppleres med korte-

revarende observationsophold for børn (og forældre) på sko-

len samt kursusvirksomhed overfor forældrene.

5.3.2.4. Ændringer i reglerne for døgninstitutioner og

revalideringsinstitutioner.

Bistandslovens § 96 vedrørende døgninstitutioner blev som

følge af udlægningen ændret således, at amtsrådets forplig-

telse til at sørge for de nødvendige pladser for børn og

unge, der anbringes uden for hjemmet, nu også omfatter børn

og unge, der på grund af vidtgående fysiske eller psykiske

handicap har et særligt behov for pleje, behandling m.v.

Bistandslovens § 91 vedrørende revalideringsinstitutioner er

tilsvarende ændret således, at amtsrådet skal sørge for, at

der er mulighed for beskæftigelse på beskyttede virksomheder

og lign. eller ved andre erhvervsmæssige foranstaltninger

for personer, der af fysiske eller psykiske årsager m.v.

ikke er i stand til at fastholde eller opnå normal beskæfti-

gelse i det almindelige erhvervsliv.

5.3.3. Statslige specialkonsulenter.

De særlige konsulentordninger for blinde, døve, tunghøre og

vanføre er ved særforsorgens udlægning opretholdt i stats-

ligt regie, jfr. § 29, stk. 2. Samtidig er der ved udlægnin-

gen oprettet en konsulentordning for psykisk udviklingshæm-

mede .

De 5 konsulentordninger er etableret som selvejende institu-

tioner, med hvilke staten har indgået overenskomst og med

hver sin bestyrelse.

I socialstyrelsens vejledning nr. 1 af 26. januar 1980 "Om

de statslige specialkonsulentordninger for fysisk og psykisk

handicappede" er bl.a. beskrevet konsulentbistandens omfang

samt specielle forhold vedrørende de enkelte konsulentvirk-
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somheder. Konsulentordningerne indgår i et samarbejde med de

kommunale og amtskommunale myndigheder omkring en klientret-

tet indsats, uden at der er tale om egentlig sagsbehandling.

Specialkonsulentordningerne medfører således ikke nogen be-

grænsning i kommuners og amtskommuners forpligtelse i hen-

hold til bistandsloven, men de enkelte konsulenter kan i

kraft af særlig sagkundskab medvirke til det nødvendige be-

slutningsgrundlag for den enkelte klient.

5.3.4. Udviklingen efter særforsorgens udlægning på

småbørnsområdet.

Alle særforsorgens vejledningsordninger for småbarn blev ved

udlægningen henført under de amtskommunale social- og sund-

hedsforvaltninger og disses socialcentre, idet dog den under

taleforsorgen henhørende småbørnsvejledning blev henført

under skole- og kulturforvaltningerne og dermed indpasset i

den samlede virksomhed, som i henhold til folkeskoleloven

står til rådighed for småbørn, med undersøgelse af, om der

er behov for specialpædagogisk bistand og udøvelse af sådan

bistand.

Under de amtskommunale socialcentre udøves vejledningen som

nævnt enten direkte af socialcentret med hertil knyttede

medarbejdere (f.eks. hjemmevejledere) eller fra vedkommende

specialinstitutioner, f.eks. de særlige daginstitutioner.

Hovedprincippet for vejledningsvirksomheden er, at der på

det tidligst mulige tidspunkt i samarbejde med forældre og

alle implicerede - lokale myndigheder - søges etableret re-

levante sundhedsmæssige, socialpædagogiske og sociale tilbud

om støtte og behandling samt økonomisk bistand og aflastning

m.v. Vejledningen tager således primært sigte på at støtte

indsatsen i forældrehjemmet og forebygge ophold i døgninsti-

tution.

Det er de lokale myndigheders forpligtelse i givet fald at

inddrage bistand fra specialordninger tilknyttet det amts-
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kommunale system, herunder fra lands- eller landsdelsdækken-

de ordninger, der omvendt står til rådighed for forældre og

lokale myndigheder med specialst^tte.

Med den udbygning, der er i gang af den specialpædagogiske

bistand til småbarn, tilvejebringes der yderligere mulighe-

der for videre kontinuitet i den samlede indsats med hensyn

til vejledning og bistand til småbarn med handicap i et nært

samarbejde mellem social- og sundhedsforvaltningerne og sko-

le- og kulturforvaltningerne i kommunalt og amtskommunalt

regie, og i givet fald med de enkelte tilbageværende speci-

alordninger i statsligt regie. Planlægningen af den samlede

indsats er for tiden i gang i kommuner og amtskommuner og

indgår i udbygningsplanlægningen for de forskellige områder.
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Kapitel 6. De skolepsykologiske rådgivningers behov

og,muligheder for samarbejde med den sociale sektor.

6.1.1. Overordnede samarbejdsregler/- veje.

Udgangspunkt.

Med henblik på at skabe de bedst mulige udviklings-

betingelser for b^rn og unge i 0-18-års alderen må

der etableres et samvirke mellem tilbud, der er til

rådighed indenfor skolesektoren og de tilbud, der er

til rådighed fra det sociale område og andre områ-

der.

Der er, idet der nu og i fremtiden vil være tale om

et i højere grad formaliseret samarbejde, behov for

at undersøge mere grundlæggende organisationsstruktu-

rer eller modeller for dette samarbejde.

Hensigten med at opstille modeller kan være mange. I

dette tilfælde kan det være:

1. at sikre, at brugeren får det bedst mulige udbytte

af de kommunale tilbud.

2. at sikre, at kommunen overholder sine lovmæssige

forpligtelser,

3. at sikre, at forvaltningens opgaver i bred for-

stand l^ses og

4. at sikre, at et givet sagsområde kan styres poli-

tisk og administrativt set i forhold til sagsområdets

omfang, kompleksitet og mangfoldighed.

Behovet for modeller for samarbejde mellem to for-

valtninger opstår på baggrund af, at forvaltningernes

styringsmæssige principper, sagsgange og kompetencer

m.m. er forskellige.
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Opstillingen af modeller, udover et rent beskrivende

plan, vanskeliggøres af, at der kan være tale om to

sæt af vanskeligt forenelige lov- og regelsæt. Dette

vil i så fald spores på alle 3 administrative niveau-

er (centralt, regionalt og lokalt).

Administrative modeller for samarbejde kan ikke i sig

selv løse organisatoriske problemer, der har udgangs-

punkt i vanskeligt forenelige regelsæt, men kan mu-

ligvis reducere dem. Ser man bort fra dette, vil

eventuelle modeller indebære, at parterne gensidigt

skal koordinere og samarbejde sig ud over grundlæg-

gende organisatoriske vanskeligheder.

De respektive forvaltninger tager deres udgangspunkt

i hver deres lovgivning. De respektive lovkomplekser

(eller dele af dem) er i varieret grad rammelove. De

gældende regler indeholder en række forpligtelser,

som skal indfries af kommunen. Men herudover kan den

enkelte kommune selv - ud fra befolkningsmæssige,

geografiske m.m. karakteristika - op- og nedpriorite-

re enkelte områder, selv organisere de ressourcer,

som kommunen ønsker at råde over.

For at de forvaltningsmæssige ressourcer bruges og

udløses så effektivt som muligt, tilrettelægges for-

maliserede sags- og henvisningsprocedurer. Disse skal

endvidere sikre, at forvaltningen kan styre ressour-

cerne derhen, hvor man inden for de rammer, reglerne

fastsætter, finder det politisk rigtigst.

De to forvaltninger råder hver især over ressourcer

(økonomiske og personalemæssige), som kan udløses i

forhold til den samme klient og måske endda i forhold

til den samme problemstilling. Dette er baggrunden

for ofte meget komplicerede kombinerede planer for

indsats efter bistandsloven og folkeskoleloven.
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Kapitel 4 og 5 indeholder bl.a. en nøjere gennemgang

af de opgaver, der løses af henholdsvis skole- og so-

cialsektoren over for børn og unge i alderen 0-18

år.

Hovedlinjer i opgavefordelingen mellem skole- og so-

cialsektoren.

Der skal i denne forbindelse derfor kun nævnes hoved-

linjer i opgavefordelingen mellem skole- og social-

sektoren, således som denne fremgår af henholdsvis

folkeskoleloven og bistandsloven.

Ifølge folkeskoleloven (§ 3 og 3a) skal der til børn,

der har påbegyndt skolegangen, og hvis udvikling kræ-

ver en særlig hensyntagen eller støtte, gives spe-

cialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Desuden tilbydes der efter regler fastsat af under-

visningsministeren specialpædagogisk bistand til

børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. End-

videre kan undervisningsministeren godkende, at ele-

ver, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hen-

syntagen eller støtte, modtager undervisning i 11 år.

Forslag til specialundervisning og anden specialpæda-

gogisk bistand udarbejdes af skolepsykologisk rådgiv-

ning efter undersøgelse af barnet.

Ifølge skolestyrelseslovens § 1, § 8 og §§ 20-27 har

kommunalbestyrelse, skolekommission og - i forhold

til den enkelte skole - skolenævnet en generel til-

synsforpligtelse og gør f.eks. opmærksom på behovet

for indgriben i de tilfælde, hvor skolens virksomhed

afviger fra de gældende regler, herunder formålet med

skolens virksomhed. Folkeskolens opgave er ifølge

folkeskolelovens § 2, stk. 1, i samarbejde med foræl-

drene at give eleverne mulighed for at tilegne sig

kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryks-

former, som medvirker til den enkelte elevs alsidige

udvikling. Med ordet "alsidige" er det fremhævet, at



109

folkeskolen skal medvirke til udvikling af alle si-

der af elevernes personlighedsudvikling, ikke blot

den intellektuelle, men også barnets følelsesmæssige,

fysiske og sociale udvikling.

Ifølge bistandsloven skal det sociale udvalg tilbyde

enlige og familier vejledning og rådgivning (BL §

28). Vejledningen kan ydes alene eller i forbindelse

med anden bistand, såsom økonomisk eller praktisk

hjælp, støtte til udvikling eller genoprettelse af

erhvervsevnen, samt pleje, særlig behandling eller

opdragelsesmæssig støtte. I henhold til § 29 stiller

amtskommunens socialcenter i fornødent omfang sagkyn-

dige til rådighed og påtager sig i specielle tilfælde

selv vejledningsarbejdet. De under socialstyrelsen

hørende konsulenter for åndssvage, blinde, døve,

tunghøre og vanføre bistår vejledere og særlig sag-

kyndige medarbejdere ansat under det sociale udvalg i

primærkommunen og amtskommunens socialcenter. Desuden

gælder der særlige regler for børn og unge (§ 32),

ifølge hvilke det påhviler det sociale udvalg at føre

tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen le-

ver, og at støtte forældrene med hensyn til børnenes

opdragelse og pleje. Må det antages, at et barn træn-

ger til særlig støtte, skal udvalget sørge for, at

barnets forhold undersøges, i påkrævet fald af læge

eller psykolog. Udvalget skal yde forældrene eller

barnets forsørger særlig vejledning og støtte, når

barnet har vanskeligheder i forhold til sine daglige

omgivelser, skolen eller samfundet, eller når barnet

i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold.

En lang række af de opgaver over for 0-18 årige, som

påhviler skolesektoren (skolepsykologisk rådgivning)

og socialsektoren, kan løses inden for den ene for-

valtning. I andre tilfælde er der behov for en koor-

dination af begge forvaltningers rådgivnings- og

støttetilbud eller en gensidig drøftelse af omfanget

af behov for hjælp og udpegning af en person til den

koordinerende indsats.



110

Ifølge såvel folkeskolelovens som bistandslovens for-

målsparagraffer skal det tilstræbes, at man i så høj

grad som det er praktisk muligt anlægger et helheds-

syn på barnets og familiens situation. Ønsket om al-

tid som udgangspunkt at anvende helhedssynet vil ofte

vanskeliggøres af de praktiske muligheder, herunder

hvad det er muligt at bruge af tid til samarbejde om-

kring det enkelte barn og dets familie. Et grundsyns-

punkt må være, at informationsbaggrunden skal være

tilstrækkelig for en afgørelse, og at det ikke er

nødvendigt at indsamle og bearbejde alle tilgængelige

oplysninger.

Regler om underretningspligt.

Et par af de regelsæt, der har væsentlig betydning

for samarbejdet mellem de skolepsykologiske rådgiv-

ninger og den sociale sektor er undervisningsministe-

riets bekendtgørelse af 14. juni 1967 om fremme af

god orden i skolerne og cirkulære af samme dato i

tilknytning til bekendtgørelsen. Heri anføres, at

henvendelse fra skolens side til børne- og ungdoms-

værnet (nu det sociale udvalg) - når der må antages

at være behov for hjælpeforanstaltninger efter lov om

børne- og ungdomsforsorgen (nu bistandsloven) til et

barn - som regel kun kan finde sted gennem skolepsy-

kologisk rådgivning eller efter aftale med denne.

Socialministeriet har i henhold til bistandslovens §

19 udsendt bekendtgørelse af 26. marts 1976 om under-

retningspligt over for det sociale udvalg efter bi-

standsloven som ændret ved bekendtgørelse af 19. juni

1979, hvori det pålægges personer, der udøver offent-

lig tjeneste eller hverv, at underrette det sociale

udvalg, når de i deres virksomhed bliver bekendt med

forhold for børn eller unge under 18 år, der må give

formodning om, at barnet eller den unge har behov for

social bistand. Det anføres i den foran omtalte be-

kendtgørelse fra undervisningsministeriet af 1967, at
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underretningspligten er opfyldt for f.eks. en lærers

eller en skoleleders vedkommende, hvis denne under-

retter skolepsykologisk rådgivning om sin formodning

om et barns behov for social bistand.

Bistandslovens § 19 aflaste en tidligere tilsvarende

bestemmelse om underretningspligt, som undervisnings-

ministeriet var opmærksom på ved udarbejdelsen af be-

kendtgørelsen i 1967. Bekendtgørelsesudkastet havde

været til høring i det daværende ministerium for fa-

miliens anliggender, som ikke havde haft bemærknin-

ger .

Ved skolestyrelseslovens ændring af 28. december

1979, herom nærmere i undervisningsministeriets cir-

kulære af 26. februar 1980, er bl.a. indført en ny

bestemmelse i § 78 c, hvorefter undervisningsministe-

ren er bemyndiget til at fastsætte regler om under-

retningspligt for nærmere angivne persongrupper, som

i deres virksomhed får kendskab til personer med be-

hov for specialpædagogisk bistand.

Bestemmelsen om underretningspligt tager navnlig sig-

te på læger, sundhedsplejersker, medarbejdere i so-

cial- og sundhedsforvaltningerne samt medarbejdere i

børnehaver og lignende institutioner. Der er endnu

ikke udstedt regler om underretningspligt i henhold

til § 78 c.
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Tavshedspligt - udveksling af oplysninger.

Også i mange andre tilfælde end der, hvor der er

fastsat regler om underretningspligt, vil der være

behov for et samarbejde mellem de forskellige sektor-

er for at afhjælpe en del børn og unges vanskelighe-

der. Dette forudsætter imidlertid, at der udveksles

en række oplysninger imellem myndighederne, og pro-

blemet er derfor, i hvilket omfang de gældende regler

om tavshedspligt stiller sig hindrende herfor.

De grundlæggende bestemmelser om tavshedspligt er

straffelovens §§ 152 og 264 b, der omfatter alle i

offentlig tjeneste eller hverv.

Bestemmelserne lyder således:

"§ 152. Røber nogen, som virker i offentlig tjeneste

eller hverv, hvad han i tjenestens eller hvervets

medfør har erfaret som hemmelighed, eller hvad der

ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet

som sådan, eller udnytter han uberettiget sådan kund-

skab, straffes han med ....

Stk. 2. Efter ovennævnte regler straffes også den,

som efter at være fratrådt stillingen på nogen af de

angivne måder forser sig med hensyn til tjenestehem-

meligheder, som han i stillingen har erfaret.

Stk. 3. "

"§ 264 b. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 må-

neder straffes personer, som virker eller har virket

i offentlig tjeneste eller hverv, eller som i medfør

af offentlig beskikkelse eller anerkendelse udøver

eller har udøvet et erhverv, såvel som sådanne perso-

ners medhjælpere, når de røber privatlivet tilhørende

hemmeligheder, der er kommet til deres kundskab ved

udøvelsen af deres virksomhed, medmindre de har været

forpligtet til at udtale sig eller har handlet i be-

rettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller

af eget eller andres tarv. Det samme gælder, hvis de

uberettiget udnytter sådan kundskab."
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Straffelovens § 157 omtaler straf for den, der virker

i offentlig tjeneste eller hverv, og som gør sig

skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse el-

ler skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførel-

se eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten

eller hvervet medfører.

Af formulerede bestemmelser inden for skole- og so-

cialområdet skal nævnes:

a) For tjenestemænd i folkeskolen gælder tjenestemands-

lovens § 10, stk. 2: "Tjenestemanden skal iagttage

tavshed med hensyn til de forhold, som han i medfør

af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemmelig-

holdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver

ham foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke med

hans udtræden af tjenesten".

b) Inden for bistandslovens område findes der ikke en

udtrykkelig bestemmelse om tavshedspligt, men denne

fremgår indirekte af lovens § 22, hvorefter: "enhver,

der deltager i administrationen af denne lov, er an-

svarlig efter borgerlig straffelovs regler om forbry-

delser i offfentlig tjeneste eller hverv, selv om

hvervet hviler på offentligt valg".

Justitsministeriets redegørelse.

Som svar på et spørgsmål fra folketingets retsudvalg

i forbindelse med behandlingen af forslaget til lov

om offentlige myndigheders registre redegjorde ju-

stitsministeriet for de gældende regler om tavsheds-

pligt for personer i offentlig tjeneste eller hverv

og disse reglers betydning for adgangen til at ud-

veksle oplysninger imellem offentlige myndigheder.

Justitsministeriet belyste i den anledning den tradi-

tion, der har udviklet sig i dansk administration med

hensyn til gennemførelsen af administrativ sagsforbe-

redelse. I praksis tilvejebringer en forvaltnings-

myndighed selv de nødvendige oplysninger til afgørel-
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se af en sag, dels ved at fremskaffe oplysninger in-

den for samme myndighed, dels ved oplysninger, som

efter anmodning stilles til rådighed af andre myndig-

heder.

Denne tradition må danne udgangspunkt for en stil-

lingtagen til spørgsmålet om bedømmelse af tavsheds-

pligtsregler. På baggrund heraf er det justitsmini-

steriets opfattelse, at en anden forvaltningsmyndig-

hed, for så vidt angår udveksling af oplysninger mel-

lem forvaltningsmyndigheder, i almindelighed ikke kan

anses som "uvedkommende", når oplysningen indhentes

som led i varetagelsen af den rekvirerende myndigheds

funktioner.

Det forekommer, at der fastsættes særlige regler, der

begrænser en forvaltningsmyndigheds adgang til at ud-

levere oplysninger til brug for andre forvaltnings-

myndigheders sagsbehandling.

Også i tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige

regler, kan der imidlertid være tilfælde, hvor en

myndighed er beføjet til at nægte at udlevere oplys-

ninger, der er af betydning for en anden myndigheds

behandling af en verserende sag.

Som eksempel på sådanne tilfælde peger justitsmini-

steriet navnlig på:

1) Tilfælde, hvor det må tillægges væsentlig betydning

for, at myndigheden kan opfylde sine funktioner på en

tilfredsstillende måde, at der etableres et særligt

fortrolighedsforhold mellem myndighedens personale og

den personkreds, der betjenes, således som det f.eks.

i vidt omfang gælder for så vidt angår forskellige

typer af patient- og klientbehandlingssituationer,

og

2) tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed efter lov-

givningen har særlige tvangsmidler til sin rådighed

til gennemtvingelse af privates oplysningspligt over

for myndigheden (f.eks. adgang til at foretage ran-
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sagning eller til at pålægge tvangsbøder), og hvor

begæringen om medvirken til en anden myndigheds sags-

behandling fremsættes af en myndighed, der ikke har

tilsvarende tvangsmidler til sin rådighed.

Men en forvaltningsmyndighed må også anses for befø-

jet til at afslå at stille oplysninger til rådighed

for en anden myndighed ud fra en mere almindelig ri-

melighedsvurdering af, om oplysninger om privates

forhold, der er tilvejebragt i anden anledning, bør

udnyttes i den nu foreliggende sammenhæng.

Tilbage står spørgsmålet, om der i de netop anførte

tilfælde, hvor en myndighed har ret til ikke at udle-

vere oplysninger, tillige gælder en pligt til ikke at

udlevere disse oplysninger.

Efter justitsministeriets opfattelse må det antages,

at der inden for det område, der er dækket af myndig-

hedens "tavshedsret", findes en kerne, hvor myndighe-

derne er undergivet en egentlig tavshedspligt også i

deres indbyrdes forhold. Et strafansvar for overtræ-

delse af straffelovens §§ 152 eller 264 b må dog for-

mentlig forudsætte en handlemåde i så åbenbar mod-

strid med "god forvaltningsskik", at den myndighed,

til hvilken oplysningen er videregivet, klart må an-

ses som "uvedkommende".

Sammenfattende er det herefter justitsministeriets

opfattelse, at en forvaltningsmyndigheds udlevering -

eventuelt i form af udlån af aktstykker - til en an-

den forvaltningsmyndighed af oplysninger, som må

skønnes at have betydning for den anden myndigheds

virksomhed, herunder for en afgørelse som den anden

myndighed skal træffe, i hvert fald som hovedregel

ikke vil kunne anses for stridende mod den almindeli-

ge tavshedspligt efter straffelovens § 152 og § 264.
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Udvalgets overvejelser.

Udvalget må herefter konstatere, at der som udgangs-

punkt er adgang for forvaltningsmyndighederne til at

udveksle oplysninger med de foran nævnte begrænsnin-

ger, såfremt det tjener et sagligt formål. Efter ud-

valgets opfattelse må det også gælde udveksling af

oplysninger på dette område mellem to grene (skole-

og socialsektoren) inden for kommunen.

Udvalget er samtidig opmærksom på, at reglerne om det

sociale udvalgs selvstændige beslutningskompetence i

konkrete (person)sager muligvis bevirker, at oplys-

ninger fra sådanne sager - set fra skolesektorens si-

de - må anses for at stamme fra en anden myndighed.

Udvalget har dog ikke foretaget nogen nærmere under-

søgelse af dette forhold eller de retlige konsekven-

ser heraf. Det er oplyst for udvalget, at bl.a. dette

spørgsmål for tiden overvejes nærmere i et udvalg

vedrørende tavshedspligt, nedsat af justitsministe-

riet.

Udvalget må konstatere, at der i et vist omfang er

forhold i både skole- og socialsektoren, som kan læg-

ge hindringer i vejen for at opnå et åbent og dermed

i visse sammenhænge et mere tilfredsstillende samar-

bejde .

I de tilfælde, hvor et barn eller en klient har pro-

blemer, der implicerer både skole- og socialsektoren,

forudsætter en tilfredsstillende behandling af pro-

blemerne, at der er åbenhed mellem de to sektorer

vedrørende oplysninger, som de måtte sidde inde med.

Denne åbenhed forvaltningerne imellem er bl.a. forud-

sat i undervisningsministeriets bekendtgørelse om

folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn i

§ 2, hvorefter bistanden må tilrettelægges i fornø-

dent samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen

med henblik på samordning med anden indsats fra denne

forvaltning til barnet eller forældrene. Det er dog
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et grundsynspunkt, at informationsbaggrunden skal væ-

re tilstrækkelig for en afgørelse, og at det ikke er

nødvendigt at indsamle og bearbejde alle tilgængelige

oplysninger.

En udveksling af oplysninger kan som nævnt ske, når

det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af hensyn til

sagsbehandlingen, og når offentlige hensyn, herunder

hensynet til fortrolighedsforholdet mellem myndighed

og klient, ikke er til hinder for det.

Socialministeriets cirkulære af 9. oktober 1975 om

rådgivning og tilsyn efter bistandsloven er et eksem-

pel på en situation, hvor en klient har adgang til at

kræve, at oplysninger, som han afgiver til vejlede-

ren, ikke registreres eller videregives til andre

medarbejdere i eller uden for forvaltningen, selv om

disse har tavshedspligt. Der er dog særlige regler om

børn og unge, jfr. samme cirkulæres pkt. 33, hvoref-

ter det sociale udvalg har en videregående myndighed

end over for andre klienter og skal træde til, hvor

indgreb i forældremyndigheden er nødvendig, jfr. det

tidligere nævnte om underretningspligt.

Det er udvalgets opfattelse, at problemerne vedrøren-

de udveksling af oplysninger imellem myndighederne

reduceres, såfremt der udvises størst mulig åbenhed

over for barnet og dets forældre, og udvalget anbefa-

ler derfor, at alle oplysninger, der nedfældes, som

udgangspunkt bliver tilgængelige for barn og foræl-

dre, jfr. principperne i lovgivningen om offentlighed

i forvaltningen. Dette gælder også spørgsmålet om vi-

deregivelse af oplysninger til andre myndigheder, og

ved at sikre sig forældrenes samtykke hertil vil de

problemer, som tavshedspligten indebærer på dette om-

råde, i vidt omfang bortfalde.
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6.1.2. Kompetenceregler vedrørende folkeskolens spe-

cialpædagogiske bistand.

Kompetenceveje, jfr. bilag 7.

Småbarn (undtagen børnehaveklassebørn).

Efter en undersøgelse foreslår skolepsykologisk råd-

givning eventuelt specialpædagogisk bistand og vurde-

rer bl.a. bistandens karakter (specialpædagogisk bi-

stand efter folkeskolelovens § 19, stk. 1, eller spe-

cialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19,

stk. 2.)

Beslutningen om specialpædagogisk bistand efter fol-

keskolelovens § 19, stk. 1 træffes af kommunalbesty-

relsen. Beslutning om specialpædagogisk bistand efter

folkeskolelovens § 19, stk. 2 træffes af amtsrådet.

Skolebørn (herunder børnehaveklassebørn).

Efter en undersøgelse foreslår skolepsykologisk råd-

givning eventuelt specialpædagogisk bistand og vurde-

rer bl.a. bistandens karakter sorn nævnt ovenfor.

Beslutning om henvisning til specialpædagogisk bi-

stand efter folkeskolelovens § 19, stk.l træffes af

lærerrådet, jfr. skolestyrelseslovens § 62. Finder

lærerrådet, at eleven har behov for specialpædagogisk

bistand efter folkeskolelovens § 19, stk.2, sendes

sagen til kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning

om, hvorvidt den vil indstille til amtsrådet at træf-

fe afgørelse om specialpædagogisk bistand efter fol-

keskolelovens § 19, stk. 2. Amtsrådet træffer heref-

ter afgørelse om, hvorvidt eleven har behov for spe-

cialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 19,

stk. 2.
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Delegationsveje.

Lærerrådet kan bemyndige elevens lærere til at træffe

afgørelse om de forhold, der efter skolestyrelseslo-

vens regler m.v. er henlagt til lærerrådet.

Kommunalbestyrelsen kan bemyndige udvalg eller for-

valtningen til at træffe de beslutninger, der efter

skolestyrelseslovens regler m.v. er henlagt til kom-

munalbestyrelsen. Tilsvarende gælder om delegation af

de beføjelser, der er henlagt til amtsrådet.

6.1.3. Kompetenceregler vedrørende bistandsloven.

Kompetenceve j e.

Medmindre andet er bestemt for de enkelte hjælpefor-

anstaltninger, er det det sociale udvalg i opholds-

kommunen, der træffer beslutning om ydelser efter bi-

standsloven. Dette gælder f.eks. inden for kontant-

hjælpsreglerne for hjælp til at få dækket nødvendige

merudgifter ved forsørgelsen af børn og unge under 18

år med et fysisk eller psykisk handicap, for hjælp

til uddannelse, samt hvor der i særlige tilfælde ydes

hjælp til afholdelse af udgifter, der står i direkte

sammenhæng med henstillinger eller pålæg, der medde-

les af offentlige myndigheder, typisk det sociale ud-

valg, med hensyn til et barns pleje eller behandling,

opdragelse, uddannelse eller arbejde.

Døgninstitutioner for børn og unge, herunder for børn

og unge, der på grund af et vidtgående fysisk eller

psykisk handicap har et særligt behov for pleje, be-

handling m.v., er administrativt henlagt til amtsligt

regie, men bestemmelse om optagelse i en institution

træffes af det sociale udvalg i barnets opholdskommu-

ne. Der skal så vidt muligt forud for anbringelsen

indhentes en udtalelse fra socialcentret i den amts-
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kommune, hvor opholdskommunen er beliggende. Ander-

ledes er det med optagelse i de særlige daginstitu-

tioner, hvor børn og unge med vidtgående fysiske el-

ler psykiske handicap tilbydes støtte i form af so-

cialpædagogisk påvirkning og behandling samt special-

pædagogisk indsats. Disse institutioner er ligeledes

amtslige, men her er det amtskommunens social- og

sundhedsforvaltning, der træffer bestemmelse om opta-

gelse efter indstilling fra det sociale udvalg i op-

holdskommunen .

Delegationsveje.

Når det sociale udvalg er tillagt en besluttende myn-

dighed, jfr. eksemplerne ovenfor, vil denne kompeten-

ce i vid udstrækning, afhængigt af lokale forhold,

være uddelegeret til social- og sundhedsforvaltnin-

gen .

Tilsvarende gælder om delegation af de beføjelser,

der er henlagt til amtskommunens social- og sundheds-

udvalg.

Undtagelser herfra er beslutninger om foranstaltnin-

ger, hvor det direkte i den enkelte lovbestemmelse er

nævnt, at disse skal træffes i et møde i det sociale

udvalg.

Eksempler herpå er tilfælde, hvor forældremyndighed-

ens indehaver ikke ønsker en hjælpeforanstaltning

iværksat. Dette kan være henstilling eller pålæg med

hensyn til barnets pleje eller behandling, opdragel-

se, uddannelse eller arbejde, beskikkelse af person-

lig rådgivning for barnet eller anbringelse af et

barn uden for hjemmet. Anbringelse udenfor hjemmet

uden samtykke kan dog kun iværksættes eller oprethol-

des, når betingelserne i bistandslovens afsnit VIII

er opfyldt.
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6.1.4. Praktiske samarbejdsveje.

Skolepsykologisk rådgivnings samarbejdsrelationer til

social- og sundhedsforvaltningen i primærkommunen og

skole- og socialsektoren i amtskommunen vil i praksis

være en kontakt til bistandskontorets sagsbehandlere

og - på det amtskommunale plan - til amtsskolepsyko-

logen og socialcentret.

6.2. Overordnede principper for samordningen, her-

under en gennemgang af eksisterende begreber.

Skolepsykologisk rådgivning må i det daglige - udover

de angivne regler om samarbejde - arbejde med en ræk-

ke mere uformelle principper, når der er behov for at

inddrage den sociale sektor i en sag om eventuelle

støtteforanstaltninger til børn og unge i alderen

0-18 år. Samarbejdsbehovet kan illustreres således:
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Denne model siger intet om de to sektorers (relative)

tidsforbrug og/eller ressourceforbrug på området.

For aldersgrupperne 0-6, 7-16 og 17-18 år vil der

kunne være forskelle med hensyn til overlapningsområ-

der mellem social- og skolesektor. Et eksempel herpå

er daginstitutionerne for 0-6 årige, der ligger i so-

cialt regie, men hvor bekendtgørelsen om specialpæda-

gogisk bistand til småbørn nu pålægger skoleforvalt-

ningen at forestå denne, hvilket i forhold til tidli-

gere må medføre mere samarbejde (også) inden for den-

ne alderskategori.

Hovedparten af arbejdet i skolepsykologisk rådgivning

og socialsektoren kræver ikke den anden forvaltnings

medvirken (mærke 0 0).

Det enkeltskraverede område kan angive en sag startet

i skoleregie (1) - hvor enkeltstående kontakter til

socialsektorens medarbejdere er tilstrækkelige og (2)

en sag tilsvarende startet i socialt regie.

Det dobbeltskraverede areal (3) angiver de sager,

hvor intensiv fælles indsats er påkrævet eventuelt i

form af behandlingsmåder, fælles hjemmebesøg, fælles

oplæg eller fra den ene sektor oplæg til beslutning i

den anden sektor.

Modellen kan tilsvarende anvendes til at illustrere

et udviklingsforløb kendt fra praksis, hvor en sag

hos socialsektorens sagsbehandler kan vedrøre kon-

tanthjælp til en mor (0), hvis barn omtales med ud-

viklingsmæssigt problematiske træk og evt. har behov

for specialpædagogisk bistand. Efter aftale med mode-

ren kontaktes derfor skolepsykologisk rådgivning (2),

som efter undersøgelse kan afkræfte de nævnte proble-

mers eksistens eller kan videreføre sagen som (1) el-

ler som (3) i nært samarbejde med sagsbehandleren.
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Udover formelle regler og den formelle organisation

af samarbejdet mellem den skolepsykologiske rådgiv-

ning og bistandsafdelingen er det hensigtsmæssigt, at

man i det daglige samarbejde iagttager en række hen-

syn. De hensyn, der anføres her, kan registreres de

steder, hvor man traditionelt har haft et højt udvik-

let samarbejde. Disse hensyn løser i stor udstrækning

de afgrænsningsproblemer, der vil være i ethvert for-

melt system.

Behov:

Al bistand må primært tage udgangspunkt i brugerens

situation.

Helhed;

Problemer må ikke ensidigt defineres ud fra én,

f.eks. medicinsk, social, personlighedspsykologisk el-

ler pædagogisk synsvinkel. Der må være tale om en hel-

hedsbetragtning, hvori klientens oplevede problem re-

spekteres som udgangspunkt.

Tilsagn;

I alle sager, hvor sagsbehandlingen bevæger sig fra et

orienterende plan til et behandlende plan, forudsættes

det, at forældrene og eventuelt den unge er informeret

om, at andre parter involveres. Så vidt muligt bør der

foreligge accept.

Koordination;

I ethvert system og i samarbejde mellem de forskellige

forvaltninger må indsatsen samordnes, således at pa-

rallelle behandlingsforløb og undersøgelser af samme

forhold på grund af formelle regler undgås.

Fleksibilitet;

Indsatsen må altid forløbe ud fra den særlige problem-

stilling, der foreligger. Der må i være plads til for-

skellige løsninger, opstået igennem erfaringsudveks-
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lingen, ligesom der efter aftale må være mulighed for,

at den, der har de bedste forudsætninger for at være

kontaktperson til barnet/familien får ansvaret for, at

sagen følges op.

Kontinuitet:

Det må principielt være således, at person-, institu-

tions- og forvaltningsskift undgås i det omfang det er

praktisk og lovgivningsmæssigt muligt. Desuden må der

være konsekvens i udførelsen af behandlingsplaner og

-forlab.

I diskussionen af samarbejdsform kan der være en ten-

dens til at lægge hovedvægten på de strukturelle

aspekter, d.v.s. samarbejdsorganisationerne, kompe-

tencefordeling, informationsveje m.v., fremfor ind-

holdsaspekter, d.v.s. hvilke opgaver er det nødven-

digt at samarbejde om, og procesaspekter, d.v.s. på

hvilken måde er det naturligt at samarbejde og hvem

skal gøre det og hvordan. En god samarbejdsform vil

være karakteriseret af balance mellem disse tre

aspekter.

En yderligere indfaldsvinkel til denne problematik

kunne være at betragte samarbejdet placeret på et

kontinuum, fra den mest primitive form med få formel-

le kontakter, få formelle regler og få fælles opgaver

til et meget komplekst samarbejde, hvor afgrænsnin-

gerne mellem de to forvaltninger er ubestemte med

mange både formelle og uformelle kontakter, med mange

uformelle regler (eller samarbejdsvaner) og mange

fællesopgaver. Alle kommuner vil kunne placeres på et

sådant kontinuum.

Intensiteten af samarbejdet må rette sig efter, hvil-

ke opgaver der skal løses i fællesskab, hvor højt op-

gaverne kan prioriteres, hvilken tid der er til rå-

dighed for samarbejdet, og hvilken faglig kompetence

man råder over.
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Et udgangspunkt for analyse kunne være informations-

tiltag, formelle og uformelle samarbejdsstrukturer,

beslutningsstrukturer og omfang af fællesopgaver.

Niveauer i samarbejdet.

Det kan være en fordel at betragte samarbejdsfunk-

tionerne som niveaudelt. Disse niveauer falder ikke

nødvendigvis sammen med forvaltningernes administra-

tive niveauer, og de er heller ikke bundet til faste

organisatoriske enheder. Der må mellem de korrespon-

derende niveauer i hver forvaltning være direkte kon-

takt, d.v.s. at den naturlige forbindelsesvej er mel-

lem de instanser/personer, der har direkte ansvar for

opgaven, og ikke via f.eks. forvaltningscheferne. Det

må samtidig sikres, at informationen "lodret" imellem

niveauerne er tilfredsstillende.

I rådgivende arbejde med børn/klienter og deres hjem

er et afgørende, kritisk punkt i samarbejdet mellem

de to sektorer spørgsmålet om rækkevidden af aktuel

og ajourført viden hos den enkelte sagsbehandler i

socialsektoren eller den enkelte medarbejder ved sko-

lepsykologisk rådgivning - om hvad man lokalt kan

tilbyde i den anden forvaltning eller hvor man kan få

oplysning herom.

Det er i mødet mellem den enkelte medarbejder og et

barn/et barns forældre, at samarbejdet imellem de to

forvaltninger (og samarbejdet internt i forvaltningen

eller i rådgivningen) giver sig praktisk udslag i en

kvalificeret rådgivning i situationen.

Sagsniveau.

Denne indsats har direkte til hensigt at øge bruge-

rens mulighed for at ændre sin situation. Funktionen

varetages på det sagsbehandlende plan af de relevante
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medarbejdere i de to sektorer. Besiddes der ikke til-

strækkelig faglig kompetence, inddrages denne, inden

for rammerne af gældende regler. Inden for disse ram-

mer finder samarbejdet sine særlige former, bestemt

af personkendskab, kendskab til systemets muligheder

og rutiner.

Omfanget af samarbejdet er bestemt af formelle og

uformelle retningslinjer, hvor personligt kendskab

til hinanden til dels kan udfylde et behov for for-

melle regler, uden at disse sidste kan undværes som

rammer og overordnet vejledning i processen.

På dette niveau tages kontakt med de mennesker, der

til daglig har forbindelse med barnet/familierne,

f.eks. sundhedsplejersker, daginstitutionspersonale

og lærere samt praktiserende læger og instanser i og

uden for kommunerne.

Planlægnings- og prioriteringsniveau.

Her lægges retningslinjerne for den konkrete udvik-

ling af samarbejdet, og opgaver prioriteres i forhold

til hinanden. På dette niveau tages alle generelle og

principielle problemer op.

På dette niveau indgår skolevæsenets leder og som

rådgivere den ledende skolepsykolog og repræsentation

fra fælleslærerrådet samt socialforvaltningens le-

der/afdelingsledere/bistandsafdelingens leder samt

specialister (f.eks. psykologen, den pædagogiske kon-

sulent for daginstitutionerne og specialundervis-

ningskonsulenter ved skolepsykologisk rådgivning).

Generelt beslutningsforberedende niveau.

Ansvaret for den generelle information og forberedel-

se af generelle beslutninger påhviler dette niveau.
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Organer, der er repræsenteret på dette niveau er so-

cial- og skoleudvalg (skolekommission) hver med deres

rådgivere i forvaltningernes (i skolesektoren også

fælleslærerrådet).

Beslutningsniveau.

Instansen på dette niveau er kommunalbestyrelsen.

Her træffes beslutningerne om serviceniveau, ret-

ningslinjer for udbygning og ansvarsfordeling.

Udvalget anbefaler, at der i hver kommune udarbejdes

konkrete bestemmelser om, hvorledes samarbejdet skal

praktiseres under hensyn til de lokale personaleres-

sourcer.

I bilag 9 angives en række punkter, der vil kunne

medtages i sådanne bestemmelser.

I afsnit 6.3 nedenfor beskrives konkrete samarbejds-

relationer knyttet til de forskellige faser i en sags

forlab. Enslydende begreber bruges forskelligt i hen-

holdsvis skole- og socialsektoren. For at sikre så

god en forståelse som muligt af, hvad der foretages i

disse faser, har udvalget defineret følgende væsent-

lige udtryk således:

1. Indstilling.

Begrebet indstilling bruges i skolesektoren om det

forhold, at en hjælptrængende bliver vist hen til
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en instans, som er forpligtet til at undersøge hjæl-

pebehovets karakter og de mulige losningsforslag, og

som endvidere har en forpligtelse til at opstille

konkrete losningsforslag i tilslutning til den skole-

psykologiske rapport. Indstillingen sker i form af en

formaliseret skriftlig procedure.

Begrebet indstilling bruges i socialsektoren om den

handling at foreslå en konkret foranstaltning med

tilhørende økonomiske ressourcer, efter at en under-

søgelse af mulige løsninger har fundet sted. Indstil-

lingen sker til et besluttende organ via en formali-

seret skriftlig procedure og effektuering af den

beslutning, som følger efter indstillingen.

2. Henvisning.

I skolesektoren bruges begrebet henvisning om den

handling på grundlag af skolepsykologisk rådgivnings

rapport og forslag at beslutte at yde en hjælptræn-

gende person den relevante hjælp, hvad angår form,

indhold og omfang. Henvisning bruges således i den

fase af en proces, hvor en undersøgelse har fundet

sted, og hvor forslag til foranstaltning er overve-

jet. Ved "henvisning" udløses hjælperessourcerne.

I socialsektoren bruges begrebet henvisning om det

forhold at give en hjælpsøgende oplysning om, hvilke

hjælpemuligheder der findes - f.eks. at give rådgiv-

ning om spektret af tilbud og deres forskellige ka-

rakteristika. Denne virksomhed indebærer ingen

skriftlig procedure, således at den hjælpsøgende uden

videre er i stand til at opsøge den eller de af de

oplyste muligheder, som vedkommende finder brugbar.

Denne rådgivning indebærer ingen forpligtelse for de

nævnte "tilbud" til at tage problemet op. Den pågæl-

dende kan i øvrigt forlange, at der ikke nedskrives

noget eller tages kontakt til andre (bistandslovens

§ 17).
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3. Indberetning.

Begrebet indberetning bruges i begge sektorer om den

almene borgerpligt at gøre den relevante ansvarlige

myndighed opmærksom på, at en given person lever un-

der forhold, der giver formodning om, at samfundets

forskellige hjælpeforanstaltninger bør sættes i værk.

Indberetning bruges således om den handling at gøre

ansvarshavende opmærksom på, at ansvaret skal forval-

tes i en konkret sag.

Indberetning er en almen pligt for borgerne, men

skærpet for de ansatte i begge sektorer. Indberetning

indebærer ingen forpligtelse for modtageren til at

iværksætte konkrete losninger, men udelukkende til at

påtage sig ansvaret for en videre sagsbehandling -

herunder også til ikke at foretage sig noget.

4. Underretning.

Begrebet underretning har ligeledes fælles betyd-

ningsindhold i de to sektorer. I socialministeriets

cirkulære af 28. juni 1979 sidestilles begrebet "un-

derretning" delvis med "indberetning" og har derfor

stort set samme karakter hvad angår forpligtelsen til

at sikre muligheden for ændring af utilfredsstillende

levevilkår.

5. Orientering.

Begrebet orientering bruges også oftest enslydende i

de to sektorer om det forhold at give oplysning vide-

re til andre potentielt involverede parter i et sags-

forløb om en sags opståen og mulige løsninger samt

mulige langsigtede konsekvenser. Orientering er ikke

regelfæstet og sker ofte ikke i form af en formalise-

ret papirgang. Den indebærer ingen forpligtelse til

opfølgning for den part, der modtager orienteringen.
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En afklaring af begreberne - som på nogle punkter er

overensstemmende i de to sektorer og på andre punkter

er i direkte indholdsmæssig modstrid med hinanden -

vil medvirke til et mere gnidningsfrit samarbejde

mellem de to sektorer omkring losning af problemer

for borgerne.
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6.3. Samarbejde mellem skolepsykologisk rådgivning og

social- og sundhedsforvaltningen.

Kommunens skolepsykologiske rådgivning og rådgivning

i henhold til bistandsloven, således som de er eta-

bleret under henholdsvis skoleforvaltningen og under

social- og sundhedsforvaltningen, vil på en række om-

råder og især i en række enkeltsager skulle supplere

hinanden. I hver enkelt sag afgøres arten af de to

forvaltningers bidrag til den samlede indsats af den

sagkundskab, de hver især råder over, mens omfanget

hver gang er bestemt af pågældende persons særlige

situation og behov. Der vil være sager, der alene

kræver en bistand fra skolesektorens side og andre,

der kun kræver indsats fra socialsektoren. Men her

imellem vil der være en række tilfælde, der kræver en

samlet, koordineret indsats, jfr. afsnit 6.2. Det er

disse situationer, der er grundlaget for beskrivelsen

i dette afsnit.

Da samarbejdet mellem de to sektorer i vid udstræk-

ning bestemmes af hvilken fase i et sagsforløb, man

er i, vil beskrivelsen af samarbejdets muligheder og

behov blive knyttet til dette forløb.

6.3.1. Opsøgende arbejde.

Skolesektorens opgaver.

Skolepsykologisk rådgivning har formelt intet opsø-

gende arbejde, men for at sikre den i folkeskolelo-

vens § 3a, stk. 1 og § 19 samt bekendtgørelsen om

specialpædagogisk bistand til småbørn hjemlede ret,

bør kommunen informere herom. For børn, der endnu ik-

ke har påbegyndt skolegangen, gælder det, at den spe-

cialpædagogiske bistand er et tilbud, hvis effektue-

ring bl.a. forudsætter, at forældre eller andre har

henvendt sig hos skolemyndighederne og har fremsat

anmodning herom. Når det drejer sig om børn i under-

visningspligtig alder, har skolesektoren, dvs. skole-

kommissionen i henhold til folkeskolelovens pligt til
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at sikre b^rns alsidige udvikling og en tilfredsstil-

lende undervisning. For de b^rn, hvis udvikling kræ-

ver en særlig støtte, skal skolepsykologisk rådgiv-

ning gennem vejledning og forslag til specialunder-

visning og anden specialpædagogisk bistand medvirke

til, at folkeskolelovens formål opfyldes.

Socialsektorens opgaver.

Social- og sundhedsforvaltningen skal i henhold til

bistandsloven udfare et opsøgende og koordinerende

arbejde. Denne forpligtelse fastslås i bistandslovens

§ 28 om den opsøgende virksomhed. Den opsøgende virk-

somhed uddybes i cirkulære om rådgivning og tilsyn

efter bistandsloven af 9. oktober 1975 og kan dels

bestå i udplacering af medarbejdere i sociale bolig-

selskaber, arbejdsformidlingen m.v.,dels i at have et

nært samarbejde med andre, der beskæftiger sig med

b^rn og unge, bl.a. daginstitutioner, skoler, hospi-

taler, politi, læger m.v. Ansatte på disse områder

skal på deres side i henhold til bistandslovens § 19

være opmærksomme på, om unge eller b^rn og deres fa-

milier har behov for hjælpeforanstaltninger i henhold

til bistandsloven.

Social- og sundhedsforvaltningen b^r således f^rst og

fremmest sikre, at de, som har kontakt med b^rn og

unge, er informeret om bistandslovens muligheder, så-

ledes at de, hvis pågældende ikke gennem sin egen

virksomhed i tjenesten eller hvervet har rimelig mu-

lighed for i tide at afhjælpe vanskelighederne, kan

orientere de unge eller børnenes forældre om bi-

standslovens hjælpemuligheder, og eventuelt formidle

en kontakt til social- og sundhedsforvaltningens

sagsbehandler.
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Her er tale om en orientering om bistandslovens mu-

ligheder, som den unge eller børnenes forældre kan

gøre brug af, hvis de ønsker det.

6.3.2. Henvendelsesinitiativet

Forholdene i skolesektoren.

Ved en almindelig sagsgang, herunder ved indstilling

til skolepsykologisk rådgivning, kan samarbejdsrela-

tionerne i de enkelte led være forskelligartede, idet

samarbejdsparterne, samarbejdets indhold og form vil

være bestemt af den konkrets sags specielle behov.

Den efterfølgende oversigt kan derfor ikke betegnes

som udtømmende eller dækkende for alle sagers vedkom-

mende .

Småbørn.

Barnets forældre kan henvende sig til den kommunale

skoleforvaltning eller til den skolepsykologiske råd-

givning med anmodning om specialpædagogisk bistand

til barnet.

Forældrene kan også henvende sig til social- og sund-

hedsforvaltningen, der lader anmodningen gå videre

til skoleforvaltningen.

Også andre med kendskab til barnet kan rette henven-

delse til skolemyndighederne med henblik på fremsæt-

telse af tilbud om specialpædagogisk bistand. Drejer

det sig om et barn i børnehaveklasse, skal børnehave-

klasselederens indstilling ske gennem skolens leder

og med skolelægens påtegning.



Skolebarn.

Såfremt en lærer har formodning om, at et barn har

behov for specialundervisning og anden specialpædago-

gisk bistand, skal han tage initiativ til, at eleven

bliver indstillet til undersøgelse ved skolepsykolo-

gisk rådgivning.

Initiativet til at indstille til undersøgelse kan og-

så komme fra skolelægen, forældre og andre, som ken-

der eleven, eller fra eleven selv.

Indstillingen til undersøgelsen foretages normalt af

klasselæreren, der forud for indstillingen har drøf-

tet elevens undervisningssituation med de øvrige læ-

rere, elevens forældre og eleven selv. Indstillin-

gen sendes med skolelægens påtegning gennem skolens

leder til skolepsykologisk rådgivning.

Forholdene i socialsektoren.

Initiativet til at starte en social sag kan i forbin-

delse med social- og sundhedsforvaltningens eget op-

søgende arbejde tages af forvaltningen selv. I for-

bindelse med samarbejde med andre instanser kan ini-

tiativet tages i fællesskab eller af samarbejdspart-

neren, altså hospitaler, læger, daginstitutioner, ar-

bejdsformidling, politi, skoler, kriminalforsorg

m.fl.

Herudover får social- og sundshedsforvaltningen hen-

vendelser i form af anmeldelser i henhold til bi-

standslovens § 20, der fastsætter underretningspligt

for enhver borger, der får kendskab til, at et barn

lever under velfærdstruende forhold.
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Men langt den største del af de børn og unge og dis-

ses forældre, der får social vejledning og behandling

i social- og sundhedsforvaltningen henvender sig selv

med henblik på rådgivning og bistand. Tilbud om sådan

rådgivning og bistand omkring børnenes forhold og op-

dragelse vil blive givet af social- og sundhedsfor-

valtningen, også selv om henvendelsen i fyrste omgang

handlede om anden hjælp, f.eks. økonomisk bistand.

Muligheder og behov for koordinering.

Initiativet til at inddrage skolepsykologisk rådgiv-

ning ligger ofte hos forældrene. En lang række perso-

ner er imidlertid omfattet af pligt til at informere

forældrene om de muligheder, der ligger hos myndighe-

derne med henblik på konsultativ eller behandlings-

mæssig bistand. Den skolepsykologiske rådgivning vil

derfor til stadighed have behov for at være i kontakt

med social- og sundhedsforvaltningens personale,

praktiserende læger, sundhedsplejersker, sygehuse,

vuggestuer, børnehaver og lign., der får kendskab til

et barn, de skønner har behov for specialpædagogisk

bistand.

Udlægningen af særforsorgen har medført, at undervis-

ningssektoren har fået ansvaret for ydelse af speci-

alpædagogisk bistand til en gruppe svært handicappede

børn, over for hvem også socialsektoren har betydeli-

ge arbejdsopgaver og et betydeligt ansvar.

Samarbejdsmåder ved indberetning.

Generelt vil der i tilfælde af problemer, hvori begge

forvaltninger er inddraget eller bør inddrages, i

samarbejde med forældrene eller med forældrenes ac-

cept blive indhentet oplysninger af betydning for sa-

gens videre forløb. Om nødvendigt bør der allerede
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fra dette tidspunkt i fællesskab mellem medarbejderen

fra skolepsykologisk rådgivning og social- og sund-

hedsforvaltningen opstilles en plan for sagens videre

forløb, herunder hvem der er koordinator, jfr. afsnit

3.5 nedenfor, samt hvem, der fra henholdsvis skole-

psykologisk rådgivning og fra social- og sundhedsfor-

valtningen udfører hvilke opgaver.

6.3.3. Undersøgelse.

Opgaverne i skolesektoren.

Med udgangspunkt i indstillingen foretages undersø-

gelsen ifølge folkeskolelovens § 11, stk. 2 , som ud-

over samtaler med og f.eks. testning af barnet også

omfatter samtaler med forældrene og pædagogerne/læ-

rerne. For at den skolepsykologiske rådgivning kan

danne sig et helhedsbillede af barnets situation,

indgår der i undersøgelsen imidlertid også indhent-

ning af nødvendige, yderligere oplysninger, hvorved

f.eks. fritidsinstitutionerne, hospitaler, praktise-

rende læge, skolelæge, sundhedsplejerske og social-

og sundhedsforvaltningen kan blive inddraget i nærme-

re belysning af sagen. I det videre undersøgelsesfor-

løb kan andet sagkyndigt personale inddrages, f.eks.

speciallæge og/eller amtets specialkonsulenter. En-

hver undersøgelse ved skolepsykologisk rådgivning

sker under ledende skolepsykologs ledelse, uanset

hvilken medarbejder, der foretager den.

Den skolepsykologiske rådgivning sammenstykker de en-

kelte oplysninger fra den skolepsykologiske undersø-

gelse til en helhed, som derefter danner grundlaget

for de videre overvejelser i sagen. Det er især i

denne fase, at samarbejdsrelationerne udnyttes til at

sammenkæde de informationer, der er nødvendige til

vurdering af helhedssituationen. De oplysninger, der

gives til skolepsykologisk rådgivning i forbindelse

med en indstilling, udbygges i denne fase først og

fremmest ved drøftelse med lærerne/ pædagogerne,
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forældrene og barnet. Evt. suppleres disse oplysnin-

ger med yderligere informationer fra social- og sund-

hedsforvaltningen, læge, hospitaler, evt. specialin-

stitutioner, almindelige og særlige daginstitutioner

m.v., jfr. i øvrigt foran afsnit 6.1.1. om forældre-

accept i forbindelse med udveksling af oplysninger.

Socialsektorens opgaver.

I social- og sundhedsforvaltningen vil det være sags-

behandleren, der varetager undersøgelsesarbejdet, den

sociale planlægning og det sociale arbejde i familien

med eventuel støtte fra konsulenter i social- og

sundhedsforvaltningen og/eller i amtets socialcenter.

I henhold til § 32, stk. 3 i bistandsloven påhviler

der social- og sundhedsforvaltningen en undersøgel-

sesforpligtelse, når det må antages, at et barn træn-

ger til særlig støtte. Undersøgelsesforpligtelsen

gælder, uanset om forskellige forhold allerede er be-

lyst gennem samarbejdspartneres (f.eks. skolepsykolo-

gisk rådgivnings) undersøgelser, men kan i tilfælde,

hvor der er foretaget sådanne undersøgelser, bl.a.

bygge på resultaterne af disse. Social- og sundheds-

forvaltningens undersøgelser vil normalt omfatte sam-

taler med forældrene i hjemmet, med observation af

barnets funktion i hjemmet og samspillet mellem for-

ældre og barn, kontakt til læge, daginstitution,

skole m.f1.

I bistandslovens § 32, stk. 3 pålægges det endvidere

det sociale udvalg i påkrævet fald at lade barnet un-

dersøge af læge eller psykolog. Såfremt man ikke i

den pågældende social- og sundhedsforvaltning har en

psykologisk konsulent, er amtskommunen forpligtet til

fra socialcentret at stille sådan konsulentbistand

til rådighed. Tilsvarende kan kommunens social- og
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sundhedsforvaltning trække på pædagogisk konsulent-

bistand og specialrådgivning i forbindelse med børn

med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, og

når det drejer sig om særlig vanskelige anbringelser

af b^rn og unge.

Muligheder og behov for koordinering og samarbejde om

undersøgelsen.

Hvis forældre, klasselærer, sagsbehandler eller sko-

lepsykologisk rådgivnings medarbejder mener, at der

for en given elev foruden specialpædagogisk bistand i

henhold til folkeskoleloven også er brug for bistand

af en sådan art, at den kun kan opfyldes i henhold

til bistandsloven, tager pågældende medarbejder ved

skolepsykologisk rådgivning og den sociale sagsbe-

handler kontakt med hinanden, jfr. afsnit 6.2.

I undersøgelsen af barnets vanskeligheder og behov

for bistand er det af afgørende betydning, at børn og

forældre oplever bistand som en helhed. Der må der-

for, inden den egentlige undersøgelse sættes igang og

inden forældrene orienteres herom, mellem de to for-

valtninger være en generel plan for sagsbehandlingen,

indeholdende ansvarsfordeling og områder, der skal

inddrages. Det er ligeledes vigtigt, at der er ind-

gået sådanne aftaler, at forældrene nøgternt og reelt

kan orienteres om, hvad undersøgelsens resultater

eventuelt vil kunne danne grundlag for og herunder, i

hvilket omfang de indhentede oplysninger vil blive

kommunikeret til andre. Sagsbehandlingen må have en

sådan karakter, at der skabes tillid hos brugeren.

6.3.4. Forslag til støtteforanstaltninger.

Skolesektorens opgaver.

Efter den skolepsykologiske undersøgelse udformes en

rapport. Rapporten udmunder eventuelt i forslag til

støtteforanstaltninger for barnet. Forældrene har ret

til at blive gjort bekendt med rapportens indhold.
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Dette sker typisk ved samtale mellem medarbejderen og

forældrene. Rapporten tilsendes for skolebarns ved-

kommende skolens leder og skolelægen. Rapportens kon-

klusioner er forinden drøftet med eleven og forældre-

ne samt med klasselæreren og de specialundervisnings-

lærere, der skal forestå en eventuelt specialpædago-

gisk bistand. Skolepsykologisk rådgivning stiller

forslag om, under hvilken form og med hvilket indhold

specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-

stand bør gives. Desuden vurderes specialundervisnin-

gens karakter.

Den rapport, der udarbejdes af skolepsykologisk råd-

givning i forbindelse med undersøgelse af småbørn,

kan munde ud i et forslag om, hvilken specialpædago-

gisk bistand, der bør tilbydes for at hjælpe barnet.

Forslaget udarbejdes efter samråd med forældrene, pæ-

dagogerne samt de specialundervisningslærere, der i

givet fald skal stå for bistanden. Om nødvendigt,

f.eks. vedrørende fritidsproblemer, drøftes forslaget

endvidere med social- og sundhedsforvaltningen.

Socialsektorens opgaver.

Opgaverne kan i visse situationer begrænses til en

henvisning til en anden myndighed eller instans, og

der bør i så fald ikke afkræves klienten flere oplys-

ninger, end hvad der er nødvendigt for at sikre, at

henvisningen er korrekt. I andre tilfælde vil det

være nødvendigt at indhente flere oplysninger såvel

fra klienten selv som - med hans samtykke - fra andre

instanser, såsom læge, hospital, skole, arbejdssted

m.v.

Opgaverne kan, afhængigt af behovet, f.eks. bestå i

samtaler om klientens eller familiens situation, bi-

stand til at klare praktisk betonede opgaver i hjem-

met - og formidling af kontakt med andre myndigheder.

Ofte indgår alle disse former for bistand i samme
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sag, ligesom vejledning i en del tilfælde kombineres

med andre hjælpeforanstaltninger i henhold til bi-

standsloven. Rådgivnings- og vejledningsvirksomhed

knytter sig således nøje til de øvrige former for bi-

stand, som bistandsloven omfatter: økonomisk eller

praktisk hjælp, støtte til udvikling eller genopret-

telse af erhvervsevnen samt pleje, særlig behandling

eller opdragelsesmæssig støtte.

Bistanden gives i nogle tilfælde akut, men normalt

søger sagsbehandleren dog først at opstille en plan

over den bistand (behandlingsplan), som skønnes at

ville kunne afhjælpe klientens vanskeligheder, samt

over den nærmere fremgangsmåde, der må følges. De

foreliggende muligheder drøftes igennem med klienten

og eventuelt familien, således at de pågældende selv

får lejlighed til at tage stilling til de forskellige

problemer. Klienterne bør på denne måde opfordres til

at tage aktivt del i planlægningen og samarbejdet,

således at de ikke oplever vejledningen som noget

udefra kommende, der overtager hele initiativet. Det

må herunder fremhæves, at vejledningen er en bistand

til klienterne til selv at klare problemerne og der-

for normalt ikke må blive en permanent hjælpeforan-

staltning, heller ikke i tilfælde, hvor det gennem en

periode har været hensigtsmæssigt at give løbende

vejledning.

Det er vigtigt, at klienten selv har en afgørende

indflydelse på bistandens iværksættelse og forløb.

Ved opstilling af en behandlingsplan indgår en række

momenter. Disse er beskrevet i bilag 2 side 68 f.

Sagsbehandleren har ansvaret for at inddrage andre

samarbejdspartnere i vurderingen af indholdet i de

nævnte momenter.
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Sagsbehandleren laver herefter et forslag til en ko-

ordinerende behandlingsplan, der bl.a. indeholder en

ansvars- og arbejdsfordeling mellem relevante samar-

bejdspartnere .

Muligheder og behov for samordning.

Når forslag om støtteforanstaltninger skal udformes,

vil det af mange grunde være hensigtsmæssigt, at det

sker i snævert samarbejde mellem medarbejderne i so-

cialsektoren og ved den skolepsykologiske rådgivning.

Derved vil der dels være mulighed for at sikre den

størst mulige imødekommelse af helhedssynet, og dels

vil det herved være muligt at udnytte de faglige res-

sourcer i de to sektorer maksimalt.

Under sagsforløbet i en sektor inddrages eventuelt

andre relevante personer/instanser som beskrevet i

det foregående. Generelt må gælde, at alle instanser

må være informerede om andres muligheder og være åbne

for, at andres faglige baggrund kan bringe gavnlige,

eventuelt nye aspekter ind i sagsbehandlingen, som

bevirker et kvalitativt bedre behandlingsforslag.

Endvidere gælder generelt, at forslag bør være tids-

begrænsede, i den forstand at de med mellemrum tages

op til ny vurdering. Forslagene bør endvidere opstil-

les med mulige alternativer med angivelse af hver si-

ne konsekvenser.

6.3.5. Beslutning.

Beslutning om bistand i henhold til folkeskoleloven

og bistandsloven træffes efter de gældende kompeten-

ceregler, jfr. tidligere afsnit herom.
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Koordinatorfunktionen.

I sager, hvor et barns behov kun kan dækkes ved en

samlet indsats fra begge sektorer, vil det være hen-

sigtsmæssigt, at der fra én af sektorerne udpeges en

koordinator af den samlede indsats. Drejer det sig om

problemer, der overvejende kan ljises inden for folke-

skolelovens rammer, vil det typisk være en medarbej-

der fra skolepsykologisk rådgivning, der er koordina-

tor. Drejer det sig om problemer, der overvejende

skal løses i henhold til bistandsloven, er det sags-

behandleren, der vil være koordinator.

Hvad enten det drejer sig om småbarn eller børn i

skolealderen, er det vigtigt, at koordinatoren sam-

arbejder med alle implicerede parter. Det er ofte så-

dan, at familien, barnet eller den unge har opbygget

en kontakt til bestemte personer, som det vil være

uhensigtsmæssigt at bryde, hvorfor rollen som koor-

dinator aftales på baggrund af konkret vurdering i

den enkelte sag.

Den udpegede koordinator følger indsatsen og har an-

svar for, at relevante samarbejdspartnere holdes in-

formeret om relevante oplysninger og at de inddrages,

når dette skannes nødvendigt.

Samtlige personer, der arbejder eller har kontakt med

familien, kan via koordinatoren tage initiativ til at

sammenkalde relevante samarbejdspartnere.

Såfremt en beslutning om en given hjælpeforanstalt-

ning i det ene eller det andet forvaltningsområde di-

rekte eller indirekte får konsekvenser i det andet,

bør orientering gives til denne forvaltning.
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Måder at samarbejde på i beslutningssituationen.

Især i denne fase, hvor der findes fastlagte bestem-

melser for, hvor beslutningskompetencen vedrørende

udlosning af ressourcer i systemet findes, er samar-

bejdsrelationerne begrænsede. Der kan derimod være

tale om et koordineret oplæg til de besluttende in-

stanser fra de samarbejdende parter omkring pågælden-

de barn/familie. Ligeså kan det i fælles samarbejde

være aftalt, at den ene del af behandlingsoplægget

søges godkendt af den ene part, medens den anden part

søger godkendelse af en anden del af behandlings-

oplæggets gennemførelse.

6.3.6. Samarbejdet om den iværksatte støttes forløb

og eventuelle ophør.

Når en foranstaltning er besluttet og iværksat, er

der fortsat behov for gensidig orientering mellem

sektorerne i de tilfælde, hvor foranstaltningen for-

udsætter et samarbejde - enten hvor den samlede ind-

sats består af elementer fra hver af forvaltningerne,

eller hvor en mulig supplerende indsats fra den anden

forvaltning skønnes sandsynlig.

Uanset hvilken forvaltningsgren, der har hovedansva-

ret for opfølgningen af den iværksatte foranstalt-

ning, findes der interne regler for rapportering af

opfølgningen. For skolesektorens vedkommende skal

iværksat specialpædagogisk bistand følges af skole-

psykologisk rådgivning og vurderes med henblik på

eventuel ændring - for småbørns vedkommende mindst 2

gange årligt og for skolebørns vedkommende mindst 1

gang årligt.

For socialsektorens vedkommende findes forskellige

regler for opfølgning. Nogle af disse kan skærpes

ifølge lokale aftaler. Hovedreglen er dog, at en

iværksat foranstaltning skal vurderes hver 3. måned.
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For begge forvaltningsgrenes vedkommende betyder

reglerne om opfølgning en kortere eller længere

skriftligt udformet konklusion.

Disse konklusioner bør udveksles i de tilfælde, hvor

der findes et erkendt behov for samordning af ind-

satsen. Når konklusionerne peger på ændringer af den

iværksatte foranstaltning, vil baggrundsoplysninger

iøvrigt være nødvendige.

6.3.7. Efterbehandling/opfølgning.

Skolesektorens opgaver.

For en lang række af de elever, der har modtaget

forskellige former for specialpædagogisk bistand og

om hvem der har været behov for samarbejde med so-

cialsektoren, vil der være behov for opfølgning,

hvor man uden at gribe direkte ind kan modificere

undervisningssituationen og den sociale situation.

I langt de fleste tilfælde kan den opfølgning knyt-

tes til dagligsituationen i form af forespørgsler

til barnets klasselærer og ved lærerens forespørg-

sler til forældrene - som led i den almindelige for-

ældrekontakt .

Det er her forudsat, at barn og forældre ved afslut-

ning af specialpædagogiske foranstaltninger er ori-

enteret både om, hvordan barnets situation vurderes,

og om hvilke hjælpemuligheder, der fortsat vil være

til rådighed.

I forbindelse med ophør af skolegang eller overgang

til anden uddannelse påhviler der skolepsykologisk

rådgivning et særligt ansvar for at orientere elev

og forældre om hjælpemuligheder uden for folkesko-

len. Denne rådgivning vil ofte give anledning til,

at den modtagende institution kontaktes eller, som
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det af og til er tilfældet, at en medarbejder fra

skolepsykologisk rådgivning opsiger mulige videreud-

danne Is esrau ligheder.

Der kan også være tale om, at skolepsykologen/medar-

bejderen ved den skolepsykologiske rådgivning delta-

ger i planlægningen af det videre uddannelsesforløb.

Som et led i disse opgaver oplyses den unge og dennes

forældre om muligheder for fortsat hjælp fra skole-

psykologisk rådgivning.

Socialsektorens opgaver.

Sagsbehandleren må til stadighed sikre, at grundlaget

for den planlagte bistand er ajourført, og de foran-

staltninger, der er sat i værk, må justeres og vurde-

res på grundlag af ny viden eller viden om senere

indtrufne omstændigheder. Sagsbehandleren kan iøvrigt

gennem regelmæssig kontakt med lærere og med det sko-

lepsykologiske team være med til at sikre kvaliteten

af den indsats, der er nødvendig.

Samarbejdet, specielt omkring skolegangens afslut-

ning.

Der kan i denne fase være tale om et tæt samarbejde

eller også udelukkende være behov for en konsultativ

bistand. Gennem blandt andet kuratorvirksomheden over

for specialklasseelever og andre med sværere handicap

har den skolepsykologiske rådgivning mulighed for at

yde intensiv hjælp omkring skolegangens afslutning og

i indtil 2 år efter, at eleven har forladt folkesko-

len. Herudover vil der i forbindelse med afgang fra

folkeskolen meget ofte være behov for indsats fra so-

cialsektoren, navnlig over for den gruppe af elever,

der har behov for en særlig indsats for at kunne gen-

nemføre et uddannelsesforløb eller fastholde en nor-

mal erhvervsmæssig placering.
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6.4. Samarbejdet mellem skolemyndigheder i kommuner

og amtskommune om specialpædagogisk bistand til børn

og unge i alderen 0 - 18 år.

6.4.1. Indledning.

Samarbejdet er her nødvendiggjort igennem den opde-

ling af opgaverne imellem kommunerne og amtskommuner-

ne, der har fundet sted via folkeskolelovens § 19,

stk. 1 og § 19, stk. 2. De i den forbindelse udsendte

regelsæt består først og fremmest af:

1) Cirkulære om ændring af lov om folkeskolen m.v. af

31. oktober 1978.

2) Vejledende retningslinier af 22. oktober 1979 for

henvisning af elever til specialundervisning og

anden specialpædagogisk bistand efter folkeskole-

lovens § 19, stk. 2.

3) Bekendtgørelse af 22. oktober 1979 om folkesko-

lens specialpædagogiske bistand til småbørn.

4) Cirkulære af 26. februar 1980 om ændring af skole-

styrelsesloven.

6.4.2. Behovet for samarbejde i sager om vidtgående

specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-

stand (folkeskolelovens § 19, stk. 2).

I bilag 8 er kompetencereglerne for et sagsforløb

nærmere beskrevet. I det følgende beskrives de nød-

vendige samarbejdsrelationer i alle faser af en sag

om vidtgående specialundervisning m.v. og dermed også

i de faser, der ligger før der bliver tale om, at

barnet bliver omfattet af folkeskolelovens § 19, stk.

2.
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Dette har sammenhæng med, at amtskommunen har en stor

interesse i, at de nødvendige samarbejdsrelationer

også i disse tidlige faser af en sag er beskrevet,

idet der ellers ofte vil være tale om, at amtskommu-

nen skal indhente supplerende oplysninger i forbin-

delse med en § 19, stk.2-sag for at tilvejebringe et

rimeligt oplysningsgrundlag, hvorpå der kan træffes

beslutning om vidtgående specialpædagogisk bistand.

Ligeledes har det stor betydning for de amtskommunale

skolemyndigheder, at det i selve sagen er oplyst,

hvilke instanser der iøvrigt har haft eller har for-

bindelse med det pågældende barns sag med henblik på

hurtigst muligt at kunne etablere/fortsætte samar-

bejdsrelationer til disse instanser.

Sagsforløbet og de dertil knyttede samarbejdsrelatio-

ner kan opdeles i følgende faser:

6.4.2.1. Indberetningsfasen.

Det primære formål med samarbejdet mellem de implice-

rede sektorer er i denne fase at sikre, at de invol-

verede personer er informerede om:

1. Hvem der skal indberettes til, om hvad, hvornår og

i hvilken form.

2. Hvilke specialpædagogiske foranstaltninger, der

kan tilbydes, og hvem der tilbyder dem.

3. Forandringer i de bestående foranstaltningsmulig-

heder med hensyn til indhold, sektor, tilhørsfor-

hold, nye skemaer etc.
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Information om indberetningsvejene.

Ofte vil de fyrste til at erkende et handicap hos det

lille barn være forældrene eller personalet i den

primære sundhedstjeneste. Der vil derfor specielt i

barnets fyrste leveår være behov for løbende informa-

tion til og samarbejde med fødeafdelinger, pædiatri-

ske afdelinger, sundhedsplejersker, praktiserende læ-

ger og lægekonsulenter i social- og sundhedsforvalt-

ningen .

Fra 2 - 3 årsalderen vil henvendelser om handicapkom-

penserende foranstaltninger erfaringsmæssigt også

komme fra personale i almindelige og særlige dagin-

stitutioner, dagpleje m.v. Senere igen vil henvendel-

ser naturligt komme fra skolen. Der vil derfor også

være behov for løbende information til og samarbejde

med disse personalegrupper.

Denne løbende information bør dække de muligheder for

social- og specialpædagogisk indsats og specialpæda-

gogisk bistand, som gives i de enkelte kommuner såvel

som i den pågældende amtskommune. Informationen bør

endvidere sætte ovennævnte personalegrupper i stand

til at rådgive forældre om, hvor de skal henvende sig

med hvilke problemer.

6 4.2.2. Sagsbehandlingsfasen.

For mange § 19, stk. 2-sager vil der være tale om, at

alle tre sektorer (skole-, social- og sundhedsvæsen)

på såvel kommunalt som amtskommunalt plan har haft

eller får med en sag at gøre.

Når en skolepsykologisk rådgivning skal lave indstil-

ling om vidtgående specialundervisning og anden spe-

cialpædagogisk bistand vil der således være tale om,

at om ikke alle så dog mange af følgende personer el-

ler institutioner ofte bør kontaktes og eventuelt

inddrages i udformningen af et forslag til vidtgående

specialundervisning. Der henvises herunder til over-

vejelserne omkring koordinatorfunktionen som beskre-

vet i afsnit 6.3.5.
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1) Praktiserende læge

2) Pædiatrisk afdeling/evt. privat praktiserende

pædiater

3) Børnepsykiatrisk afdeling/neurologisk afdeling

4) Sundhedsplejerske

5) Kommunal social sagsbehandler, herunder evt.

psykologisk personale

6) Amtskommunal social sagsbehandler, herunder amts-

kommunens børnerådgivningscenter

7) Specialrådgivning ydet af lands- eller landsdels-

dækkende skoler og undervisningsinstitutioner

8) Kommunal daginstitution via social- og sundheds-

forvaltningen

9) Kommunalt og amtskommunalt skolevæsen

10) Særlige daginstitutioner via sagsbehandler

11) Amtskommunal døgninstitution via sagsbehandler

12) Amtsskolepsykologen, herunder de i ndervisnings-

og kulturforvaltningen ansatte konsulenter og

psykologer.

6.4.2.3. Forslagsfasen.

Amtskommunen må her forvente at få en indstilling,

der med baggrund i den forudgående sagsbehandling

dækker følgende krav:

1) Forslag til foranstaltning.

Præcis, kortfattet og konkret beskrivelse af forsla-

get til vidtgående specialundervisning og anden spe-

cialpædagogisk bistand med anførsel af det generelle

mål for forslaget, og hvorledes forslaget tænkes at

kunne imødekomme elevens behov.

2) Beskrivelse af barnet.

Herunder en psykologisk beskrivelse og vurdering, der

beskriver såvel barnets stærke som svage sider. I be-

skrivelsen bør også medtages iagttagelser foretaget
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af forældrene og involverede personalegrupper. Bar-

nets funktion bør beskrives både i skole, hjem og

fritid.

Dette bør føre over i

3) Beskrivelse af barnets behov.

Disse bør beskrives ud fra konklusionen på beskrivel-

sen af barnet og gerne stilles op i punkter, der

f.eks. vedrører hjem, fritid, skole.

4) Oversigt over andre instanser, der har været eller

er i forbindelse med barnet, gerne bilagt væsentlige

rapporter, udtalelser o.l.

5) Sammenfatning af de pædagogisk/psykologiske over-

vejelser, der med udgangspunkt i beskrivelsen af bar-

net, beskrivelsen af barnets behov, erfaringer med

tidligere foranstaltninger m.v. har ført til det nu

fremsatte forslag.

Vedrørende pkt. 2-5 bemærkes, at der alene bør med-

tages sådanne oplysninger, der har betydning for det

stillede forslag eller den fortsatte specialpædagogi-

ske bistand.

6.4.2.4. Beslutningsfasen.

Der henvises til undervisningsministeriets vejled-

ning af 22. oktober 1979 om henvisning af elever til

specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-

stand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2 og til bi-

lag 7's beskrivelser af kompetenceregler.

6.4.2.5. Udførelsesfasen og opfølgningsfasen.

For at sikre, at de specialpædagogiske foranstaltnin-

ger udfares som besluttet og med regelsatte mellemrum

tages op til vurdering er det nødvendigt, at ansvaret

bliver klart placeret.
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Efter de gældende regler bør amtskommunen sørge for,

at udviklingen hos de elever, der modtager vidtgående

specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-

stand, følges af en skolepsykologisk rådgivning, som

regelmæssigt bør drøfte elevens undervisningssitua-

tion med elevens forældre og med den eller de lærere,

der forestår undervisningen. Foregår undervisningen

indenfor den skolepsykologiske rådgivnings område,

påhviler opfølgningsansvaret sædvanligvis denne råd-

givning. Er barnet henvist til undervisning i en an-

den rådgivnings område er det ligeledes sædvane, at

udviklingen følges herfra, dog under løbende kontakt

med den rådgivning fra hvis område barnet er hen-

vist.

Det er i mange tilfælde påkrævet, når det drejer sig

om elever med vidtgående handicap for hvem amtskom-

munen har undervisningsansvaret, at amtskommunen sup-

plerer de kommunale rådgivninger med økonomiske eller

personelle ressourcer. Indhold og omfang af dette

supplement vil være fastsat i overenskomst mellem

amtskommunen og den eller de implicerede kommuner,

jfr. nedenfor.

Amtsrådsforeningen finder, at ministeriets vejledning

af 22. oktober 1979 alene, som det angives, er "vej-

ledende retningslinier". For så vidt angår undervis-

ning af elever på amtskommunale skoler, må der bestå

en valgmulighed for amtskommunen til ved egen stab om

fornødent at følge udviklingen hos de elever, der

modtager vidtgående specialundervisning og anden spe-

cialpædagogisk bistand.

6.4.3. Overenskomst om vidtgående specialundervis-

ning.

Efter gældende regler er det således amtskommunen,

der har ansvaret for den vidtgående specialundervis-

ning, og forpligtelsen omfatter både planlægning,

henvisning, tilsyn og det bevillingsmæssige ansvar.
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Således er det amtskommunen, der skal sikre sig, at

udviklingen hos de elever, der enten i amtskommunalt

eller primærkommunalt regie modtager vidtgående spe-

cialundervisning og anden specialpædagogisk bistand,

følges af en skolepsykologisk rådgivning, som regel-

mæssigt drifter barnets situation med dets forældre

og med den eller dem, der forestår den pædagogiske

indsats.

Efter folkeskolelovens § 20 etableres vidtgående spe-

cialundervisning i primærkommuner efter overenskomst

imellem amtskommunen og én eller flere kommuner (§ 20

giver også amtskommunen mulighed for at indgå over-

enskomst med private skoler, en anden amtskommune el-

ler med staten).

Der er ikke fastsat nærmere regler for udformningen

af overenskomsten, der kan spænde fra at omhandle en

enkelt elev til drift af en hel specialskole. Men det

fremgår af de vejledende retningslinier fra august

1979 1) vedrørende udarbejdelsen af udbygnings-

planer for den vidtgående specialundervisning m.v.,

at også spørgsmålet om skolepsykologisk rådgivnings

betjening af elever med behov for vidtgående special-

undervisning kan aftales.

1) En revideret vejledning er for tiden under udar-

bejdelse med henblik på revision af planlægningen pr.

1. januar 1984. De nævnte spørgsmål vedrørende over-

enskomster ventes ikke ændret.
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6.5. Samarbejdet mellem de amtskommunale social- og

sundhedsforvaltninger (socialcentre) og primærkommu-

nerne vedrørende bistand i henhold til lov om social

bistand til børn og unge i alderen 0 - 18 år.

6.5.1. Indledning.

Socialcentrene er oprettet under de amtskommunale so-

cial- og sundhedsforvaltninger, jfr. den sociale sty-

relseslovs § 17, stk. 2. Forvaltningerne, herunder

centrenes opgaver er tidligere beskrevet i kapitel 5.

Med hensyn til samarbejdet mellem amtskommuner og

primærkommuner vedrørende bistand i henhold til loven

om social bistand, kan der henvises til en række reg-

ler, som er nævnt i bilag 10. De i bilaget nævnte

regler omhandler samarbejdet i personsager og vedrø-

rer således ikke det samarbejde, der finder sted i

forbindelse med udbygningsplanlægning m.v.

6.5.2. Nogle generelle principper for samarbejdet ved

amtskommunale ydelser i henhold til bistandsloven.

Det fælles for de i bilag 10 nævnte regelsæt er, at

de tilsigter en tæt opgavesammenhæng mellem det kom-

munale og amtskommunale plan, og at dette bl.a. viser

sig i et tæt samspil på det sociale område mellem

kommunens mere almene og amtskommunens mere speciali-

serede funktioner, både med hensyn til tilbuddet af

foranstaltninger (rådgivning, institutioner m.v.) og

med hensyn til de enkelte sagsforløb (visitation

m.v.). Det kommunale og amtskommunale plan kan såle-

des supplere hinanden på alle områder, både i det in-

dividuelle sagsbehandlingsforløb og på det generelle

planlægningsniveau.
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F.eks. er det på børneområdet en kommunal socialud-

valgsopgave at træffe beslutning om anbringelse på

døgninstitution for børn og unge. Beslutningen forud-

sættes udøvet i samarbejde med vedkommende institu-

tion og med den amtskommunale social- og sundhedsfor-

valtning (socialcentret), hvorunder den generelle

styring og det faglige tilsyn med institutionerne

henhører. Når beslutningen om anbringelse på amtskom-

munalt styrede institutioner er placeret under kom-

munen, er det fordi det forudsættes, at alle de loka-

le foranstaltninger (rådgivning, familiestøtte, fami-

liepleje, dagservice etc.) er indgået i vurderingen

med henblik på at undgå anbringelse på f.eks. døgnin-

stitution. Det forudsættes derfor også, at kommunens

lokale service samarbejder med institutionen og fami-

lien/den unge under anbringelsen og står klar til at

støtte familien/den unge i forbindelse med udskriv-

ningen fra institutionen (udslusningsfasen).

Udover de gældende underretningsforpligtelser foregår

der et samarbejde med skolepsykologiske rådgivninger

ved ydelser i henhold til bistandsloven via de pri-

mærkommunale sociale udvalg, dvs. sagsbehandlere i

social- og sundhedsforvaltningerne, som skal koordi-

nere den sociale indsats. Samarbejdet nævnes ekspli-

cit bl.a. i reglerne om bistand til børn og unge med

vidtgående fysiske og psykiske handicap. Socialmini-

steriets cirkulære af 28. juni 1978 nævner således i

pkt. 28 det sociale udvalgs ansvar for - i samarbejde

med de amtskommunale myndigheder og institutioner,

herunder de særlige daginstitutioner, der er inddra-

get i bistanden til den enkelte - at tage de fornødne

initiativer, f.eks. med henblik på konstatering af

behov for iværksættelse af specialpædagogisk bistand

efter folkeskoleloven.
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Samarbejdet nævnes bl.a. også i socialministeriets

cirkulære af 29. juni 1979, pkt. 31 i forbindelse med

de særlige daginstitutioner. Institutionerne kan som

led i observation og diagnosticering af bfirn og unge

med vidtgående fysiske og psykiske handicap bl.a. på-

tage sig observation med henblik på konstatering af

behovet for iværksættelse af specialpædagogisk bi-

stand. Denne virksomhed betragtes som et led i den

almindelige service, der endvidere kan omfatte ind-

sats fra sundhedspleje, daginstitutioner, familie-

støtte, støttepædagoger, pædagogiske konsulenter m.v.

Endvidere ydes rådgivning og vejledning til personale

på primærkommunale daginstitutioner, der modtager

børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap samt

rådgivning og vejledning af forældre m.fl.

Inden for rammerne af regelsættene gør der sig en

række forskelle gældende amtskommunerne imellem med

hensyn til , hvorledes samarbejdet gribes an. For-

skellene kan bl.a. skyldes forskelle i det niveau,

amtskommunen har prioriteret at udbygge de enkelte

foranstaltningsområder på, samt forskelle i social-

centrenes organisation og valgte modeller for samar-

bejde med kommunerne.

I forholdet til primærkommunerne finder man endvidere

forskelle med hensyn til hvilke modeller, der anven-

des i samarbejdet inden for den enkelte amtskommmunes

grænser. Forskellene kan bl.a. skyldes, at større og

store kommuner i større udstrækning end små kan op-

bygge en egen ekspertise.

For det opsøgende og forebyggende arbejde i enkelt-

sager gælder, at det stort set foregår i primærkommu-

nerne, eventuelt med konsulentbistand fra socialcen-

tret. Undtagelserne er børnerådgivnings- og amtsung-

domscentre samt særlige daginstitutioner, der udover

at yde konsulentbistand også har direkte klientarbej-

de med henblik på opsøgning og forebyggelse.
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Hertil kommer det opsøgende og forebyggende arbejde

omkring småbarn med vidtgående fysiske eller psykiske

handicap, der udfares gennem amtskommunernes særlige

daginstitutioner, primært focuserende på psykisk ud-

viklingshæmmede b^rn.

Vejledning og rådgivning af b^rn og unge med vidtgå-

ende fysiske og psykiske handicap kan - hvis det pri-

mære handicap er psykisk udviklinghæmning - udføres

af ansatte med specialviden i amtskommunernes social-

centre eller specialinstitutioner i samarbejde med

den almindelige rådgivning og vejledning i primærkom-

munen. Den specielle rådgivning kan bl.a. vedrøre fa-

miliens og barnets holdning til handicappet, ægteska-

belige problemer, forhold til søskende, legekammera-

ter, sexuelle vanskeligheder, fritidstilbud m.v.,

økonomi, pleje, aflastning, beskæftigelse, bolig og

hjælpemidler m.v. Desuden kan der ydes vejledning ved

valg af beskæftigelse, herunder særlige egnede optræ-

ningsmuligheder.

Samarbejdet med primærkommunen er nødvendigt, bl.a.

af hensyn til løbende justeringer af behandlingspla-

nerne .

Vestsjællands amtskommunes social- og sundhedsfor-

valtning dækker gennem Refsnæsskolens småbørnskonsu-

lenter på landsplan vejledning i henhold til bi-

standsloven af småbørn med synshandicap.

Vejledning i henhold til bistandsloven af småbørn med

hørehandicap dækkes vest for Storebælt i det sydlige

Jylland af Vejle amtskommunes social- og sundhedsfor-

valtning med udgående vejledning fra den særlige dag-

institution ved Døveskolen i Fredericia og for den

nordlige del af Jylland med udgående vejledning fra

den særlige daginstitution ved Ålborgskolen.
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Øst for Storebælt dækkes vejledningen i henhold til

bistandsloven af Børneklinikken (undersøgelses- og

vejledningsklinikken i København under Københavns ma-

gistrats 3. afdeling.)

Vejledningsfunktioner omfatter for alle områderne

vejledning i og til hjem, dagpleje/daginstitutioner.

Endelig kan de statslige specialkonsulentordninger

for fysisk og psykisk handicappede, der omfatter kon-

sulentordninger for blinde, døve, tunghøre, vanføre

og psykisk udviklingshæmmede, og som yder rådgivning

m.v. udover den, der gives i amts- og primærkommuner-

ne, varetage funktioner bl.a. i forbindelse med råd-

givning og behandlingsplanlægning m.v., jfr. social-

styrelsens vejledning af 26. januar 1980 om de stat-

slige specialkonsulentordninger for fysisk og psykisk

handicappede.

Ser man på det opsøgende og forebyggende arbejde mere

generelt over for hele eller dele af befolkningen,

sker der desuden en del direkte kontakt fra social-

centrets side, bl.a. gennem informationsmateriale,

undervisning af sagsbehandlere o.lign.

Henvisninger/indberetninger til socialcentret sker

via sagsbehandleren i social- og sundhedsforvalt-

ningen i klientens opholdskommune. Der er undtagelser

herfra, især vedrørende børnerådgivningscentre, sær-

lige daginstitutioner og amtsungdomscentre samt

statskonsulenterne, hvortil klienter har mulighed for

at henvende sig direkte med ønske om rådgivning m.v.

Hvis sådanne personlige henvendelser resulterer i

iværksættelse af behandlingsplaner, sker dette dog

altid via en indstilling til og beslutning fra den

kommunale social- og sundhedsforvaltning.
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Det gælder iøvrigt, at der i de sager socialcentrene

får henvist altid sker en vurdering i opholdskommunen

af mulighederne for at yde hjælp inden for kommunens

egne rammer. Da man på amtsniveau har en afgrænsning

mellem social- og skoleforvaltningerne, der er paral-

lel med den, der er gældende i kommunerne, vil der

med andre ord altid forud for en henvendelse/indstil-

ling til socialcentret være foregået en vurdering i

social- og sundhedsforvaltningen i klientens opholds-

kommune.

Såfremt indstillingen gælder småbarn med vidtgående

handicap, vil sagen ofte gå direkte fra primærkommu-

nens social- og sundhedsforvaltning til amtskommunens

social- og sundhedsforvaltning.

Dette gælder eksempelvis, når børnene er døve, blinde

og psykisk udviklingshæmmede. Vejledningen vil så

iværksættes gennem amtskommunens social- og sundheds-

forvaltning.

Hvis indstillingen omhandler børn, der også har behov

for specialpædagogisk bistand, vil sagen endvidere

ofte forud være henvist og vurderet i samarbejde med

skolepsykologisk rådgivning og skolesektoren iøvrigt,

idet man må forudsætte dette samarbejde mellem de

primærkommunale forvaltninger forud for henvendelsen

til amtskommunens socialcenter.

Når der sker henvendelse til socialcentret vil der

således, når bortses fra de personlige henvendelser,

altid forud være foretaget en undersøgelse af klien-

tens/ familiens forhold som grundlag for behovsvurde-

ring og behandlingsplan. Der er ingen specificerede

krav til sådanne undersøgelser, som skal være opfyld-

te forud for henvendelsen til socialcentret, idet det

er overladt til de kommunale social- og sundhedsfor-

valtninger at vurdere, hvornår der er grundlag for

henvendelse. En række socialcentre har dog udarbejdet
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visitationsskemaer, der bruges som del af beslut-

ningsgrundlaget ved anvisning af f.eks. døgninstitu-

tionsplads, placering på revalideringsinstitution,

særlige daginstitutioner o.lign. Der kan i sådanne

skemaer indgå ønske om psykologvurderinger, givet af

skolepsykologisk rådgivning, når der er tale om ind-

stillinger til foranstaltninger for børn, eller de er

udfyldt af psykologer ved social- og sundhedsforvalt-

ningen i primærkommunen eller ved socialcentret. Så-

fremt der kan være behov for specialpædagogisk bi-

stand i henhold til folkeskoleloven, foretages der

endvidere en undersøgelse af skolepsykologisk rådgiv-

ning, jfr. reglerne herom.

I de sager, hvor man kan forudse en stor grad af

overlapning med hensyn til behov for hjælp fra både

skole- og socialsektor, er der i flere amtskommuner

nedsat såkaldte visitationsudvalg på tværs af so-

cial- og sundhedsforvaltningen og undervisnings- og

kulturforvaltningen. Sådanne tværgående udvalg vedrø-

rer især børn med vidtgående fysiske og psykiske han-

dicap. Begrundelsen for sammensætningen af de tværgå-

ende udvalg er, at de dels skal kunne indsamle infor-

mationer bredt om barnets forhold, dels skal kunne

træffe beslutninger om foranstaltningsiværksættelse

efter behov, dvs. sammenstykke hjælp uafhængigt af,

hvilken sektor, der har kompetence til at beslutte

iværksættelse af den fornødne hjælp. Herudover har

der været ønske om at samordne ressourcerne. Visita-

tionsudvalgene har ingen selvstændig kompetence i

henhold til lovgivningen og indebærer således ingen

ændringer i forhold til kompetencereglerne, jfr. tid-

ligere afsnit herom.
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6.6. Organisationen af de skolepsykologiske rådgiv-

ninger og social- og sundhedsforvaltningerne og de

hermed forbundne samarbejdsforhold.

6.6.1. De skolepsykologiske rådgivninger.

De skolepsykologiske rådgivninger kan være organi-

seret på følgende måder:

a. Rådgivningen omfatter én kommune.

Den skolepsykologiske rådgivning organiseres som

en del af kommunens samlede skolevæsen.

b. Fællesskabsoverenskomst.

Der oprettes en overenskomst imellem flere kommu-

ner om den skolepsykologiske rådgivning. Kommunal-

bestyrelsernes funktioner varetages (som under b)

af en fællesstyrelse bestående af et antal kommu-

nalbestyrelsesmedlemmer fra de deltagende kommu-

ner. Der oprettes derimod ingen fælles skolekom-

mission, idet kommissionsfunktionerne henlægges

til skolekommissionen i en af de deltagende kommu-

ner.

c. Skoleforbundsoverenskomst.

Der oprettes en overenskomst imellem flere kommu-

ner om den skolepsykologiske rådgivning. Kommunal-

bestyrelsernes funktioner varetages af en for-

bundsstyrelse bestående af et antal kommunalbesty-

relsesmedlemmer fra de deltagende kommuner. Endvi-

dere oprettes en forbundsskolekommission bestående

af kommunalbestyrelsesmedlemmer og (forældrevalg-

te) skolenævnsmedlemmer fra de deltagende kommu-

ner. Hjemlen til at oprette nye skoleforbund er

bortfaldet.
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d. Betalings- eller betjeningsoverenskomst.

Den skolepsykologiske rådgivning etableres af en

enkelt kommune (som under a), men betjener mod be-

taling andre deltagende kommuner. Undervisnings-

ministeriet fraråder oprettelse af en sådan ord-

ning, fordi den ikke giver de betjente kommuner

formel indflydelse på ordningens nærmere drift.

e. Amtskommunal organisation.

De skolepsykologiske rådgivninger er enkelte ste-

der oprettet i amtskommunalt regie, således at

personalet ansættes af amtskommunen, der afholder

alle udgifter.

f. Særlige storbyordninger (Aarhus, Odense og Aal-

borg ) .

Kommunens skolepsykologiske rådgivning er opdelt i

afdelinger. Hver af disse afdelinger ledes af en

afdelingsleder under ansvar over for den ledende

skolepsykolog. Det skolepsykologiske arbejde i den

enkelte afdeling er organiseret som en primærkom-

munal skolepsykologisk rådgivning, dog med den be-

grænsning, at der ikke kan oprettes souschefstil-

linger, og at visse skolekonsulenter er fælles for

flere afdelingskontorer.

6.6.2. Social- og sundhedsforvaltningerne.

Kommunalbestyrelsen nedsætter i overensstemmelse

med § 17, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse et

udvalg til forvaltning af kommunens sociale, sund-

hedsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige anliggender -

det sociale udvalg. For kommuner, der har en magi-

stratsordning, kan socialministeren godkende en

særlig ordning til varetagelse af det sociale ud-

valgs funktioner.
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I hver kommune oprettes en særlig forvaltning for de

anliggender, der henhører under de ovennævnte organer

- social- og sundhedsforvaltningen.

Ordet forvaltning omfatter ikke alene rent kontormæs-

sige funktioner, men også den sagkyndige assistance,

der skal tilknyttes kommunen i forbindelse med dens

arbejde med de sociale og sundhedsmæssige områder,

herunder også vejledning og rådgivning (foranstalt-

ninger efter bistandslovens kapitel 7).

Indenfor grænserne af begrebet "en særlig forvalt-

ning" har den enkelte kommune imidlertid adgang til

at foretage den opdeling af den samlede forvaltning,

den finder mest hensigtsmæssig.

Der er med andre ord variationer i social- og sund-

hedsforvaltningernes organisation kommunerne imellem,

bl.a. som følge af forskelle i kommunernes indbygger-

tal, befolkningsstruktur, ressourcer m.v.

Det tætte samspil mellem det kommunale og amtskommu-

nale plan bevirker endvidere, at det niveau, en amts-

kommune beslutter at lægge med hensyn til dækning af

specialviden, specialinstitutioner m.v., har indfly-

delse på det grundlag, der må prioriteres på i kom-

munerne i den pågældende amtskommune. Omvendt har

kommunernes udbygning indflydelse på amtskommunens

grundlag for beslutning om serviceniveauet på for-

skellige områder.

Hertil kommer, at den enkelte kommunalbestyrelse og

det enkelte amtsråd, respektiv de enkelte socialud-

valg selv afgør, hvilke beføjelser man ønsker at

overlade til de personer, der er ansat i kommunal el-

ler amtskommunal tjeneste. Personalet har således in-

gen selvstændig, dvs. af kommunalbestyrelse eller
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amtsrådet eller af de respektive socialudvalg uafhæn-

gig kompetence. Personalet handler i kraft af en ud-

trykkelig eller stiltiende delegation* fra det folke-

valgte organ, der har det politiske ansvar for, at de

kommunale eller amtskommunale opgaver udfares.

Det er med andre ord ikke muligt at angive nøjagtigt,

hvorledes forvaltningen er organiseret, og hvilket

niveau i en social- og sundhedsforvaltning der kan

træffe beslutning i en given sag grundet forskelle i

kommunernes kompetencefordelingsplåner.

Men der kan på grundlag af nedennævnte forudsætninger

opstilles eksempler på samarbejdsmodeller, jfr.neden-

for afsnit 6.6.4.

6.6.3. Nogle forudsætninger for samarbejde imellem

skolepsykologisk rådgivning og social- og sundheds-

forvaltningen samt forslag til ændrede bestemmelser

herom.

6.6.3.1. Indledning.

Det skal indledningsvis fremhæves, at der er betyde-

lige forskelle imellem kommunernes skolepsykologiske

rådgivninger, også hvor der er tale om rådgivninger,

der virker inden for den samme organisationsform.

Tilsvarende er der som nævnt i forrige afsnit for-

skelligheder imellem de kommunale social- og sund-

hedsforvaltninger. Det er derfor ikke muligt at angi-

ve en bestemt og præcis beskrevet måde at samarbejde

på. Der kan i stedet nævnes nogle forudsætninger for

samarbejdet og på den baggrund gives nogle eksempler

på, hvorledes samarbejdet kan gribes an.

*) Udtrykket "delegation" dækker det forhold, at det

kompetente organ enten udtrykkeligt har overdraget

udøvelsen af kompetencen eller - som det mindre - må

anses for bekendt med og indforstået med, at kompe-

tencen udøves af en anden (jfr. indenrigsministeriets

betænkning nr. 894, 1980, Om Kommunale styrelsesfor-

mer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v.).
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Udgangspunktet er, at skole- og social- og sundheds-

sektoren har hver deres definerede opgaver i henhold

til de respektive lovgivninger. Opgaverne er nøje be-

skrevet i betænkningens kapitel 4 og 5. Samtidig kan

der i en række tilfælde være tale om overlapninger

over for de elever/klienter, der har behov for bi-

stand fra begge sektorer. Der er derfor brug for både

en afgrænsning af hvilken sektor, der har ansvaret

for hvad, og for en koordinering, hvor der er behov

for dette.

Kommunens specialpædagogiske virksomhed må med andre

ord tilrettelægges i samråd med forældrene og desuden

i fornødent samarbejde mellem forvaltningerne med

henblik på samordning med anden pædagogisk, sundheds-

mæssig eller social indsats til barnet eller foræld-

rene.

I praksis kan koordineringen og den klare afgrænsing

strande på, at mange personer med mindre kendskab til

hinanden skal medvirke, hvilket øger risikoen for

dobbeltarbejde og med huller i hjælpesystemet til

følge. Det må derfor præciseres hvem, der l^ser hvil-

ke opgaver, og hvem, der sørger for, at indsatserne

koordineres - på enkeltsagsplan og på de mere gene-

relle niveauer.

Samarbejdet inden for den enkelte kommune kan hæmmes

eller fremmes, afhængigt af, hvor meget kommunen mo-

tiverer til samarbejde mellem de to forvaltninger.

F.eks. kan graden af delegation til sagsbehandlere

være afgørende for, om der kan opstå et flydende sam-

arbejde i sager, der omhandler børn, som har berøring

med begge forvaltninger. Desuden kan der gennem

f.eks. inddeling af kommunen i geografiske områder

opnås en lettere personlig kontakt mellem forholdsvis

få medarbejdere i de to forvaltninger.
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6.6.3.2. Ansættelsesvilkår - Forslag til lovændring.

Et forhold, der ligeledes ligger til grund for samar-

bejdsmodeller mellem skolepsykologisk rådgivning og

social- og sundhedsforvaltningen, er de forskelle i

ansættelsesvilkår, som gælder for tjenestemandsansat-

te i henholdsvis kommunen og folkeskolen, og som in-

debærer, at bl.a. skolepsykologer og skolekonsulenter

ikke kan pålægges at udfare opgaver, som ikke er de-

fineret i lovgivningen som folkeskolens, men som det

påhviler social- og sundhedsforvaltningen at udfare.

Der kan godt lokalt være udviklet en praksis med hen-

syn til, at skolepsykologer og skolekonsulenter udfa-

rer visse konsultative opgaver for social- og sund-

hedsforvaltningen, men det er et samarbejde, som til

enhver tid kan afbrydes grundet ansættelsesbetingel-

serne.

De medarbejdere ved skolepsykologisk rådgivning, der

mere fast kan yde konsultative opgaver udover skole-

sektoren, er kliniske psykologer og socialrådgivere.

For overenskomstansatte personalegrupper gælder, at

tjenestestedet kan ændres ved beslutning i kommunal-

bestyrelsen, hvis ansættelsesforholdene i det konkre-

te tilfælde ikke er til hinder herfor.

Udvalget foreslår en ændring af skolestyrelseslovens

§ 59 i form af et nyt stk. 3 i denne paragraf. For-

slaget med tilhørende bemærkninger er optaget som bi-

lag 1 til denne betænkning. For så vidt angår den

nærmere udmøntning af bestemmelserne i lovforslaget

henvises til bemærkningerne.

Efter udvalgets forslag til § 59, stk. 3, bemyndiges

undervisningsministeren til at fastsætte regler for

kommunalbestyrelsens adgang til at pålægge den leden-

de skolepsykolog og personale ansat under denne at

medvirke ved løsningen af pædagogisk-psykologiske og

klinisk-psykologiske undersøgelses- og rådgivningsop-

gaver for kommunens social- og sundhedsforvaltning.
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Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at

ordningen skal optages i skoleplanen. Efter skolesty-

relseslovens § 2, stk. 4, har undervisningsministeren

adgang til at fastsætte regler om affattelse af sko-

leplaner, og efter folkeskolelovens § 24, stk. 2, har

undervisningsministeren adgang til af fastsætte reg-

ler om grundlaget for normering af stillinger som

tjenestemænd, timelærere og faste vikarer, herunder

om antallet af tjenestemandsstillinger i forhold til

det samlede normeringsgrundlag.

Regler for klassificering af tjenestemandsstillinger

blev fastsat ved lov nr. 13 af 18. juni 1969 om tje-

nestemandslønninger m, .m. og klassificering af tjene-

stemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekir-

ken. Lovens gyldighedstid blev fastsat til det tids-

punkt, hvor der i henhold til tjenestemandslovens §

45 blev indgået aftaler.

I tjenestemandslovens § 45 er der fastsat bestemmelse

om, at løn- og andre ansættelsesvilkår for tjeneste-

mænd fastsættes ved aftale mellem ministeren for sta-

tens linnings- og pensionsvæsen og de i § 49 nævnte

centralorganisationer. For så vidt angår tjenestemænd

under et enkelt ministerium kan aftale, jfr. § 45,

stk. 2, efter nærmere bestemmelse af ministeren for

statens linnings- og pensionsvæsen indgås af vedkom-

mende minister.

Indførelse af ordninger efter § 59, stk. 3, vil for-

udsætte, at der er indgået de fornødne aftaler efter

tjenestemandslovens § 45 om løn- og ansættelsesvilkår

for de i ordningerne deltagende tjenestemænd i folke-

skolen. Med bemyndigelsesbestemmelsen tilsigtes det

derfor at give ministeren hjemmel til at fastsætte

sådanne regler, at det sikres, at de ordninger, der

etableres i kommunerne, har et sådant indhold, at de
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kan rummes inden for gældende aftaler i medfør af

tjenestemandslovens § 45 og ikke medfører, at der på-

lægges tjenestemænd stillingsforandringer, der går ud

over, hvad de efter tjenestemandsloven har pligt til

at underkaste sig.

Repræsentanten for undervisningsministeriets løn- og

personaleafdeling må tage forbehold med hensyn til

klassificeringsmæssige og tjenestetidsmæssige konse-

kvenser af ordningen.

Endelig må det af regelfastsættelsen fremgå, hvordan

normeringsfastsættelsen skal foregå, og det forudsæt-

tes, at ordningen skal være optaget på kommunens sko-

leplan.

Udvalget har drøftet, om der for at opnå dette er be-

hov for en bemyndigelse ("efter regler fastsat af un-

dervisningsministeren") som den foreslåede udover de

eksisterende bemyndigelsesbestemmelser i skolestyrel-

seslovens § 2, stk. 4, folkeskolelovens § 24, stk. 2,

og tjenestemandslovens § 45. I betragtning af, at man

med den foreslåede bestemmelse kan etablere ordnin-

ger, der ikke hidtil er afprøvet, har udvalget valgt

at opretholde forslaget om den nævnte bemyndigelses-

bestemmelse i § 59, stk. 3.

Da sådanne ordningers gennemførelse vil forudsætte

forskellige forvaltningsområders medvirken, vil der

endvidere kunne være behov for vejledende retningsli-

nier om proceduren ved ordningernes etablering, ud

over hvad der følger af, at ordningerne forudsættes

optaget på skoleplanen. Det vil i sådanne retningsli-

nier kunne beskrives, hvilke organer og personer, der

naturligt bør involveres ved den nærmere tilrettelæg-

gelse af ordningerne.
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I øvrigt forudsættes det, at der samtidig med lovens

ikrafttræden fremkommer et ikrafttrædelsescirkulære

fra undervisningsministeriet med en samlet opregning

af retsgrundlaget for den nye ordning. Det forudsæt-

tes endvidere, at de berørte ministerier og organisa-

tioner høres om de regler, der skal udstedes.

Det skal bemærkes, at det er af væsentlig betydning,

at den ledende skolepsykolog under alle omstændighe-

der har den overordnede ledelse af hele den skolepsy-

kologiske rådgivnings arbejdsområde. Ordningen forud-

sættes som nævnt at holde sig inden for den elastici-

tetsgrænse, der følger af princippet i tjenestemands-

lovens § 12, stk. 1. 1. punktum.

Repræsentanterne for Dansk Psykologforening ønsker i

den forbindelse at udtale følgende:

"Adgangen til lederstillinger ved skolepsykologiske

rådgivninger har hidtil været forbeholdt læreruddan-

nede psykologer. Argumentationen herfor har været, at

arbejdsopgaverne har været knyttet til skolens dag-

ligdag, herunder især varetagelse af opgaver i for-

bindelse med specialundervisningen.

Adgangen til at ansætte kliniske psykologer i folke-

skolen har i kraft af den kliniske psykologs videre-

uddannelse og den dermed forbundne kompetence bety-

det, at der er taget undersøgelses-, rådgivnings- og

behandlingsopgaver op, der ikke blot har relation til

folkeskolens dagligdag. Der er således tale om, at

der er taget arbejdsopgaver op, som skolepsykologen

ikke umiddelbart har uddannelsesmæssige forudsætnin-

ger for.
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Ved en eventuel ændring af skolestyrelseslovens § 59

ved indførelse af et nyt stk. 3 som foreslået af ud-

valget vil de skolepsykologiske rådgivninger kunne få

pålagt arbejdsopgaver i kommunernes social- og sund-

hedsforvaltninger, som den klinisk-psykologiske vide-

reuddannelse kvalificerer til losningen af.

Dansk Psykologforening finder det derfor sagligt og

fagligt uholdbart, at læreruddannelsen er en nødven-

dig forudsætning for at kunne forestå den faglige og

administrative ledelse af de skolepsykologiske råd-

givninger med udvidede arbejdsområder.

Konsekvensen heraf må være, at begge psykologiske

specialer giver adgang til ledelsesfunktioner ved

skolepsykologiske rådgivninger med udvidede arbejds-

opgaver. "

Det er en selvfølge, at det ved reglernes udformning

tages som udgangspunkt, at den skolepsykologiske råd-

givnings betjening af social- og sundhedsforvaltnin-

gen forudsætter en forøgelse af ressourcerne ud over,

hvad der er fornødent til dækning af folkeskolens be-

hov.

Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med, at det

efter en gennemførelse af forslaget vil være overladt

til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om

den vil tilrettelægge den pædagogisk-psykologiske un-

dersøgelses- og rådgivningsvirksomhed helt eller del-

vist med udgangspunkt i disse regler. Kommunalbesty-

relsen afgør dette på grundlag af en samlet vurdering

af behovet for en løsning af disse opgaver i skole-

og socialsektoren. De ressourcer, som kommunalbesty-

relsen ønsker at afsætte udover, hvad der er fornø-

dent til dækning af folkeskolens behov, modsvares

dermed af en mindre ressourceanvendelse i øvrigt. Be-

stemmelsen giver således kommunerne mulighed for at
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løse disse opgaver på en mere hensigtsmæssig måde un-

der hensyn til de samlede økonomiske ressourcer, der

er til rådighed.

Repræsentanterne for Socialarbejdernes Fællesudvalg

udtaler;

"Repræsentanterne for Socialarbejdernes Fællesudvalg

finder det ikke rimeligt, at der påføres skolepsyko-

logisk rådgivning nye opgaver uden tildeling af de

nødvendige ressourcer. SFU kan ikke acceptere, at op-

gaverne løses ved en omfordeling af ressourcerne fra

social- og sundhedsforvaltningen til skoleforvaltnin-

gen, idet dette vil medføre en yderligere ressource-

mæssig udsultning af social- og sundhedsforvaltnin-

gerne. Skal opgaverne løses på en forsvarlig måde, må

de nødvendige ressourcer være til stede."

I et vist omfang er der i dag ansat andet personale

end det tjenestemandsansatte ved de skolepsykologiske

rådgivninger. Aftaler om det ikke-tjenestemandsansat-

te personales løn- og ansættelsesvilkår i ordninger,

der etableres på grundlag af bestemmelsen, forudsæt-

tes indgået mellem de aftaleberettigede organisatio-

ner.

6.6.3.3. Samarbejdet - specielt på småbørnsområdet.

For skolebørns vedkommende findes forud årelange tra-

ditioner og procedurer for samarbejdet. Det er udval-

gets opfattelse, at der kan og bør ske forbedringer

også på dette område. Men uklarhederne samler sig

især på småbørnsområdet.

På småbørnsområdet har særforsorgens udlægning med-

ført en række nye opgaver for skolevæsenet, herunder

de skolepsykologiske rådgivninger, jfr. kapitel 4.2.
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Opgaverne er i henhold til reglerne, at småbørn skal

tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis deres udvik-

ling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræ-

ver en særlig hensyntagen eller støtte, mens børn,

hvis udvikling af andre grund kræver særlig hensynta-

gen eller støtte, kan tilbydes specialpædagogisk bi-

stand samtidig med, at socialsektorens generelle for-

pligtelser krydser disse forhold.

Et forhold, som må præciseres af den enkelte kommu-

nalbestyrelse, er således, om der i skolesektoren

skal ydes specialpædagogisk bistand til andre småbørn

end dem med sprog- eller talevanskeligheder.

Det skal understreges, at der ikke sker ændringer i

det sociale udvalgs forpligtelser i henhold til bi-

standsloven som følge af kommunalbestyrelsens beslut-

ninger angående opgaver, der ønskes løst af skolevæ-

senet .

Beslutningen om specialpædagogisk bistand efter fol-

keskoleloven til småbørn træffes efter en undersøgel-

se af barnet foretaget af skolepsykologisk rådgiv-

ning, jfr. nærmere herom i kapitel 4.

Den skolepsykologiske rådgivnings undersøgelse kan

føre til forslag om ydelse af de hjælpeforanstaltnin-

ger, skolevæsenet råder over, jfr. nærmere kapitel

4.

Såfremt der opstår formodning om, at barnet har behov

for hjælp derudover i henhold til bistandsloven, skal

det sociale udvalg underrettes, jfr. kapitel 6.1.1.

om underretningspligt.
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Antages det, at et barn trænger til særlig støtte,

skal det sociale udvalg sørge for, at barnets forhold

undersøges, med henblik på at yde familien vejledning

og støtte i henhold til bistandsloven, jfr. kapitel 5

Hertil kommer amtskommunens forpligtelse til at op-

retholde den af den tidligere særforsorgs ydede spe-

cialrådgivning som led i socialcentrenes virksomhed,

samt de statslige specialkonsulenters virksomhed.

Sammenfattende kan koordinationsproblemerne således

beskrives ud fra, hvilken forvaltning, der tager sig

af hvilke opgaver, samt ud fra hvorledes kommunen

vælger at udbygge faglig viden, der skal være til

rådighed for at løse opgaverne tilfredsstillende.

6.6.4. Eksempler på opgavefordelinger og modeller for

samarbejde

Nedenstående eksempler gælder for hele den alders-

gruppe skolepsykologisk rådgivning og social- og

sundhedsforvaltningen har fælles, dvs. 0 - 1 8 årige.

Der skal dog gøres opmærksom på, at det område, hvor

de største koordinationsproblemer viser sig, er på

småbørnsområdet. Eksemplerne gælder forskellige opga-

vefordelinger og samarbejdsmodeller, men ikke organi-

satoriske placeringer af personalet.

Eksempel 1 på opgavefordeling.

Kommunen vælger at begrænse skolesektorens specialpæ-

dagogiske bistand til de lovpligtige områder - de så-

kaldte "skal-områder" - dvs. specialundervisning og

anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvik-

ling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og

som har påbegyndt skolegangen, samt børn der endnu

ikke har påbegyndt skolegangen, og hvis udvikling på

grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en

særlig hensyntagen eller støtte.
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Denne losning vil for småbørnenes vedkommende antage-

lig medvirke til, at andre opgaver, de såkaldte "kan-

opgaver", jfr. nedennævnte eksempel 2, vil fremtræde

som opgaver for social- og sundhedsforvaltningen og

dér blive løst ved almindelig og speciel rådgivning

samt socialpædagogisk indsats m.v. i samarbejde med

amtskommunens socialcenter. Det er forskellige former

for bistand, der tilbydes i de to forvaltninger.

Eksempel 2 på opgavefordeling.

Kommunen vælger - over for småbørn med andre handicap

end sprog- eller talevanskeligheder - at tilbyde spe-

cialpædagogisk bistand i skoleregie.

Denne løsning indebærer, at kommunen i skoleregie

stiller ressourcer til rådighed med henblik på spe-

cialpædagogisk bistand til alle småbørn, hvis udvik-

ling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Løsnin-

gen indebærer dog ikke, at kommunen derved løser sine

rådgivnings- og vejledningsforpligtelser m.v. i hen-

hold til bistandsloven på småbørnsområdet.

Forskellen mellem eksempel 1 og 2 består således

først og fremmest i, hvilke typer af vanskeligheder

hos småbørn kommunen vælger at imødegå inden for de

to sektorer. Med hensyn til undersøgelsesforpligtel-

sen henvises til det bemærkede i kapitel 4.2.

Der skal dog nævnes, at eksempel 1 må forventes at

rejse afgrænsningsproblemer med hensyn til i undersø-

gelserne at kunne skelne mellem, hvornår det er

sprog- eller talevanskeligheder, og hvornår det er

andre årsager, der ligger til grund for at tilbyde

specialpædagogisk bistand af hensyn til barnets ud-

vikling.
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Eksempel 1 på samarbejdsmodel.

For begge forvaltninger bør det gælde, at der er én

person, som koordinerer indsatsen for et barn og dets

familie, jfr. kapitel 6.3.5.

Samarbejdet på enkeltsagsniveauet kan derfor foregå

imellem koordinatoren og de implicerede i begge for-

valtninger, jfr. om koordinatorfunktionen i kapitel

6.3.5.

Hyppigheden af m^der mellem koordinatoren og de im-

plicerede vil naturligvis veksle efter sagernes art,

men vil i reglen kunne klares gennem regelmæssige mø-

der, hvor man gennemgår de sager, man har fælles, og

orienterer hinanden om nye fælles sager således, at

en ny fælles sag i f.eks. skolepsykologisk rådgivning

også oprettes i social- og sundhedsforvaltningen,

evt. blot med en kort notits om en eventuel behand-

lingsplan.

Derudover kan det anbefales at etablere samarbejde på

ledelsesniveau, f.eks. i form af regelmæssige m^der

mellem forvaltningscheferne eller deres stedfortræde-

re fra de to forvaltninger, sammen med deres sagkyn-

dige. Sådanne møder kan bruges til at afklare de mere

generelle holdningsforskelle og til vurdering af en-

keltsager, hvor koordinatorerne på enkeltsagsniveauet

ikke har kunnet finde frem til enighed.

Eventuel uenighed på chefniveauet må forelægges det

kulturelle og det sociale udvalg samt om nødvendigt

kommunalbestyrelsen.
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Eksempel 2 på samarbejdsmodel.

Småbarn.

Et udvalg bestående af mindst 1 medarbejder fra hver

forvaltning og de aktuelle sagsmedarbejdere kan fore-

tage vurderinger af sager vedrørende småbørn, hvor

det kunne formodes, at der er behov for indsats fra

begge forvaltninger. Formålet med dette arbejde er at

sikre, at begge forvaltningers hjælpemuligheder ud-

nyttes, og at indsatsen er planlagt.

Skolebørn.

I sager vedrørende vidtgående specialpædagogisk bi-

stand inddrager skolepsykologisk rådgivning social-

og sundhedsforvaltningen med henblik på undersøgelse

af eventuelt behov for indsats fra begge forvaltnin-

ger.

Baggrunden herfor er, at der i det store flertal af §

19, stk. 2-sager erfaringsmæssigt vil være behov for

bistand fra begge forvaltninger.

For andre børn og unge under 18 år end de ovenfor an-

førte (§ 19, stk. 1), hvor social- og sundhedsfor-

valtningens medvirken skønnes nødvendig, samarbejder

den enkelte medarbejder ved skolepsykologisk rådgiv-

ning på forskellig vis med sagsbehandleren i social-

og sundhedsforvaltningen.

Forskellen mellem eksempel 1 og 2 ligger i det tvær-

gående udvalgsarbejde på småbørnsområdet, hvori der

kan bestå en fare for at komme til at gøre dobbeltar-

bejde (nemlig sags- arbejde og arbejde i udvalget),

men også en fordel ved bedre at kunne koordinere ind-

satsen de to forvaltninger imellem.
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6.6,5. Afsluttende bemærkninger.

Som det fremgår af foranstående, er der betydelige

forskelle kommunerne imellem, både når det gælder or-

ganisationen af de skolepsykologiske rådgivninger og

social- og sundhedsforvaltningerne. Konsekvensen af

de meget forskellige forhold må være, at kommunerne

vælger en personalesammensætning således, at en sags

behandling ikke hæmmes af formelle strukturer.

Arbejdsfordelingen er ifølge de gældende regler klar

med hensyn til bistand, der kun vedrører skolepsyko-

logisk rådgivning respektive social- og sundhedsfor-

valtningen. Med hensyn til de arbejdsopgaver, der er

fælles for de to forvaltninger, må man overveje for-

dele og ulemper ved forskellige placeringer af den

nødvendige ekspertise.
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6.7. Den kliniske psykologs placering i samarbejdet.

6.7.1. Indledning.

Som anført i kapitel 4, har socialstyrelsen og Kommu-

nernes Landsforening udtrykt ^nske om, at der skabes

muligheder for mere fleksibelt at kunne anvende den

klinisk-psykologiske fagkundskab til losning af opga-

ver både i skolesektoren og i socialsektoren. Også i

dette perspektiv skitseres i bilag 6 en fremtidig vi-

dereuddannelse til klinisk psykolog i såvel skole-

som socialsektor. Det skannes, at såfremt en psykolog

gennemgår en videreuddannelse med væsentlige fælles

elementer, vil der være skabt bedre mulighed for at

anvende vedkommende som klinisk psykolog fleksibelt i

de to forvaltninger efter den enkelte kommunes behov.

Etableres en sådan videreuddannelse med væsentlige

fælles elementer, vil den hidtidige praksis, hvoref-

ter undervisningsministeriet i det enkelte tilfælde

godkender den kliniske efteruddannelse for psykolo-

ger, der skal varetage klinisk-psykologiske arbejds-

opgaver ved skolepsykologisk rådgivning, ikke længere

være nødvendig.

Kliniske psykologer kan ansættes både ved skolepsyko-

logisk rådgivning og i social- og sundhedsforvaltnin-

gen. I en række af landets kommuner findes psykologer

kun i den skolepsykologiske rådgivning, men i de se-

nere år er der i stigende grad ansat psykologer i so-

cial- og sundhedsforvaltningen. Udvalget argumenterer

i afsnit 6.6.3.2 for en ændring af skolestyrelseslo-

vens § 59, stk. 3, som skal give skolepsykologisk

rådgivning mulighed for at påtage sig losningen af

visse opgaver i den sociale sektor.

Hvor en kommune ønsker at udnytte en sådan lovæn-

drings muligheder, vil den kliniske psykolog fungere

herunder i lighed med de øvrige medarbejdere ved råd-

givningen.
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Repræsentanten for undervisningsministeriets løn- og

personaleafdeling jzSnsker at henlede opmærksomheden

på, at den foreslåede ændring af skolestyrelseslovens

§ 59, stk. 3, ikke er en forudsætning for etablering

af et smidigt samarbejde mellem de to forvaltninger,

for så vidt angår anvendelsen af de kliniske psykolo-

ger.

I det følgende skitseres forskellige overvejelser

over organisatorisk placering af kliniske psykologer

og deraf følgende samarbejdsmodeller.

6.7.2. Organisatorisk placering.

I alle tilfælde, hvor børn har problemer, kan det fo-

rekomme, at problemet først optræder vilkårligt i den

ene eller anden forvaltning som følge af dets ydre

fremtræden. Det er imidlertid nødvendigt, at den psy-

kologiske ekspertise kan inddrages af den instans,

hvor behovet opstår. Psykologen må herefter søge at

foretage en bred analyse af problemerne og herunder

ikke kun tage hjælpeforanstaltninger i betragtning

fra den forvaltningsgren, hvor den pågældende selv er

ansat.

Udfra saglige arbejdsmæssige hensyn, jf. afsnit

4.1.2.2., finder udvalget det forsat særdeles påkræ-

vet, at de skolepsykologiske rådgivninger har klini-

ske psykologer til rådighed til varetagelsen af de

opgaver, der skal løses efter folkeskoleloven.

Den organisatoriske placering af den kliniske psyko-

log, som bedst vil kunne tilgodese skolesektorens be-

hov for anvendelse af denne arbejdskraft, vil fortsat

være ansættelsen ved den skolepsykologiske rådgiv-

ning, hvorved den kliniske psykolog indgår som fast

medlem af det skolepsykologiske team.
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Udvalget stiller som følge heraf ikke forslag til an-

dre ændringer af reglerne om ansættelse af kliniske

psykologer ved de skolepsykologiske rådgivninger end

de ændringer, der måtte følge af forslaget om en vi-

dereuddannelse med væsentlige fælles elementer for

kliniske psykologer både i skole- og socialsektoren.

Samtidig har imidlertid gennemgangen af socialsekto-

rens arbejdsopgaver vist, at også denne sektor til

losning af en række opgaver, har et væsentligt behov

for psykologisk ekspertise. I nogle kommuner vil det-

te behov naturligt kunne imødekommes ved ansættelse

af kliniske psykologer i social- og sundhedsforvalt-

ningen. Andre kommuner vil foretrække at lade klini-

ske psykologer, der i forvejen er ansat til losning

af andre opgaver i enten samme kommune, andre kommu-

ner eller amtskommunen, indgå i dækning af behovet.

For de overenskomstansatte psykologers vedkommende

har kommunerne en særlig mulighed for at fastlægge

denne personalegruppes organisatoriske placering.

Denne frihed betyder blandt andet, at klinisk-psyko-

logiske arbejdsopgaver i folkeskolen vil kunne løses

af en psykolog, der er ansat på deltid i skolepsyko-

logisk rådgivning og på deltid i kommunens social- og

sundhedsforvaltning som et led i samarbejdet imellem

skole- og socialsektoren. Arbejdet i den skolepsyko-

logiske rådgivning udfares i så fald under ledende

skolepsykolog i dennes egenskab af skolepsykologisk

rådgivnings leder. Tilsvarende vil undersøgelses- og

rådgivningsopgaver i social- og sundhedsforvaltningen

kunne løses af en overenskomstansat psykolog på del-

tid, i så fald under socialinspektøren i dennes egen-

skab af leder af social- og sundhedsforvaltningen.
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Uanset hvilken organisatorisk placering der vælges,

er det imidlertid af afgørende betydning, at der ud-

formes præcise beskrivelser af psykologernes opgaver,

dvs. hvilke opgaver, der ønskes varetaget i de to

forvaltninger, og at der, hvor pågældende skal arbej-

de i begge sektorer, mellem disse træffes nærmere af-

tale herom.

Det må således stærkt frarådes at foretage ansættelse

af kliniske psykologer, hvor opgavefordelingen mellem

de to forvaltningsgrene for den enkelte psykolog kun

er beskrevet som en tidsmæssig fordeling imellem dis-

se. Der har været en række erfaringer med denne an-

sættelsesmåde, og de har i alle tilfælde vist, at op-

gaverne kun vanskeligt afgrænses, således at de kan

udføres forsvarligt, med arbejdsmæssige komplikatio-

ner til følge.

Forsåvidt angår de kliniske psykologer kan der heref-

ter peges på følgende placeringsmuligheder i forskel-

lige kommunetyper:

a. Kommuner med selvstændig skolepsykologisk rådgiv-

ning.

Begge forvaltningsgrene bør i kraft af en samarbejds-

aftale have mulighed for at trække på den nødvendige

psykologbistand.

1. I de tilfælde, hvor der kun i skoleregie er ansat

kliniske psykologer, bør der således være mulighed

for at anvende denne arbejdskraft til at løse opgaver

for social- og sundhedsforvaltningen som led i en af-

tale om skolepsykologisk rådgivnings betjening af

denne forvaltning.

2. I de tilfælde, hvor der tillige i social- og

sundhedsforvaltningen er ansat psykolog(er), bør også

disse kunne deltage i det koordinerende arbejde og
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efter behov inddrages i sagsforberedelse og behand-

ling, hvor denne måtte have fælles berøringsflade

forvaltningerne imellem.

3. I de tilfælde, hvor social- og sundhedsforvalt-

ningen har mulighed for at tilbyde skolepsykologisk

rådgivning psykologisk ekspertise, bør også dette

kunne ske som led i samarbejdet de to forvaltninger

imellem.

b. Kommuner med aftale om fællesbetjening fra én

skolepsykologisk rådgivning.

Her vil det kunne overvejes at oprette en tilsvarende

overenskomst om psykologbetjening af det sociale om-

råde, enten parallelt med eller i sammenhæng med sko-

lepsykologisk rådgivning.

Svarende til de opgavefelter, som måtte kunne inddra-

ges under pkt. a, vil man også under den mellemkommu-

nale socialsektorbetjening og/eller den mellemkommu-

nale skolesektorbetjening kunne etablere en mellem-

kommunal betjening af bl.a. sundhedsplejerskeinstitu-

tionen, voksenrådgiving, ældreforsorgsinstitutioner-

ne, fritidsforanstaltningerne m.m.

c. Storbyer med områdekontorer.

I kommuner med områdekontorer både i skoleregie og

social- og sundhedsforvaltningsregie vil det daglige

koordinerende arbejde skulle ske direkte mellem de

pågældende områdekontorer.

d. Klinisk psykolog - betjening fra amtskommunen.

Flere eller eventuelt alle kommuner i en amtskommune

kan i samarbejde med amtskommunen tænkes at vælge en
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losning, hvor den amtskommunale social- og sundheds-

forvaltnings børnerådgivningscenter varetager en sup-

plerende og koordinerende funktion overfor kommuner-

nes social- og sundhedsforvaltninger.

e. Placering af kliniske psykologer i en stabsfunk-

tion.

Denne model er uafprøvet, og det må understreges, at

der ved eventuel etablering af en stabsfunktion må

tages stilling til følgende forhold: Personalenorme-

ringen, arbejdstidsplaceringen, stillings- og ar-

bejdsbeskrivelser, samarbejdsaftaler og den nærmere

organisatoriske placering, bl.a. til hvilket udvalg

virksomheden bliver henlagt.

6.7.3. Mulige forsøgsordninger og udviklingstenden-

ser .

Udvalget er bekendt med, at der i enkelte kommuner er

etableret forsøgsordninger omkring et mere etableret

samarbejde mellem den skolepsykologiske rådgivning

som helhed og social- og sundhedsforvaltningen. Efter

udvalgets opfattelse vil der ved gennemførelsen af

udvalgets forslag til ændring af skolestyrelseslovens

§ 59 være tilvejebragt et lovmæssigt grundlag for

dette samarbejde.

Udvalget er orienteret om, at der allerede i dag i

større kommuner er ordninger under udvikling, som det

er væsentligt at følge nærmere med hensyn til organi-

seringen af bistand til børn og børnefamilier. Det

drejer sig om opbygningen af grupper af fast tilknyt-

tede medarbejdere i social- og sundhedsforvaltningens

regie til at varetage mere omfattende støtte- og be-

handlingsopgaver for familier med børn - fortrinsvis

som alternativ til anbringelse uden for hjemmet. Psy-

kologekspertisen kan overvejes at blive indplaceret i

snæver tilknytning til denne struktur.
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Repræsentanterne for Danmarks Lærerforening har taget

forbehold over for ovennævnte afsnit, idet de ikke

har fundet, at der i afsnittet er gjort rede for

væsentlige forsøgsordninger, men blot beskrevet en

enkelt lille del af social- og sundhedsforvaltningens

arbejdsopgaver.

6.8. Socialrådgiverens placering i samarbejdet.

Overvejelser om den mest hensigtsmæssige placering af

socialrådgiveren kan f.eks. tage udgangspunkt i,

hvilken placering der bedst sikrer, at kommunens sam-

lede hjælpeforanstaltninger fungerer som en helhed.

Det vil sige, hvorledes der nemmest muligt kan ske en

samordning af foranstaltningerne på tværs af sekto-

rerne, når et barn eller en familie har behov for

dette. Endvidere er der hensynet til at undgå dob-

beltbehandling af problemerne, herunder forenkle ar-

bejdet, således at allerede udførte undersøgelser

m.v. ikke bliver gentaget. Et kritisk punkt i samar-

bejdet mellem sektorerne er den. viden, der er hos

medarbejderne om, hvad den anden sektor kan tilbyde

generelt set og konkret over for et hjælpsøgende barn

og dets familie. Et andet kritisk punkt er for sene

henvisninger mellem sektorerne, som bevirker, at be-

hovet for hjælp bliver større og hjælpen mere indgri-

bende end ved den tidligere indsats.

Der kan ikke peges på en bestemt model for tilrette-

læggelsen af samarbejdet på grund af de store for-

skelle i kommunerne. I det følgende er der gjort rede

for nogle eksempler. Udgangspunktet er, om kommunen

har valgt at ansætte eller tilknytte socialrådgivere
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til skolepsykologisk rådgivning, eller om kommunen

har valgt at udplacere ansatte fra social- og sund-

hedsforvaltningen ved skolepsykologisk rådgivning.

Da der i overvejelserne kan indgå hensynet til de op-

gaver, der iøvrigt varetages af de pågældende medar-

bejdergrupper, skal der med hensyn til skolesocial-

rådgiveren henvises til kapitel 4.1.2.5., hvor også

generelle arbejdsmetoder er beskrevet og til kapitel

5.1.1. om sagsbehandlerens arbejdsopgaver.

6.8.1. Organisatoriske modeller med udgangspunkt i

skolepsykologisk rådgivning.

Som det fremgår af funktionsbeskrivelsen i bilag 2 er

det nødvendigt at overveje i den enkelte skolepsyko-

logiske rådgivning, hvordan skolesocialrådgiverens

ressourcer bedst udnyttes i forhold til de lokale be-

hov. I disse overvejelser indgår omfanget af social-

rådgiverressourcer i skolen, men også den lokale be-

folkningssammensætning og eventuelt særligt socialt

truede miljøer eller grupper.

Team-arbejdet

Skolesocialrådgiverens udgangspunkt i skolepsykolo-

gisk rådgivning og den kontinuerlige deltagelse i

samarbejdet dér er i praksis forudsætningen for, at

socialrådgiveren løbende kan fastholde den sociale

dimension i vurderingen af rådgiverens sager, såvel i

diagnosticeringsfasen som i behandlingsfasen. Uanset

den organisatoriske placering i øvrigt er team-arbej-

det i rådgivningen og et nært samarbejde i det dagli-

ge mellem psykologer og socialrådgivere nødvendigt.
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Skolesocialrådgiveren vil igennem team-arbejdet have

et nært kendskab til skolesektorens konkrete ressour-

cer og hjælpemuligheder, men vil samtidig være den i

rådgivningen, der holder sig a jour med den sociale

lovgivning og den lokale social- og sundhedsforvalt-

nings tilbud og praksis. Det vil derfor være hen-

sigtsmæssigt for samarbejdet og koordineringen mellem

de to sektorer, at skolesocialrådgiverens arbejde

tilrettelægges sådan, at det er muligt at deltage i

bistandsgruppemøder om fælles sager og evt. beslut-

ningsmøder ad hoc i social- og sundhedsforvaltningen.

Det er også væsentligt, at skolesocialrådgiveren er

orienteret fra social- og sundhedsforvaltningen om

interne cirkulærer og vejledninger om kommunens for-

valtning af bistandslovens bestemmelser.

a. Placering på skolerne efter geografiske eller

miljømæssige kriterier.

En placering af skolesocialrådgiveren på skolerne ef-

ter geografiske eller miljømæssige kriterier giver de

fordele, der er forbundet med, at det sociale arbejde

foregår tæt på barnets hverdag i skolen og tæt på

barnets miljø i øvrigt. For at kunne udfare det soci-

ale rådgivnings- og behandlingsarbejde optimalt er

det nødvendigt, at lærere og elever kender socialråd-

giveren som en del af skolens hverdag. Dette indebæ-

rer, at socialrådgiveren skal kunne træffes på sko-

len, så lærere, forældre og elever frit kan henvende

sig også om forhold, der ikke nødvendigvis bliver til

en "sag". Placeringen på skolerne gør det muligt at

fungere forebyggende ved, at socialrådgiveren i den

jævnlige, også uformelle kontakt med lærere og andre

kan bistå med vejledning og afklaring af vanskelig-

heder, inden problemerne vokser sig store.

Den geografiske placering på skoler inden for en be-

stemt afgrænset del af kommunen giver muligheden for

et indgående kendskab til de særlige problemer og de
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særlige ressourcer i det pågældende område. Dette gi-

ver mulighed for at opdage f.eks. negativ gruppedan-

nelse af børn eller unge og behandle dem som en hel-

hed og giver samtidig mulighed den for bedste udnyt-

telse af miljøets egne ressourcer.

Er der i socialrådgiverens distrikt for mange skoler

til, at det nære kendskab kan opnås på dem alle, vil

det være hensigtsmæssigt, at socialrådgiveren primært

tilknyttes nogle få af skolerne, der f.eks. sker ud

fra en vurdering af de sociale belastninger i de en-

kelte skoledistriker.

b. Placering på skoler med udgangspunkt i særlige

problemtyper.

Kriteriet for udnyttelsen af socialrådgiverressour-

cerne i denne model er, at kommunen prioriterer en

mere intensiv social indsats over for en gruppe b^rn

eller unge med særlige vanskeligheder. Herved opnås

de fordele, der er forbundet med specialiseringen i

forhold til løsning af specifikke problemer. Der kan

være tale om, at socialrådgiveren placeres på én hel-

dagsskole, en specialskole, værkstedsskole, ungdoms-

skolens dagundervisning for skoletrætte elever eller

andre.

Kontakten til kommunens andre skoler vil for skole-

socialrådgiveren i denne placering være styret af

problemets art. En placering på heldagsskole vil

f.eks. hovedsageligt medføre arbejdsopgaver på andre

skoler i forbindelse med visitation, indslusning og

udslusning af elever med vanskeligheder, der gør

overvejelser om heldagsskole relevant. Til gengæld

muliggøres et mere intensivt og kontinuerligt arbejde

med forældrene og med gruppen af børn eller unge.

I større kommuner vil socialrådgiverressourcerne i

skolen kunne fordeles efter begge kriterier, således

at en enkelt socialrådgiver f.eks. har udgangspunkt i

en speciel skoleform, medens andre fordeles på sko-

lerne efter distriktskriterier.
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6.8.2. Organisatoriske modeller med udgangspunkt i

social- og sundhedsforvaltningen og med udplacering

ved skolepsykologsk rådgivning.

Denne måde at yde social bistand på er omtalt i soci-

alministeriets cirkulære af 9. okober 1975 om rådgiv-

ning og tilsyn efter bistandsloven. Ansættelsen i so-

cial- og sundhedsforvaltningen indebærer bl.a. de

fordele, der er forbundet med dagligt at indgå i bi-

standsgruppernes møder og derved få indsigt i social-

og sundhedsforvaltningens aktuelle hjælpemuligheder.

Samtidig giver placeringen mulighed for nært kendskab

til social- og sundhedsforvaltningens beslutninger om

børn, der har vanskeligheder, der kun kan afhjælpes

ved en fælles indsats fra de to sektorer.

Ved tilrettelæggelse af samarbejdet er det af afgø-

rende betydning, at der søges tilvejebragt et sammen-

fald i afgrænsningen af den personkreds, de enkelte

samarbejdsparter arbejder med.

Skoledistrikterne er således geografisk afgrænset,

medens opdelingen af personkredsen i social- og sund-

hedsforvaltningen til de enkelte sagsbehandlere kan

foretages på grundlag af personnumre, lægevalg eller

geografisk opdeling efter bopæl (skoledistrikt).

Erfaringerne synes at vise, at samarbejdet til andre

parter fremmes og smidiggøres, såfremt der er sammen-

fald af personkreds.

Der er siden bistandslovens ikrafttræden indvundet

praktiske erfaringer med forskellige former for ud-

placering set i sammenhæng med den måde, hvorpå for-

valtningen i øvrigt er organiseret. Da organiseringen

er meget forskellig kommunerne imellem, er nedennævn-

te eksempler ikke udtømmende:
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a. Udplacering fra social- og sundhedsforvaltningen

med konsultative funktioner.

Denne form er karakteriseret ved, at den sociale med-

arbejder tilkobles en enkelt eller flere skoler som

kontaktperson. Det bliver herved kontaktpersonens op-

gave at informere om det sociale områdes bistandsmu-

ligheder, at visitere og formidle kontakt til rette

sagsbehandler i forvaltningen samt at observere drøf-

telser om elever for at vurdere, om der er problemer,

som burde tages op.

Den sociale medarbejder indgår ikke som sagsbehandler

i bistandsgrupperne og har altså ikke egne sager i

social- og sundhedsforvaltningen, men deltager i bi-

standsgruppernes m^der og får derved indsigt i soci-

al- og sundhedsforvaltningens aktuelle hjælpemulighe-

der.

Samtidig giver denne placering mulighed for en bedre

koordination i sager, der kræver en fælles indsats

fra de to sektorer.

Den sociale medarbejder får således ved at deltage i

visitationen i skolepsykologisk rådgivning ligeledes

indsigt i skolesektorens aktuelle hjælpemuligheder.

Derudover kan den sociale medarbejder bidrage til den

mere generelle planlæggende funktion i forbindelse

med social- og sundhedsforvaltningens samarbejde med

skolepsykologisk rådgivning og med de enkelte sko-

ler.
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b. Udplacering fra social- og sundhedsforvaltningen

med egne sager.

Denne form er karakteriseret ved, enten at en af de

sociale medarbejdere får samarbejdet med skolesekto-

ren som særligt ansvarsområde med tilsvarende reduk-

tion i sagsmængden eller ved, at hver enkelt sagsbe-

handler har en enkelt eller flere skoler som ansvars-

område. Den sidstnævnte form vil typisk finde sted i

de tilfælde, hvor sagsområderne i social- og sund-

hedsforvaltningen er fordelt til bistandsgrupperne ud

fra et geografisk kriterium, hvorved den enkelte

sagsbehandler får klient- og elev/familie-sammen-

fald.

I tilfælde, hvor én enkelt sagsbehandler er "skolean-

svarlig", er det en forudsætning, at der ved tilret-

telæggelsen af arbejdet sker en reduktion i den al-

mindelige sagsfordeling, således at der skabes mulig-

hed for, at sagsbehandleren kan deltage i m^der om

henvisning m.v. i skolepsykologisk rådgivning. Der er

den ulempe forbundet med denne form, at den familie,

der har problemer i relation til skolen og i øvrigt

har kontakt til social- og sundhedsforvaltningen, kan

få 2 sagsbehandlere i social- og sundhedsforvaltnin-

gen. Dette problem må løses ved, at en af dem vælges

som koordinator og får den direkte kontakt til fami-

lien .

I tilfælde, hvor de enkelte skoler fordeles mellem

sagsbehandlerne ud fra et geografisk kriterium som

del af den almindelige sagsmængde, er det nødvendigt,

at der ved arbejdets tilrettelæggelse tages højde

for, at deltagelse i mødevirksomhed om henvisning

m.v., jfr. ovenfor, er af afgørende betydning for, at

samarbejdet skal kunne lykkes.
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Kapitel 7. Normeringsforhold m.v.

7.1. Ændrede normeringsregler for de skolepsykologiske råd-

givninger.

7.1.1. Normering af stillinger.

Regler om grundlaget for normering af stillinger fastsættes

af undervisningsministeriet i medfør af folkeskolelovens §

24, stk. 2. Begrundelsen herfor er dels ønsket om at sikre et

ensartet grundlag for normering af lærerstillinger m.v. i

kommunerne, dels ønsket om at sikre en rimelig geografisk

fordeling af de personalemæssige ressourcer, der er til rå-

dighed, og endelig at varetage hensynet til den pensionsbyr-

de, der påføres staten ved at kommunerne ansætter tjeneste-

mænd til varetagelse af skolepsykologisk rådgivning, jfr.

folkeskolelovens § 11, stk. 2.

7.1.2. Gældende regler.

De gældende regler om normering af stillinger inden for spe-

cialundervisningsområdet findes i undervisningsministeriets

cirkulære af 24. april 1978 om normering af tjenestemands-

stillinger i folkeskolen m.v. §§ 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22,

24 og 30, stk. 3. Bestemmelserne åbner mulighed for norme-

ring af stillinger som skolekonsulent med funktionsområderne

høre- og taleundervisning, kuratorvirksomhed, undervisning af

læse- staveretarderede, observationsundervisning, speci-

alklasser samt - på amtsplan - undervisning af synshandicap-

pede. Endvidere kan der normeres stillinger som skolepsyko-

log og ledende skolepsykolog.

Ved undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 24. juni

1980 er der fastsat midlertidige regler om ændring i regler-

ne om normering og tjenestetid for folkeskolens lærere, jfr.

§ 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober 1979.

De nævnte bestemmelser er gengivet nedenfor under afsnit

7.1.7.
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Endelig indeholder undervisningsministeriets cirkulære af

27. februar 1976 om personale til varetagelse af visse pæda-

gogiske arbejdsopgaver i § 4 hjemmel til ved de skolepsyko-

logiske kontorer at ansætte henholdsvis kliniske psykologer

og socialrådgivere, forudsat at disse opfylder visse uddan-

nelsesmæssige betingelser.

7.1.3. Principielle synspunkter.

7.1.3.1. Normeringsgrundlag.

Med henblik på at sikre mulighederne for en faglig forsvarlig

sammensætning af personalet ved de skolepsykologiske rådgiv-

ninger over alt i landet, således at de funktionsområder, der

anses for nødvendige, varetages ved alle rådgivningerne, an-

ser udvalget det for hensigtsmæssigt, at der fastsættes det

samme minimumsgrundlag for normering af alle stillinger i

tilknytning til skolepsykologisk rådgivning ved det kommunale

skolevæsen. Der er enighed om at fastsætte dette normerings-

grundlag til mindst 3.000 børn og unge, omfattende:

a. børn i alderen 0-6 år som konsekvens af, at der efter sær-

forsorgens udlægning skal gives specialpædagogisk bistand til

småbørn, herunder i f.eks. vuggestuer, dagpleje og børneha-

ver, herunder specialbørnehaver.

b. elever, incl. børn i børnehaveklasser, i folkeskolen og

elever i friskoler og private grundskoler, for så vidt der

på kommunens skoleplan er optaget bestemmelse om, at elever

ved disse skoler er inddraget under kommunens skolepsykolo-

giske rådgivningsvirksomhed.

Udvalget finder iøvrigt, at det vil være naturligt, at ele-

ver, som opfylder undervisningspligten ved undervisning i

ungdomsskolen, bliver medregnet på lige fod med elever i fol-

keskolen. Elever i ungdomsskolen, der er udskrevet af folke-

skolen, bør også kunne medregnes, hvis der optages bestemmel-

se herom på skoleplanen.
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£. de øvrige skoleformer, i overensstemmelse med bestemmel-

sen i det gældende cirkulære af 24. april 1978, § 30, stk. 3.

Ifølge denne bestemmelse kan eleverne ved statsskoler, amts-

kommunale eller private skoler medregnes i normeringsgrund-

laget for kommunens skolepsykologiske virksomhed efter un-

dervisningsministeriets bestemmelse i det enkelte tilfælde,

hvis der på skoleplanen er optaget bestemmelse herom. Be-

stemmelsen omfatter eksempelvis statslige og kommunale gym-

nasier, efterskoler, ungdomsskoler, husholdningsskoler, høj-

skoler, specialundervisning i aftenskoler samt skoler inden

for erhvervsuddannelsesområdet. Bestemmelsen har i praksis

ikke haft betydning for normering af stillinger, men elever

har været medregnet i medfør af tilsvarende bestemmelser i

forbindelse med fastsættelse af tjenestetid og klassifice-

ring, jfr. nedenfor 7.2.

Efter de gældende regler er 2.000 elever normalt grundlag

for normering af stillinger. Med forslaget om 3•ooo børn og

unge tages der hensyn til, at de skolepsykologiske rådgiv-

ningers arbejdsområde er udvidet til også at omfatte små-

børn, og der er således stort set tale om et uændret norme-

ringsgrundlag.

Det er udvalgets opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at

der i enkelte tilfælde vil kunne være behov for oprettelse af

en skolepsykologisk rådgivning, selv om ovennævnte minimums-

grundlag (3.000 børn og unge) ikke (helt) foreligger. Det

forudsættes derfor, at undervisningsministeriet, hvor sagli-

ge hensyn, herunder geografiske forhold, taler for det, vil

dispensere fra det nævnte minimumsgrundlag.

7.1.3.2. Obligatoriske normeringsregler.

Udvalget har overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at

indføre regler om obligatorisk normering af visse stillinger

("skal-regler"). Udvalget finder det imidlertid rigtigst, at

det fortsat overlades til de enkelte kommuner nærmere at

skønne over behovet for personale og normere stillinger på
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dette grundlag.

7.1.3.3. Skolekonsulentfunktioner.

a. Funktionsbetegnelser.

Der er enighed i udvalget om, at bestemmelsen i det gældende

cirkulære, § 13 om, at der i kommuner med mere end 4.000 ele-

ver normeres indtil 2 stillinger som skolekonsulent med

funktionsområdet specialundervisning med særligt henblik på

undervisning af læse- og staveretarderede, henholdsvis obser-

vationsundervisning, er mindre hensigtsmæssig. Bestemmelsen

foreslås derfor ophævet, og de i denne omhandlede konsulent-

funktioner (læse- og staveretarderede og observationsunder-

visning) foreslås betegnet som funktionsområderne:

undervisning af læseretarderede elever og undervisning af

elever med adfærdsproblemer og psykiske vanskeligheder (ob-

servationsundervisning) .

På samme måde er der konstateret et aftagende behov for nor-

mering af stillinger som skolekonsulent for specialklasser,

jfr. det gældende cirkulære § 14, idet antallet af sådanne

klasser er faldende som f^lge af den stigende integrering af

elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Konsulentbe-

tegnelsen b^r således henvise til funktionsområdet og ikke

til en bestemt organisation af undervisningen for disse ele-

ver, og funktionsområdet foreslås beregnet som:

undervisning af elever med generelle indlæringsvanskelighe-

der .

Man er imidlertid opmærksom på, at der nogle steder kan være

behov for at opretholde stillingen som skolekonsulent for

specialklasser og adskille dens funktioner fra stillingen

som skolekonsulent for undervisning af elever med generelle

indlæringsvanskeligheder, jfr. kapitel 4.3.4.

Udvalget foreslår derfor, at der fortsat bliver mulighed for

at oprette en stilling som skolekonsulent for specialklasser

efter godkendelse fra undervisningsministeriet.

Udvalget foreslår dels visse ændringer af de gældende funk-
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tionsområder- og betegnelser for skolekonsulenter, dels nogle

nye funktionsområder- og betegnelser:

Gældende betegnelser Ændrede og nye betegnelser

Høre- og taleundervisning Børn med sprog- eller tale-

vanskeligheder og hørehæm-

mede børn.

Læse- og staveretarderede Læseretarderede elever

elever

Specialklasser Børn med generelle ind-

læringsvanskeligheder

Observationsundervisning Børn med adfærdsproblemer

og psykiske vanskeligheder

(observationsundervisning)

Kuratorvirksomhed Kuratorvirksomhed

Synshandicappede Synshæmmede børn

Børn med svære psykiske

vanskeligheder (ny)

Bevægelseshæmmede børn (ny)

Specialpædagogisk bistand

til småbørn (ny)

For så vidt angår funktionsområderne "Børn med svære psykiske

vanskeligheder" og "Bevægelseshæmmede børn" henvises til af-

snit 7.1.3.6. nedenfor, mens der for så vidt angår funktions-

området "specialpædagogisk bistand til småbørn" henvises til

afsnit 7.1.3.8. nedenfor.

b. Uddannelsesmæssige kvalifikationer.

Skolekonsulenter for specialundervisning har foruden lærer-

eksamen gennemgået den eller de uddannelser, der kræves for

at undervise børn og unge med pågældende handicap.

Skolekonsulenten skal endvidere have erfaring med undervis-
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ning inden for det pågældende handicapområde.

Efteruddannelsen sker gennem Danmarks Lærerhøjskoles kurser,

suppleret med kurser afholdt af undervisningsministeriet og

de faglige foreninger.

c. Sammenlægning af skolekonsulentfunktioner.

Siden det nuværende normeringscirkulæres ikrafttræden har der

i praksis vist sig at være behov for, at alle konsulentfunk-

tioner kan tilknyttes de skolepsykologiske rådgivninger. Her-

ved sikres det, at rådgivningerne rummer personale med speci-

alpædagogisk uddannelse og erfaring.

Dette kan ske ved, at der ved de skolepsykologiske rådgiv-

ninger normeres stillinger inden for alle funktionsområder,

men i en række rådgivninger vil det for visse funktionsområ-

der kunne være naturligt at hente konsulentbistand fra amts-

kommunen .

Som noget nyt har udvalget også overvejet gennemførelsen af

en ordning, hvorefter 2 eller flere skolekonsulentfunktioner

kan varetages af den samme konsulent. Man har i den forbin-

delse overvejet, om undervisningsministeriets godkendelse bør

indhentes i tilfælde af en sådan sammenlægning, især for at

sikre, at den pågældende konsulent har de nødvendige uddan-

nelsesmæssige kvalifikationer, jfr. foran afsnit b., men også

for at sikre en vis ensartet praksis over hele landet.

Udvalget kan anbefale, at der åbnes mulighed for, at 2 af de

funktionsområder, der skal varetages, undtagelsesvis skal

kunne varetages af én konsulent ved små skolepsykologiske

rådgivninger. En sammenlægning vil naturligvis forudsætte,

at den pågældende opfylder de uddannelsesmæssige kvalifika-

tioner til at varetage begge funktioner. En sådan sammenlæg-

ning rejser imidlertid forskellige tjenestetids- og klassifi-

ceringsmæssige problemer, og udvalget stiller derfor ikke kon-

krete forslag til udformning af nærmere bestemmelser herom.
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Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt en sammenlægning bør

godkendes af undervisningsministeriet, stiller udvalget ikke

noget endeligt forslag herom, men udvalget mener som udgangs-

punkt ikke, at dette burde være nødvendigt.

7.1.3.4. Normering i større kommuner

Udvalget har overvejet, hvorvidt der måtte være behov for at

fastsætte regler om adgang til normering af flere stillinger

inden for samme funktionsområde i de større kommuner.

I de gældende regler er der, bortset fra bestemmelserne i §§

II og 13, ikke hjemmel til normering af mere end én stilling

som konsulent for de forskellige funktionsområder, uanset

kommunens størrelse og uanset eventuel opdeling i flere re-

gioner .

Da det i praksis har vist sig, at der kan opstå et behov her-

for, foreslår udvalget, at der med undervisningsministeriets

godkendelse åbnes adgang til i større kommuner at normere me-

re end 1 stilling som konsulent for det respektive funktions-

område .

7.1.3.5. Regionskontorer

I det gældende normeringscirkulære er der ikke udtrykkelig

hjemmel til opdeling af en skolepsykologisk rådgivning i fle-

re regioner eller områder. Det fremgår imidlertid forudsæt-

ningsvis af undervisningsministeriets cirkulære af 20. april

1978 om klassificering af tjenestemandsstillinger i folke-

skolen, § 6, stk. 2, at der i store kommuner med ministe-

riets godkendelse kan normeres en stilling i lønramme 34, så-

fremt der til stillingen er henlagt særlige beføjelser eller

arbejdsopgaver, som f.eks. stedfortræder for den ledende sko-

lepsykolog eller som leder af et regionskontor.



197

I enkelte store kommuner er der sket en opdeling af den sko-

lepsykologiske rådgivning, således at der i kommunen er etab-

leret et antal regionskontorer.

Det er udvalgets opfattelse, at etablering af regionskontorer

i store kommuner er hensigtsmæssig, således at der bør indfy-

res hjemmel til i de største kommuner at opdele skolepsykolo-

gisk rådgivning i flere regionskontorer. Disse bør hver for

sig i normeringsmæssig henseende, bortset fra stillingen som

ledende skolepsykolog, betragtes som én skolepsykologisk råd-

givning og bør "bemandes", så regionskontoret kan varetage de

funktionsområder, som anses for fornødne.

Udvalget har overvejet, hvor stort et normeringsgrundlag der

bør fordres til oprettelse af et regionskontor. Udvalget

foreslår, at man tager udgangspunkt i den i klassificerings-

cirkulærets § 6, stk. 2, nævnte grænse på 20.000/6.500 elever

som grundlag for klassificering af en stedfortræderstilling i

lønramme 34, men således at grænsen forhøjes til henholdsvis

30.000 og 8.500 under hensyn til, at de 0-6 årige fremtidig

indgår i normeringsgrundlaget. Disse tal skal betragtes som

en forudsætning for regionsopdeling, mens det enkelte regi-

onskontors befolknings- eller elevgrundlag ikke nødvendigvis

behøver at svare hertil.

Udvalget gør endelig opmærksom på, at der intet er til hinder

for, at en skolekonsulent virker i flere regionsområder, hvis

behovet for konsulentbistand til synshæmmede børn, til bevæ-

gelseshæmmede børn og til børn med svære psykiske vanskelig-

heder herved skønnes at være dækket.

7.1.3.6. Konsulentfunktioner på særlige handicapområder.

Udvalget foreslår, at der åbnes mulighed for normering af så-

danne stillinger ved kommunale (fælleskommunale) skolepsyko-

logiske rådgivninger, således at varetagelsen af disse funk-

tioner kan ske på kommunalt plan, hvis dette lokalt skønnes

at være en mere hensigtsmæssig løsning.
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Som det fremgår af afsnit 3 nedenfor, foreslår udvalget, at

der ved amtskommunerne åbnes mulighed for normering af stil-

linger som skolekonsulent for særlige handicapområder, f.eks.

undervisning af elever med svære psykiske vanskeligheder el-

ler undervisning af bevægelseshæmmede elever.

7.1.3.7. Elever i specialskoler.

Udvalget er bekendt med, at det skolepsykologiske rådgiv-

ningsarbejde i - navnlig mindre - kommuner, hvor en special-

skole er beliggende, kan have et sådant omfang, at de almin-

delige normeringsregler ikke vil kunne tilgodese behovet i

tilstrækkeligt omfang.

Efter udvalgets opfattelse b^r det derfor overvejes, om der

b^r åbnes mulighed for med undervisningsministeriets godken-

delse at medregne elever i sådanne specialskoler i norme-

ringsgrundlaget med en særlig faktor, der fastsættes - så-

fremt aftale om skolepsykologisk betjening er indgået med

amtskommunen - på grundlag af indstilling fra vedkommende

kommunalbestyrelse. Problemet b<zSr også overvejes i forbindel-

se med fastsættelse af tjenestetid.

7.1.3.8. Specialpædagogisk bistand til småbarn

I kapitel 4.3.6. stilles der forslag om, at der bliver mulig-

hed for ansættelse af skolekonsulenter til at rådgive om fol-

keskolens specialpædagogiske bistand til småbarn. En sådan

konsulentstilling er omfattet af § 10 stk. 4 i afsnit 7.1.7.

7.1.3.9. Stillinger i amtskommunerne

Udvalget har ved overvejelserne om de fremtidige normerings-

regler, der skal gælde for amtskommunerne, lagt til grund, at

losningen af de skolepsykologiske rådgivningers opgaver prin-

cipielt henlægges til primærkommunerne. Udvalget har på denne

baggrund stillet forslag om en ændring af skolestyrelseslo-
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vens § 59 stk. 1, der indebærer, at den hidtige adgang til at

normere en stilling som ledende skolepsykolog under amtsrådet

ophæves. Som en konsekvens heraf vil den i de gældende norme-

ringsregler bestående adgang til, efter aftale mellem flere

kommuner og amtskommunen, at etablere den skolepsykologiske

rådgivning som en virksomhed under amtskommunen skulle ophæ-

ves. Det er udvalgets opfattelse, at der ved en eventuel gen-

nemførelse af ovennævnte ændringsforslag bør skabes mulighed

for opretholdelse af allerede etablerede ordninger af denne

art.

Amtskommunerne forudsættes dog som hidtil at løse rådgiv-

ningsopgaver på handicapområder, hvor der ikke i de enkelte

kommuner vil være et rimeligt elevgrundlag, navnlig over for

elever med sværere og sjældnere handicap, f.eks. elever med

svære psykiske vanskeligheder eller bevægelseshæmmede elever.

Amtskommunernes rådgivning indgår da som led i betjeningen af

disse elever. Udvalget finder yderligere, at der i normerings-

reglerne bør skabes hjemmel for, at der i amtskommunerne også

kan normeres konsulentstillinger med andre funktionsområder,

såfremt der konstateres behov herfor. Dette vil være i over-

ensstemmelse med hidtidig praksis på området.

7.1.3.10. Betalingsoverenskomst.

Udvalget har overvejet, om § 21, stk. 2, i cirkulæret af 24.

april 1978, der omhandler indgåelse af betalingsoverenskomst

om den skolepsykologiske betjening, bør ophæves, idet under-

visningsministeriet fraråder oprettelse af sådanne overens-

komster. Da der lokalt kan være ønske om at bibeholde en så-

dan overenskomst, har udvalget imidlertid afstået fra at fo-

reslå bestemmelsen ophævet.

7.1.4. Skolepsykologer.

Skolepsykologen skal foruden lærereksamen have psykologisk

embedseksamen eller pædagogisk-psykologisk kandidateksamen

fra Danmarks Lærerhøjskole.
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Årskursus i psykologi på Danmarks Lærerhøjskole, der er af-

sluttet senest 1966, er fortsat kompetencegivende under for-

udsætning af, at den pågældende efter afslutning af uddannel-

sen har fungeret som skolepsykolog og derved har erhvervet

sig et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at kunne varetage

de opgaver, der stilles til skolepsykologer. I tvivlstilfælde

forelægges sagen af den ansættende kommune for undervisnings-

ministeriet, direktoratet for folkeskolen og seminarierne

m.v.

Efteruddannelse for skolepsykologer foranstaltes af Danmarks

Lærerhøjskole, Undervisningsministeriet og Skolepsykologer-

nes Landsforening.

7.1.5. Kliniske psykologer.

Lovgivningen indeholder ikke hjemmel til fastsættelse af nor-

meringsregler for kliniske psykologer, men betænkningen af-

givet af det af undervisningsministeriet i 1972 nedsatte ud-

valg anbefalede vejledende, at der blev oprettet en stilling

som klinisk psykolog for hver 2.500 elever. Undervisnings-

ministeriet har i cirkulære af 26. februar 1976 fastsat, at

der til at varetage klinisk-psykologiske arbejdsopgaver ved

skolepsykologiske kontorer kan ansættes psykologer, som har

afsluttet eksamen i psykologi fra universitetet eller Dan-

marks Lærehøjskole, og som har en klinisk videreuddannelse.

Den kliniske videreuddannelse skal i hvert enkelt tilfælde

godkendes af undervisningsministeriet.

Kliniske psykologer i folkeskolen har mulighed for efterud-

dannelse i form af korterevarende kurser, idet undervisnings-

ministeriet afholder informationskurser for kliniske psykolo-

ger i folkeskolen. Derudover tilbyder Dansk Psykologforening

relevante kurser.

Udvalget har konstateret, at der for landet som helhed gene-

relt er oprettet stillinger som klinisk psykolog efter den
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nævnte vejledende norm, men der er store forskelle fra kommu-

ne til kommune. Ved flertallet af de skolepsykologiske råd-

givninger er stillingstallet lavere end normen, mens der ved

nogle - navnlig store - rådgivninger er tale om en stirre

dækning.

Udvalget med undtagelse af Kommunernes Landsforenings repræ-

sentanter foreslår, at det nuværende vejledende tal på 1

stilling pr. 2.500 elever (nu børn) opretholdes som egnet til

at påpege antallet af stillinger.

Kommunernes Landsforenings repræsentanter finder ikke grund-

lag for at pege på noget bestemt vejledende normeringstal.

7.1.6. Socialrådgivere i skolen

For socialrådgivere i skolen gør de forhold med hensyn til

normeringsregler, der er omtalt foran vedrørende de kliniske

psykologer, sig tilsvarende gældende. Det nævnte udvalg anbe-

falede som vejledende norm, at der ansættes 1 socialrådgiver

for hver 5.000 elever, og undervisningsministeriet har i cir-

kulære af 26. februar 1976 fastsat, at der til at varetage

vejledningsopgaver vedrørende økonomiske og sociale forhold

m.v. kan ansættes socialrådgivere ved de skolepsykologiske

kontorer, som har gennemgået den anordningsmæssige uddannelse

til socialrådgiver.

Udvalget har konstateret, at kommunerne generelt har oprettet

stillinger som socialrådgiver i noget mindre omfang end efter

den nævnte vejledende norm.

Udvalgets medlemmer med undtagelse af Kommunernes Landsfor-

enings repræsentanter foreslår, at det nuværende vejledende

tal på 1 stilling pr. 5.000 elever (nu børn) opretholdes som

egnet til at påpege antallet af stillinger.
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Kommunernes Landsforenings repræsentanter finder ikke grund-

lag for at pege på noget bestemt vejledende normeringstal.

Disse repræsentanter samt repræsentanterne for socialministe-

riet og socialstyrelsen udtaler, at de gældende uddannelses-

betingelser for socialrådgivere, der ansættes ved skolepsyko-

logisk rådgivning, bør revideres, således at kommunerne i

disse stillinger kan ansætte såvel socialrådgivere, uddannet

ved de sociale højskoler, og socionomer, uddannet ved Ålborg

og Roskilde Universitetscentre, som socialformidlere uddannet

på Forvaltningshøjskolens 800-timers kursus.
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7.1.7. Udvalgets forslag til nye normeringsregler ved de skole-

psykologiske rådgivninger.

På grundlag af de under 7.1.3. nævnte overvejelser foreslår ud-

valget, at de gældende regler i cirkulære af 24. april 1978 af-

lyses af følgende (udvalget foreslår i øvrigt ikke ændringer i

cirkulæret):

Gældende regler

C 24. april 1978

§ 10. I kommuner med mere end

2000 elever kan der nornieres 1

stilling som skolekonsulent med

funktionsområdet høre- og tale-

undervisning .

§ 11. I kommuner med mere end

2000 elever kan normeres 1 stil-

ling som skolekonsulent med funk-

tionsområdet kuratorvirksomhed.

Stk. 2. I store kommuner kan der,

når forholdene taler derfor, nor-

meres flere skolekonsulentstil-

linger med funktionsområdet ku-

ratorvirksomhed ved opdeling af

kommunen i kuratordistrikter.

§ 13. I kommuner med mere end

4000 elever kan der normeres

indtil 2 stillinger som skole-

konsulent med funktionsområdet

specialundervisning med særligt

henblik på undervisning af læse-

og staveretarderede, henholdsvis

observationsundervisning.

Forslag til ændring

§ 10. I kommuner med mere end

3000 børn, jfr. § ZZ, kan der

normeres 1 stilling som skole-

konsulent for hvert af følgen-

de funktionsområder:

a) Specialpædagogisk bistand

til børn med sprog- eller

talevanskeligheder og

hørehæmmede børn.

b) Specialpædagogisk bistand

til læseretarderede børn.

c) Specialpædagogisk bistand

til børn med generelle ind-

læringsvanskeligheder .

d) Specialpædagogisk bistand

til børn med adfærdsproble-

mer og psykiske vanskelig-

heder (observationsunder-

visning)

e) Kuratorvirksomhed

f) Specialpædagogisk bistand

til synshæmmede børn.

g) Specialpædagogisk bistand

til børn med svære psykiske

vanskeligheder.

h) Specialpædagogisk bistand
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til bevægelseshæmmede b^rn

14. I kommuner, hvor der er

oprettet mindst 5 hjælpeklasser

eller andre klasser for special-

undervisning med mindst 30 ele-

ver, kan der normeres 1 stilling

som skolekonsulent for special-

klasser .

Stk. 2. I kommuner, hvor der er

oprettet mindst 11 af de nævnte

klasser, og hvor det samlede

elevtal i disse klasser oversti-

ger 100, fordelt på 2 eller flere

skoler, kan arbejdet fordeles på

flere skolekonsulenter. Der kan

dog hj6jst normeres 3 stillinger

som skolekonsulent for special-

klasser, og hver skolekonsulents

område skal omfatte mindst 5

klasser og mindst 30 elever.

Stk. 2. Det i stk. 1 a) nævnte

funktionsområde kan opdeles i

2 stillinger.

Stk. 3. Med undervisningsmini-

steriets godkendelse kan der

normeres 1 stilling som skole-

konsulent for specialklasser.

Stk. 4. Med undervisningsmini-

steriets godkendelse kan der i

særlige tilfælde normeres

stillinger som skolekonsulent

med andre funktionsområder end

de i stk. 1 nævnte.

Ny paragraf;

XX. I kommuner med mere end

30.000 b^rn kan der ske opde-

ling i flere regioner. Det gen-

nemsnitlige normeringsgrundlag

pr. region må ved opdelingen

ikke være mindre end 8.500

be^rn.

Ny paragraf:

YY. Der kan med undervisnings-

ministeriets godkendelse nor-

meres mere end 1 stilling med

de i § 10 nævnte funktionsom-

råder.

Skolepsykolog og ledende skole-

psykolog.

§ 17. I kommuner med mere end 2000 § 17. I kommuner med mere end

elever kan der normeres 1 stilling 3000 b(£rn, jfr. § ZZ, kan der

som skolepsykolog og med undervis- normeres en stilling som leden-

ningsministeriets godkendelse 1 de skolepsykolog og en stilling
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stilling som ledende skolepsyko- som skolepsykolog. De to stil-

log. De 2 stillinger skal normeres linger skal normeres samtidig.

samtidig. For hver følgende 1000

elever bør der højst normeres

yderligere 1 stilling som skole-

psykolog .

For hver følgende 1250 børn kan

der højst normeres yderligere 1

stilling som skolepsykolog.

Ny paragraf:

ZZ. Ved normering af stil-

linger efter §§ 10 og 17 med

regnes:

1. Elever, incl. børn i bør-

nehaveklasse, i folkeskolen.

2. elever, incl. børn i bør-

nehaveklasse, i friskoler og

private grundskoler samt ele-

ver i ungdomsskolen, der er

udskrevet af folkeskolen, for

så vidt der på kommunernes

skoleplan er optaget bestem-

melse om, at eleverne ved

disse skoler er inddraget un-

der kommunens skolepsykologi-

ske rådgivningsvirksomhed.

3. Børn i alderen 0-6 år.

4. Elever der opfylder under-

visningspligten ved undervis-

ning i ungdomsskolen.

Overenskomst om skolekonsulent- og

skolepsykologvirksomhed.

§ 21. Kommunerne kan indgå overens- i stk. 1 ændres "§§ 9-15" til

koraster eller aftaler med andre "§§ 9, 10, 12 og 15" og

kommuner eller amtskommunen om fæl- "skolepsykologisk rådgivnings

les betjening af et eller flere af virksomhed" ændres til "virk-

de i §§ 9-15 nævnte funktionsområ- somhed i henhold til § 17".

der og om skolepsykologisk rådgiv-

ningsvirksomhed. Dette gælder selv

om kommunens elevtal giver mulighed

for selvstændig normering af stil-

linger med de pågældende funktions-

områder .
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Stk. 2. Den fælles betjening kan

etableres ved en betalingsover-

enskomst, hvorved de omhandlede

funktioner henlægges til de nor-

merede stillinger i en af de del-

tagende kommuner. De i § 13 nævnte

stillinger og stillinger som sko-

lepsykolog, jfr. § 17, kan normeres

på grundlag af det af overenskom-

sten omfattende antal elever. For

de øvrige stillingers vedkommende

er det en forudsætning, at vedkom-

mende kommunes elevtal berettiger

til normering af de pågældende

stillinger i henhold til bestem-

melserne i dette cirkulære.

Stk. 3. Den fælles betjening kan

endnu videre etableres ved ind

i stk. 2 udgår:

sidste pkt. og "§ 13" ændres

til "§ 10".

Stk. 2 b^r ændres til at være

stk. 3.

stk. 3. Uændret i formulerin-

gen, men b^r ændres til at

gåelse af fællesskabsoverenskomst i være stk. 2.

henhold til den kommunale styrel-

seslov § 60. De under fællesskabet

normerede stillinger opføres på

skoleplanen for fællesskabet, der

optages som tillæg til skoleplanen

for en af de deltagende kommuner.

Stk. 4. Endelig kan den fælles stk.4. Udgår,

betjening etableres efter aftale

med amtskommunen, således at

stillingerne normeres ved det

amtskommunale skolevæsen og

opføres på planen for amtskom-

munens skolevæsen og undervis-

ningsvirksomhed m.v.

Stk. 5. Det antal stillinger, som i stk. 5 ændres "§§ 9-14 " til

normeres i henhold til overens

komst og i de deltagende kommuner,

kan ikke overstige det antal, der

kunne normeres efter reglerne i §§

"§§ 9, 10, 12 og 17".
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9-14 på grundlag af de deltagende

kommuners samlede elevtal m.v.

§ 22. Stillinger ved amtskommuna-

le folkeskoler og stillinger med

funktionsområde som omtalt i §§

9-16 samt stillinger ved skole-

psykolog i ske rådgivningskontorer

normeres efter de for kommuner

gældende regler.

§ 22. affattes således:

Stillinger ved amtskommunale

folkeskoler og stillinger med

funktionsområde som omtalt i §i

9, 12, 15 og 16 normeres efter

de for kommuner gældende

regler.

§ 24. I hver amtskommune kan nor- § 24. I hver amtskommune kan

der normeres 1 stilling sommeres 1 stilling som skolekonsu-

lent med funktionsområdet h(£re- og skolekonsulent for hvert af

taleundervisning og 1 stilling som følgende funktionsområder:

skolekonsulent med funktionsområ-

det undervisning af synshandicap-

pede .

a) Specialpædagogisk bistand

til synshæmmede b^rn.

b) Specialpædagogisk bistand

til b$6rn med sprog- eller

talevanskeligheder.

c) Specialpædagogisk bistand

til b^rn med svære psykiske

vanskeligheder.

d) Specialpædagogisk bistand

til bevægelseshæmmede bfirn.

Nyt stk. 2. Der kan normeres

stillinger indenfor andre

funktionsområder, såfremt der

konstateres behov herfor.

§ 30, stk. 3. Skal elevtal læg

ges til grund, anvendes det an-

tal elever, der pr. 1. april var

tilmeldt for det følgende skole-

år. Er der på skoleplanen op-

taget bestemmelse om, at ele-

Stk. 3. Uændret.
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verne ved statsskoler, amts-

kommunale eller private skoler m.v.

er inddraget under kommunens sko-

lepsykolog i ske rådgivningsvirksom-

hed, kan disse medregnes i norme-

ringsgrundlaget for stillinger ved

denne virksomhed efter undervis-

ningsministeriets bestemmelse i det

enkelte tilfælde.

Nyt stk. 4.

Undervisningsministeriet kan

i det enkelte tilfælde god-

kende, at elever i special-

skoler medregnes i norme-

ringsgrundlaget for stillin-

ger ved kommunens skolepsyko-

logiske rådgivningsvirksomhed

med en særlig faktor.
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7.2. Ændrede tjenestetidsregler for skolepsykologer og skole-

konsulenter ved de skolepsykologiske rådgivninger.

7.2.1. Gældende regler

De gældende regler om tjenestetid for skolepsykologer og sko-

lekonsulenter ved de skolepsykologiske rådgivninger findes i

undervisningsministeriets cirkulære af 4. december 1973 om

tjenestetiden for folkeskolens tjenestemænd, cirkulære af 5.

september 1975, samt cirkulæreskrivelse af 24. juni 1930. En

oversigt over disse regler er optaget som bilag 13 til be-

tænkningen .

Princippet i disse regler er, at skolepsykologers og skole-

sulenters tjenestetid fastsættes som en reduktion i det plig-

tige undervisningstimetal på 27 ugentlige undervisningstimer.

Reduktionsberegningen sker normalt på grundlag af en elev-

talsfaktor, som er variabel afhængig af funktionsområder og i

visse tilfælde er kombineret med en vis minimumsreduktion.

Der er ikke, således som det er tilfældet for konsulentfunk-

tionerne, fastsat en bestemt timereduktion til den enkelte

skolepsykolog. Den samlede timereduktion til skolepsykolog-

virksomheden er således at betragte som en pulje, der forde-

les på de enkelte skolepsykologer. I praksis anvendes reg-

lerne normalt som normeringsgrundlag, idet der oprettes en ny

stilling for hver 22 reduktionstimer. Den ledende skolepsyko-

log fritages som hovedregel for undervisning, jfr. tjeneste-

tidscirkulærets § 9, stk. 3. For de assisterende skolepsyko-

loger er der ikke efter cirkulæret adgang til fuldstændig

undervisningsfritagelse, bortset fra timer til betjening af

småbarn, men ministeriet har i de senere år på grund af sko-

lepsykologmangelen i konkrete tilfælde dispenseret.

Til betjening af b^rn i alderen 0-6 år er der kun fastsat en

fast timereduktion for konsulentvirksomheden vedrørende høre-

og taleundervisning, medens timereduktionen til betjening af

småbarn på andre områder fastsættes af undervisningsministe-
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riet efter konkret ansøgning.

I det omfang, hvori elever i private skoler og statsskoler i

medfør af skolestyrelseslovens § 59 er inddraget i det al-

mindelige skolepsykologiske arbejde, kan antallet af disse

elever medregnes ved beregning af timereduktion til skole-

psykologer efter undervisningsministeriets bestemmelse i det

enkelte tilfælde. Der er derimod ikke i de gældende regler

udtrykkelig hjemmel til at lade disse elever medgå ved be-

regningen af timereduktion til konsulentfunktionerne, men

ifølge praksis kan eleverne også medregnes ved beregning af

timereduktion til konsulenterne. Vedrørende disse skoleformer

henvises i øvrigt til 7.1.3.c. i afsnittet om normeringer.

7.2.2. Udvalgets overvejelser

Udvalget er opmærksom på, at spørgsmålet om fastsættelse af

tjenestetidsregler er et aftalespørgsmål, jfr. tjeneste-

mandslovens § 45. Der må derfor henvises til forhandling

imellem de aftaleberettigede parter.

Det har således ligget uden for rammerne af udvalgets opgave

at fremkomme med forslag, der henhører under forhandlingerne

om fastsættelse af tjenestetid, og som dermed også forudsæt-

ter en stillingtagen til de økonomiske muligheder for deres

gennemførelse.

Udvalget har på den anden side fundet det hensigtsmæssigt at

pege på forskellige principper, som i lyset af den stedfundne

udvikling kan eller bør indgå i overvejelserne i forbindelse

med fastsættelse af tjenestetiden.

1) Fastsættelse af et grundtimetal

Udvalget finder det rimeligt, at det optages til over-

vejelse, om der bør fastsættes en mindste timereduktion

(et grundtimetal) for alle skolepsykologer og skolekon-

sulenter, idet der er visse af de funktioner, der er for-
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bundet med stillingen, som skal varetages uanset elevtal-

lets eller børnetallets størrelse. Dette gælder f.eks.

mødevirksomhed om samarbejde i rådgivningen samt faglig

ajourføring inden for det pågældende handicapområde.

Udvalget finder det ikke hensigtsmæssigt at pege på et

bestemt timetal, ligesom man ikke har taget stilling til,

hvilke konsekvenser forslaget måtte få for beregningen af

den timereduktion, som ligger ud over grundtimetallet. Som

anført under pkt. 1 indgår et sådant grundtimetal allerede

i et vist, men begrænset omfang ved den nuværende tjene-

stetidsfastsættelse .

2) "Vægtning" af elever i forhold til småbørn

Efter gældende regler og praksis medregnes småbørn i re-

duktionsberegningen til skolepsykologer og til visse sko-

lekonsulenter, men med en lavere "vægtning" end skoleele-

ver .

Da der gælder en almindelig forpligtelse til undersøgelse

af småbørn, jfr. 4.2.1. finder udvalget, at småbørn bør

medregnes ved fastsættelse af timereduktion til skolepsy-

kologer og til alle skolekonsulenter, bortset fra funk-

tionsområderne kuratorvirksomhed og specialpædagogisk

bistand til læseretarderede børn. Med henblik på at opnå

et forenklet og let administrerbart grundlag for beregning

af tjenestetiden for de funktionsområder, hvor virksom-

heden omfatter såvel elever som småbørn, finder udvalget,

at småbørn og elever bør tælle med samme vægt.

Repræsentanterne for Kommunernes Landsforening understre-

ger, at dette forslag er stillet af administrative grunde,

og at der således ikke er foretaget nogen nærmere vurde-

ring af omfanget af arbejdsopgaverne i småbørnsområdet.

Danmarks Lærerforenings repræsentanter foreslår, at små-

børn også indgår i grundlaget for beregning af timereduk-

tion til konsulenter for specialpædagogisk bistand til læ-
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seretarderede b^rn. Synspunktet begrundes dels med, at

gældende lovgivning ikke fritager denne konsulentgruppe

for arbejdsopgaver i småbørnsområdet, og dels med at kon-

sulenterne i øjeblikket udfarer arbejdsopgaver i området.

3) Handicappets art og hyppighed

Arbejdsbyrden i forbindelse med de forskellige funktioner

afhænger dels af handicappets hyppighed og dels af karak-

teren og omfanget af den indsats, der skal udfares i for-

bindelse med det enkelte barns situation.

Det bemærkes, specielt for kuratorer, at arbejdspraktik

for specialklasseelever i 10. skoleår indgår i grundlaget

for beregning af tjenestetiden.

4) Andre skoler og institutioner

Såfremt der oå skoleplanen er optaget bestemmelse orn, at

den skolepsykologiske rådgivning skal varetage opgaver

over for andre skoler og institutioner, må der afsættes

den fornødne tid hertil.

5) Elever i specialskoler og ved undervisningscentre for spe-

cialundervisning

Undervisningsministeriet har i flere tilfælde godkendt, at

elever, der i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2,

er henvist til undervisning i specialskoler og undervis-

ningscentre for svært handicappede, medregnes med en for-

højet faktor ("vægtning") ved fastsættelsen af timereduk-

tionen for skolepsykologer (men ikke for skolekonsulen-

ter) .

Udvalget foreslår, at der fortsat bliver åbnet mulighed

for, at disse elever kan medregnes med en særlig faktor,

og den bør i givet fald udvides til at omfatte både sko-

lepsykologer og skolekonsulenter.
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6) Ledelsesfunktioner

Det bør ved fastsættelsen af eventuelt ændrede tjeneste-

tidsregler nærmere overvejes at tage hensyn til de ledel-

sesfunktioner, som påhviler den ledende skolepsykolog. Om-

fanget af disse funktioner vil kunne variere bl.a. efter

antal kommuner og dermed antal skolekommissioner, skole-

forvaltninger og fælleslærerråd, antal institutioner,

herunder børnehaver og skoler, samt børnetallet i områ-

det.

7) Beregning af tjenestetid for stillinger ved regionskonto-

rer og for flere stillinger med samme funktionsområde

Grundlaget for beregning af timereduktionen bør være bør-

netallet i det geografiske område, som vedkommende skal

virke i, og i øvrigt det sædvanligt gældende for vedkom-

mende funktionsområde.

8) Beregning af tjenestetid ved sammenlægning af skolekonsu-

lent funkt ioner

Ved beregning af tjenestetid ved sammenlægning af 2 funk-

tionsområder, bør tjenestetiden som udgangspunkt være den

samme som for de 2 funktioner hver for sig. Udvalget har

dog ikke taget stilling til, om dette bør gælde fuldt ud

for så vidt angår et eventuelt grundtimetal.



214

Kapitel 8. Betalingsforhold vedrørende skolepsykolo-

gisk rådgivning som følge af betjening af andre in-

stitutioner .

Udvalget skal ifølge kommissoriets pkt. 3 overveje og

eventuelt stille forslag med hensyn til betalings- og

refusionsspørgsmål som følge af betjening af institu-

tioner, der ikke er omfattet af den kommunale eller

fælleskommunale skolepsykologiske virksomhed, dvs.

private, statslige og amtskommunale institutioner.

8.1. Gældende ordning.

Skolepsykologisk rådgivning kan etableres i en større

kommune eller for flere kommuner, f.eks. ved en beta-

lingsoverenskomst mellem de deltagende kommuner eller

som et kommunalt fællesskab i henhold til den kommu-

nale styrelseslovs § 60, eller under en amtskommune,

jfr. undervisningsministeriets cirkulære nr. 70 af

24. april 1978 om normering af tjenestemandsstillin-

ger m.v. i folkeskolen § 17, sammenholdt med §§ 21 og

22.

En skolepsykologisk rådgivning skal efter skolesty-

relseslovens § 59 kunne betjene ikke blot alle kommu-

nale og amtskomunale skoler og anden undervisnings-

virksomhed, der er omfattet af skolestyrelseslovens

bestemmelser, men også statsskoler, der svarer til de

af skolestyrelsesloven omfattede skoler, f.eks.

statsøvelsesskoler (der findes nu kun én sådan skole)

og statsgymnasier, og ligeledes private skoler og un-

dervisningsinstitutioner eller -virksomhed på tilsva-

rende niveau, f.eks. friskoler og private grundsko-

ler, private ungdomsskoler og efterskoler, private

gymnasier samt voksenundervisning.

I den skoleplan, hvori de til den skolepsykologiske

rådgivning knyttede stillinger er normeret og området
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for dets virksomhed er fastsat, b^r det tillige anfø-

res, hvilke statslige, amtskommunale og private sko-

ler den pågældende skolepsykologiske rådgivning be-

tjener.

Er der på skoleplanen optaget bestemmelse om, at ele-

ver ved statsskoler, amtskommunale eller private sko-

ler er inddraget under en kommunes skolepsykologiske

rådgivningsvirksomhed, kan disse elever medregnes i

klassificeringsgrundlaget ved denne virksomhed efter

undervisningsministeriets cirkulære nr. 69 af 20.

april 1978 om klassificering af tjenestemandsstillin-

ger i folkeskolen § 18, stk. 2.

Skolestyrelsesloven indeholder ikke regler om beta-

ling eller refusion af udgifterne ved skolepsykolo-

gisk bistand til elever fra statslige , amtskommunale

eller private skoler, som betjenes af en skolepsyko-

logisk rådgivning. I lov nr. 306 af 8. juni 1977 om

friskoler og private grundskoler m.v. er det for dis-

se skoler i § 3, stk. 3, fastsat, at skolekommunen,

dvs. den kommune, hvori skolen ligger, skal yde ve-

derlagsfri skolepsykologisk bistand på samme måde som

for eleverne i kommunens skoler. For de statslige

skolers vedkommende må eventuel betaling for ydet bi-

stand fastsættes ved aftale mellem vedkommende kom-

mune, kommunale fællesskab, eller amtskommune og sko-

le (staten). Amtskommunen må tilsvarende træffe afta-

le med vedkommende kommune eller komunale fælles-

skab.

8.2. Udvalgets overvejelser.

Efter udvalgets opfattelse er der ikke behov for at

indfyre nærmere regler til yderligere regulering af

den ovenfor beskrevne ordning om betaling eller refu-

sion af udgifterne ved skolepsykologisk bistand til

elever fra statslige, amtskommunale eller private

skoler.
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Elever i friskoler og private grundskoler modtager

som nævnt vederlagsfri skolepsykologisk bistand. For

de øvrige skoleformers vedkommende vil behovet for

rådgivning variere betydeligt, både generelt for ele-

verne i de pågældende skoleformer og for den speci-

fikke rådgivning, som den enkelte medarbejder ved den

skolepsykologiske rådgivning i kraft af sit speciale

kan yde.

Udvalget finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at

spørgsmålet om betjening af disse skoleformer fortsat

bliver taget op som led i behandlingen af skoleplanen

for vedkommende kommune (skoleforbund), således at

det samtidig overlades til de berørte parter at tage

stilling til det hermed forbundne spørgsmål om beta-

ling for den skolepsykologiske bistand.
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Bilagsfortegnelse:

Bilag 1 Udvalgets forslag til ændring af skole-

styrelseslovens § 59 med bemærkninger.

Bilag 2. Beskrivelse af hjælpeforanstaltninger

over for børn og unge inden for skole-

og socialsektoren indtil 1. januar

1980.

Bilag 3. Uddrag af "Speciallæreruddannelsen -

almen del 1979/80" Danmarks Lærerhøj-

skole .

Bilag 4. Talmateriale om personalet ved de skole-

psykologiske rådgivninger.

Bilag 5. Talmateriale om personer med beskæfti-

gelse i kommunale og amtskommunale

social- og sundhedsforvaltninger.

Bilag 6. Redegørelse om en fælles videreuddan-

nelse af kliniske psykologer i skolepsy-

kologiske rådgivninger og psykologiske

konsulenter i social- og sundhedsfor-

valtningen, udarbejdet mellem undervis-

ningsministeriet, socialstyrelsen og

Dansk Psykologforening.

Bilag 7. Oversigt over kompetenceregler om folke-

skolens specialpædagogiske bistand samt

delegations- og praktiske samarbejds-

ve je.

Bilag 8. Kompetenceregler for et sagsforløb (fol-

keskolelovens § 19, stk. 2.)
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Bilag 9. Emner, der kan medtages i bestemmelser

om samarbejde imellem skolepsykologisk

rådgivning og social- og sundhedsfor-

valtningen.

Blag 10. Regler om samarbejdet mellem amtskom-

muner og primærkommuner vedrørende bi-

stand i henhold til bistandsloven.

Bilag 11. Undervisningsministeriets notat om un-

dersøgelsesforpligtelsen for skolepsyko-

logisk rådgivning over for småbørn, der

eventuelt har behov for specialpædago-

gisk bistand efter folkeskoleloven.

Bilag 12. Amtskommunernes konsulenter.

Bilag 13. Gældende tjenestetidsregler for perso-

nale ved de skolepsykologiske rådgivnin-

ger.
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Skolestyrelseslovens

§ 59:

Udvalgets forslag til ændring af

skolestyrelseslovens § 59 med be-

mærkninger :

Stk. 1.

Til at forestå det skolepsyko-

logiske undersøgelses- og råd-

givningsarbejde samt tilrette-

læggelsen af specialundervis-

ningen ved kommunale, statslige

og private skoler og andre un-

dervisningsinstitutioner i en

eller flere kommuner kan der

under amtsrådet eller i en

større kommune med

undervisningsministerens god-

kendelse ansættes en ledende

skolepsykolog.

Stk. 2.

Den ledende skolepsykolog ud-

øver sin virksomhed under an-

svar over for skolekommissionen

i den eller de kommuner, hvor-

til han ifølge sit ansættelses-

forhold er knyttet. For de

statslige og private skolers og

undervisningsinstitutioners

vedkommende udøver han sin

virksomhed efter aftale med le-

derne af de pågældende skoler

og institutioner.

Stk. 1.

Til at forestå den administrative

og faglige ledelse af det pædago-

gisk-psykologiske undersøgelses-

og rådgivningsarbejde vedrørende

specialundervisning og anden spe-

cialpædagogisk bistand i en eller

flere kommuner kan der ansættes en

ledende skolepsykolog.

Stk. 2.

En ledende skolepsykolog kan an-

sættes ved en kommune eller under

et fællesskab mellem to eller fle-

re kommuner. Den ledende skolepsy-

kolog kan endvidere forestå det

pædagogisk-psykologiske undersø-

gelses- og rådgivningsarbejde ved

amtskommunale, statslige og priva-

te skoler efter aftale mellem kom-

munalbestyrelsen og vedkommende

myndighed eller skole.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen kan efter reg-

ler fastsat af undervisningsmini-

steren pålægge den ledende skole-

psykolog og personale ansat under

denne at medvirke ved løsningen af

pædagogisk-psykologiske og kli-

nisk-psykologiske undersøgelses-

og rådgivningsopgaver for kommu-

nens social- og sundhedsforvalt-

ning.
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Bemærkninger til ændringsforslag til skolestyrelseslovens

§ 59.

Generelt:

§ 59 i "Lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af

virksomhed efter lov om fritidsundervisning m.v." (skole-

styrelsesloven), der er det lovmæssige grundlag for de

skolepsykologiske rådgivninger, er senest blevet diskute-

ret i det af undervisningsministeren den 7. januar 1975

nedsatte udvalg til revision af skolestyrelseslovens kapi-

tel 2 m.v. Udvalget afgav sin betænkning (nr. 822, 1977),

og betænkningen dannede grundlag for ændringen af skole-

styrelsesloven i 1978.

Der var i udvalget enighed om ikke foreløbig at ændre ved

§ 59, idet man pegede på behovet for en nærmere undersø-

gelse af hele den skolepsykologiske virksomhed på baggrund

af gennemførelsen af lov om social bistand, den dengang

påtænkte - (og nu gennemførte) - lov om udlægning af ånds-

svageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v., samt proble-

merne om rådgivning af elever i gymnasiet og private sko-

ler.

Dels med denne baggrund og dels med baggrund i ændringen i

folkeskoleloven, hvorefter folkeskolen fra den 1. januar

198o har fået til opgave også at yde specialpædagogisk bi-

stand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen,

nedsattes i foråret 1979 et udvalg under undervisningsmi-

nisteriet vedrørende en eventuelt ændret organisation af

den skolepsykologiske rådgivning.

Udvalget har i sin betænkning indstillet, at § 59 ændres

som anført i det foreliggende forslag til ændring af sko-

lestyrelsesloven.
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Bemærkninger til stk. 1.

Det foreslås, at det i loven præciseres, at den ledende

skolepsykologs opgave er at forestå den administrative og

faglige ledelse af den skolepsykologiske rådgivnings ar-

bejdsområder. Der ligger heri ingen ændring i forhold til

gældende praksis.

Det "skolepsykologiske undersøgelses- og rådgivningsarbej-

de" foreslås ændret til "pædagogisk-psykologisk undersø-

gelses- og rådgivningsarbejde", fordi undersøgelses- og

rådgivningsarbejdet nu også omfatter småbørn. Denne udvi-

delse af den pædagogisk-psykologiske rådgivningsvirksomhed

er en følge af § 3a, stk. 1, jfr. § 19, stk. 1 og 2, i lov

nr. 313 af 26. juni 1975 om folkeskolen som ændret ved lov

nr. 3o2 af 8. juni 1978.

Den hidtidige bestemmelse om, at den ledende skolepsykolog

forestår "tilrettelæggelsen af specialundervisningen" fo-

reslås fjernet, således at det som helhed af lovbestemmel-

sen kommer til at fremgå, at den pædagogisk-psykologiske

rådgivningsvirksomhed principielt er af rådgivende karak-

ter.

"Specialundervisning" benævnes i overensstemmelse med de

seneste års officielle sprogbrug "specialundervisning og

anden specialpædagogisk bistand".

Bemærkninger til stk. 2.

Den hidtidige bestemmelse i stk. 1 om, at den ledende sko-

lepsykolog kan ansættes under amtsrådet, bortfalder i

overensstemmelse med udvalgets indstilling, dog således at

allerede bestående ordninger kan opretholdes.

Ligeledes bortfalder den hidtidige bestemmelse i stk. 1

om, at ansættelse af ledende skolepsykolog forudsætter un-

dervisningsministerens godkendelse, idet denne bestemmelse

længe ikke har haft nogen praktisk betydning.
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Det forudsættes, at der fortsat udarbejdes normeringsreg-

ler, der angiver et minimumsgrundlag for normering af en

stilling som ledende skolepsykolog.

Efter det foreslåede stk. 2 kan ansættelsen af ledende

skolepsykolog ske ved ansættelse ved en kommune eller un-

der et fællesskab medllem to eller flere kommuner, jfr.

den kommunale styrelseslovs § 6o. Herudover kan der mellem

to eller flere kommuner aftales en såkaldt betalingsover-

enskomst. Udvalget fraråder oprettelse af en sådan ord-

ning, fordi den ikke giver de betjente kommuner formel

indflydelse på ordningens nærmere drift.

Når amtskommunale, statslige og private skoler alene frem-

drages som et muligt arbejdsfelt, hvorom der skal indgås

nærmere aftale, er det for at understrege, at den kommuna-

le pædagogisk-psykologiske rådgivning, udover hvad der

følger af § 3, stk. 3, i lov om friskoler og private

grundskoler m.v., ikke har en umiddelbar forpligtelse her.

Der kan således indgås overenskomst mellem kommune og

amtskommune angående amtskommunale skoler ifølge folkesko-

lelovens § 2o, og der kan i øvrigt indgås nærmere aftale

mellem implicerede myndigheder vedrørende de andre ikke-

kommunale skoler. Der er ikke fastsat nærmere regler for

udformningen af overenskomster i henhold til folkeskolelo-

vens § 2o, der kan spænde fra at omhandle en enkelt elev

til drift af en hel specialskole. Det fremgår imidlertid

at de vejledende retningslinier fra august 1979 vedrørende

udarbejdelsen af udbygningsplaner for den vidtgående spe-

cialundervisning m.v., at også spørgsmålet om skolepsyko-

logisk rådgivnings betjening af elever med behov for vidt-

gående specialundervisning kan aftales. Amtskommunen kan

dog løse egne rådgivningsforpligtelser i henhold til lov-

givningen m.v. ved eget personale.

Bestemmelserne i det hidtidige stk. 2 foreslås ikke medta-

get i loven, idet disse bestemmelser i dag i bedste fald

er overflødige. Da bestemmelsen i 1. punktum blev indført,
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drejede det sig om at præcisere den ledende skolepsykologs

tjenstlige tilknytning til kommunalbestyrelsen henholdsvis

skoleforvaltningen på linie med de øvrige ansatte ved sko-

levæsenet. Dette forhold er indiskutabelt i dag, ligesom

bestemmelsens formulering har givet anledning til den op-

fattelse, at den ledende skolepsykolog i tjenstlig hense-

ende ikke henhører under skolevæsenets leder, men direkte

refererer til skolekommissionen.

Bestemmelserne i 2. punktum kan ligeledes misforstås, og

forslaget om bortfald heraf skal i øvrigt ses på baggrund

af forslaget til nyt stk. 2, 2. punktum.

Bemærkninger til stk. 3.

Bestemmelsen skal blandt andet ses på baggrund af, at både

skoleforvaltning og social- og sundhedsforvaltning ifølge

henholdsvis folkeskolelovens bestemmelser om specialpæda-

gogisk bistand og lov om social bistand har forpligtelser

over for visse børn og deres familier. Som følge heraf er

der allerede i nogle kommuner etableret et uformelt samar-

bejde mellem de to forvaltninger vedrørende udveksling af

oplysninger om fælles sager. Hensigten med bestemmelsen er

at skabe et formelt grundlag for en nærmere retlig regule-

ring og videreudvikling af samarbejdsformer gående ud på,

at det inden for visse centralt fastsatte grænser kan på-

lægges den skolepsykologiske rådgivning at løse pædago-

gisk -psykologiske og klinisk-psykologiske undersøgelses-

og rådgivningsopgaver for kommunens social- og sundheds-

forvaltning.

Bestemmelsen åbner således for den mulighed, at der kan

etableres sådanne ordninger i kommuner, hvor social- og

sundhedsforvaltningen ikke selv råder over de nødvendige

ressourcer til dette undersøgelses- og rådgivningsar-

bejde .
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De nærmere regler for sådanne ordninger fastsættes af un-

dervisningsministeren. Denne bemyndigelsesbestemmelse skal

ses på baggrund af, at der er tale om virksomhed, der in-

deholder tjenestemandsretlige aspekter, navnlig i relation

til klassificering, tjenestetid og de gældende grundsæt-

ninger om stillingsforandring - samtidig med, at den ud-

øves med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser.

Da folkeskolens tjenestemænd er omfattet af tjenestemands-

lovens § 45, hvorefter løSn- og andre ansættelsesvilkår for

folkeskolens tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem fi-

nansministeren og Lærernes Centralorganisation, vil under-

visningsministerens regelfastsættelse forudsætte, at der

indgås de fornødne aftaler efter tjenestemandslovens § 45.

Der må ved regelfastsættelsen skelnes mellem regler, der

skal gælde for fremtidigt ansatte, og regler, der skal

gælde for allerede ansatte, idet den tjenestemandsretlige

vurdering må antages at falde forskelligt ud for disse to

grupper. Der b^r fastsættes regler om opslag af stillin-

ger, der er omfattet af ordningen.

Repræsentanten for undervisningsministeriets l^n- og per-

sonaleafdeling må tage forbehold med hensyn til klassifi-

ceringsmæssige og tjenestetidsmæssige konsekvenser af

ordningerne.

Det skal bemærkes, at det er af væsentlig betydning, at

den ledende skolepsykolog under alle omstændigheder har

den overordnede ledelse af hele den skolepsykologiske råd-

givnings arbejdsområde, hvorfor ordningen forudsættes at

holde sig inden for den elasticitetsgrænse, der følger af

princippet i tjenestemandslovens § 12, stk. 1, 1. punktum.

Med bemyndigelsesbestemmelsen tilsigtes det derfor at give

ministeren hjemmel til at fastætte sådanne regler, at det

sikres, at de ordninger, der etableres i kommunerne, har
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et sådant indhold, at de kan rummes inden for gældende af-

taler i medfør af tjenestemandslovens § 45 og ikke medfø-

rer, at der pålægges tjenestemænd stillingsforandringer,

der går ud over, hvad de efter tjenestemandsloven har

pligt til at underkaste sig.

Det er en selvfølge, at det ved reglernes udformning tages

som udgangspunkt, at den skolepsykologiske rådgivnings be-

tjening af social- og sundhedsforvaltningen forudsætter en

forøgelse af ressourcerne ud over, hvad der er fornødent

til dækning af folkeskolens behov. Dette skal imidlertid

ses i sammenhæng med, at det efter en gennemførelse af

forslaget vil være overladt til den enkelte kommunalbesty-

relse at beslutte, om den vil tilrettelægge den pædago-

gisk-psykologiske og klinisk-psykologiske undersøgelses-

og rådgivningsvirksomhed helt eller delvis med udgangs-

punkt i disse regler. Kommunalbestyrelsen afgør dette på

grundlag af en samlet vurdering af behovet for en løsning

af disse opgaver i skole- og socialsektoren. De ressour-

cer, som kommunalbestyrelsen ønsker at afsætte udover,

hvad der er fornødent til dækning af folkeskolens behov,

modsvares hermed af en mindre ressourceanvendelse i øv-

rigt. Bestemmelsen giver således kommunerne mulighed for

at løse disse opgaver på en mere hensigtsmæssig måde under

hensyn til de økonomiske ressourcer, der er til rådighed.

Endelig må det af regelfastsættelsen fremgå, hvordan nor-

meringsfastsættelsen skal foregå, og det forudsættes, at

ordningen skal være optaget på kommunens skoleplan.

I et vist omfang er der i dag ansat andet personale end

det tjenestemandsansatte ved de skolepsykologiske rådgiv-

ninger. Aftaler om dette personales løn- og ansættelses-

vilkår indgås med de aftaleberettigede organisationer.
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Beskrivelse af hjælpeforanstaltninger

over for b^rn og unge inden for skole-

og socialsektoren indtil 1. januar 1980.
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1. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning.

På udvalgets møde den 22. juni 1979 blev det besluttet at nedsæt-

te en arbejdsgruppe, der skulle have til opgave at kortlægge sko-

lepsykologisk rådgivnings funktioner over for handicappede i al-

deren 0 - 1 8 år, og hvilket personale der bør varetage disse

funktioner. Arbejdsgruppen skulle desuden belyse behovet for sam-

arbejde med den sociale sektor.

På udvalgets møde den 12. september 198o blev det besluttet, at

arbejdsgruppen skulle afgive en delrapport om den første del af

dette kommissorium inden udgangen af 198o. Gruppen skulle derud-

over belyse behovet for social- og sundhedsforvaltningens psyko-

logiske bistand til andre aldersgrupper end de o - 18-årige.

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

Skoledirektør N.J. Bisgaard og kontorchef Nancy Dolleris, Kom-

munernes Landsforening, cand.psych. Elsa Schmidt, Dansk Psykolog-

forening, afdelingschef Ole Høeg, socialstyrelsen, skoleinspektør

H.J. Eriksen og konsulent Grete Roth, Danmarks Lærerforening, so-

cialrådgiver Anne Liebing og fritidspædagog Torben Schäfer, So-

cialarbejdernes Fællesudvalg, fuldmægtig Richard Madsen, Amts-

rådsforeningen i Danmark, ledende skolepsykolog P. Th . Poulsen,

Skolepsykologernes Landsforening, undervisningsinspektør Jørgen

Hansen, fuldmægtig Ella Højbjerg Madsen, (sekretær), ekspedi-

tionssekretær J. Verner og fuldmægtig Claus Ulrich, (formand),

undervisningsministeriet. I september 198o blev Grete Roth afløst

af konsulent Knud Sterregaard, og Torben Schäfer blev afløst af

fritidspædagog Preben Bech. Fuldmægtig Annette Poulsen, social-

styrelsen, har deltaget i en række møder i stedet for Ole Høeg.

Amtsskolepsykolog John Jarbøl har ligeledes deltaget i en række

af møderne som repræsentant for Amtsrådsforeningen.

Arbejdsgruppen har holdt 22 møder.
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2. Børns behov for bistand.

Arbejdsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at indlede opgaven

med at forsøge at beskrive børn og unges behov for bistand i sko-

len og i sociale institutioner og beskrive, hvilke hjælpemulighe-

der der er inden for de to områder.

2.1. Generelle bemærkninger om behovet for bistand.

Det vil altid give betydelige vanskeligheder at forsøge præcist

at beskrive karakteren og omfanget af behov for bistand på de so-

ciale, pædagogiske og personlige områder.

For at få et greb om sådanne problemers aktuelle status og frem-

tidige udviklingstendenser, må der gribes til analyserende meto-

der. Det må beskrives hvilke kræfter, der i øvrigt medvirker til

at problemer opstår og kan afbødes, og den hjælpsøgende gruppes

behov må forsøges afgrænset og beskrevet principielt.

Disse vanskeligheder er ikke mindst fremtrædende, når det gælder

forsøg på at beskrive behov for pædagogisk og psykologisk hjælp.

2.1.1. Hvem er brugerne?

Brugerne af bistand opfattes oftest som den enkelte klient - dvs.

den enkeltperson, som er henvist til eller selv har henvendt sig

om hjælp af denne karakter.

Når det gælder småbørn er det indlysende, at netop denne kategori

af samfundsborgere ikke kan betragtes isoleret. Særlig når talen

er om problemer, er det klart, at de har en sammenhæng med fami-

lien - enten i form af problemer, der opstår i familien, eller i

form af udefra kommende problemer, der i øvrigt påvirker famili-

ens almindelige forhold. Hvor dette er iøjnefaldende for mindre

børn, gælder det dog lige fuldt for større børn.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at afgrænse brugeren som en-

keltklient, men som det sociale felt, som den pågældende befinder

sig i - familien, skolen og samfundet.
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Hjælpebehovene vil have forskellig karakter, afhængigt af, hvad

der er de egentlige årsager til, at problemerne opstod - dvs. af

om det er forhold, der hovedsageligt kan tilskrives enkeltperso-

ner, grupper eller samfundsmæssige forhold. De vil også ændre ka-

rakter alt efter de virkninger problemerne har på de omgivende

miljøer.

Ofte vil hverken børn, familie eller samfundsinstitutionen være

klar over de reelle årsager til problemerne, men snarere mere

umiddelbart beskrive et konkret ubehag eller en konkret trangs-

situation. En vurdering af brugerbehovene må derfor tage udgangs-

punkt i de ganske konkrete anmodninger om hjælp til ganske kon-

krete situationer - vel vidende at det reelle hjælpebehov kan an-

tage andre former efter en nøjere indsigt i forholdene bag de ak-

tuelle anmodninger.

En lang række af samfundets støtteforanstaltninger opererer ud

fra denne forudsætning.

2.1.2. Barnets behov.

Mindre børns sproglige udvikling og abstraktionsniveau er ikke

særlig veludviklet. Oftest formulerer de sig i en indirekte og

uklar form om deres behov. De kan ikke altid formulere deres

egentlige behov for hjælp på en anden måde, som kan forstås af

andre.

Mange handlinger fra mindre børn er reelt et råb om hjælp. Man må

derfor se på børnenes handlinger, snarere end deres ord, hvis de-

res behov for hjælp skal analyseres.

Umiddelbart beskrives en række adfærdsformer hos børn som "til-

pasningsproblemer" , "adfærdsvanskeligheder" , "udvikl ingsf orstyr-

relser", m.v. Det er i den afvigende adfærd hos barnet man let-

test kan spore behov for hjælp. Også hele grupper af børn under

fælles dårlige forhold kan udvise en fælles form for afvigende

eller destruktiv adfærd, og det er ligeledes et udtryk for behov

for hjælp.
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B^rns udtryksformer er i øvrigt meget varierede. Et sådant råb om

hjælp i form af afvigende adfærd kan forme sig som ekstrem passi-

vitet, indelukkethed , overkonform i tet, fantasiløshed, men også

som støjende aggressiv adfærd, ekstremt højt aktivitetsniveau,

nonkonformitet, leven i en fantasiverden. Det kan ytre sig ved

ufrivillig vandladning, tics, spisevægring, trøstespisning. Des-

uden er manglende normal udvikling på et eller flere sproglige/

motoriske områder ofte også tegn på en mere generel vantrivsel,

når bortses fra medfødte eller erhvervede fysiske defekter.

Mulighederne for at opdage sådanne udtryksformer som behov for

hjælp til børn eller deres familier er forskellige. Både i hjem-

met, i en daginstitution, hos lægen, sundhedsplejersken, blandt

familie og naboer, i bistandsapparatet, ligger potentialer for at

være opmærksom på sådanne udtryk for hjælpebehov.

Men det gælder også, at mindre afvigelser oftest skal give an-

ledning til andre og større problemer, før man søger hjælp eller

tilbyder det.

Et ekstremt stille og passivt barn vil sjældnere blive opfattet

som et barn, der har behov for hjælp end et aggressivt barn eller

et sengevæderbarn. Så længe det sociale miljø barnet befinder sig

i iøvrigt kan fungere nogenlunde glat med de givne problemer, vil

der sjældent blive tænkt på, at der kan være behov for hjælp.

BØrns afvigende adfærd vil ofte kunne betegnes som en "sund"

reaktion på et "usundt" miljø. Det er den eneste måde de som

mindre har mulighed for at gøre opmærksom på, at der er forhold i

deres omgivelser, de ikke kan trives og udvikles normalt med. Det

vil sjældent være bevidste, planlagte reaktioner, men oftere den

afmægtiges uformulerede protest.

Børn i teen-age alderen har en bedre sproglig formuleringsevne,

men en manglende evne til at overskue problemer og en endnu ikke

udviklet selvindsigt medfører ofte, at deres udtryk for et ønske

om hjælp antager lige så indirekte former som de mindre børn.
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2.1.3. Familiens behov.

De fleste voksne har et mere veludviklet sprog og er derfor bed-

re til at udtrykke deres behov. Nogle grupperinger har dog van-

skeligere ved at udtrykke sig end andre. Fælles for alle kan der

dog yderligere være en række barrierer mod at udtrykke det reelle

hjælpebehov ganske klart. Det kan ofte ske, at man ikke selv har

erkendt hvori problemet reelt består - man har ikke tænkt nærmere

over det, man kan ikke se udover de konkrete daglige vanskelighe-

der, man kan ikke klare at se problemerne i øjnene, eller man har

ikke det begrebsapparat til rådighed, som er nødvendigt for at

opdage sammenhænge. Det sker også ofte, at en almindelig stolthed

iøvrigt forhindrer voksne i at formulere det reelle behov for

hjælp overfor andre end sig selv eller de nærmeste.

Ganske særlige problemer gør sig gældende for den dårligst stil-

lede del af befolkningen - både med hensyn til evnen til at for-

mulere sig, og med hensyn til tiltroen til samfundets hjælpein-

stanser .

Når det i almindelighed drejer sig at udtrykke et behov for hjælp

til sine egne børn eller familie, ser man derfor oftest uklare

eller indirekte anmodninger. Kan behovet for hjælp udtrykkes, så

man ikke falder i andres agtelse eller egen agtelse, vil denne

form oftest blive brugt. Hvis det ikke er muligt, vil en direkte

henvendelse om hjælp ofte fjz5rst ske på et tidspunkt, hvor de

voksne selv har givet helt op.

I disse tilfælde kan man møde ønsker om økonomisk hjælp, om ner-

vemedicin, om ændrede boligmiljøer, om kortere arbejdstid, om

daginstitutionsplads, om kontakt og venner, om generelle råd om

børneopdragelse, om "indhold i tilværelsen", om indhold i arbej-

det, om ændring af pædagogikken i daginstitutioner, om konkret

hjælp til konkrete problemer med børns forskellige handicap, og

meget andet. Karakteristisk er det, at både de hjælpsøgende og de

hjælpydende i denne proces kan overse de forhold af psykologisk-

pædagogisk karakter, som er af mere grundlæggende natur i forhold

til det konkrete hjælpeønske. Hovedparten af de reelle problemer

kan risikere ikke at blive opdaget eller formuleret.
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Den første hjælp, der skal gives, vil således ofte være en hjælp

til afklaring af, hvad det reelle hjælpebehov består i, og hvor

langt en families egne ressourcer kan nå i den sammenhæng.

Imidlertid er familiernes egne ressourcer undergået en betydelig

forandring gennem den samfundsmæssige udvikling, der har fundet

sted i de seneste 5o år. De ydre vilkår for bolig, arbejde og

sammenhold har ændret sig, således at normer for og krav til fa-

milieliv er anderledes. Familiestrukturen er således blevet mere

bevægelig - flere skilsmisser, vekslende parforhold, sammenbragte

børn, manglende bedsteforældre. De ressourcer, som tidligere ti-

ders familier havde, findes ikke i den samme form i dag, og der

er ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at de ændrede ressourcer kan

bruges til løsning af de nye problemer.

Denne generelt ændrede situation betyder også væsentlige ændrin-

ger i den form for opdragelse, som familiernes børn kan få fra

deres forældre. Den nuværende voksengeneration er ikke vokset op

med en naturlig viden om, hvordan brudte parforhold kan klares,

hvordan en arbejdsløshed kan klares, eller hvordan et velstands-

samfunds fritidsproblemer kan klares. De må lære det gennem bit-

ter erfaring. Denne manglende viden om, hvordan denne slags pro-

blemer kan klares, kan medføre yderligere vanskeligheder i bør-

nenes opvækst, og kan i sig selv give et behov for generel hjælp

til, at nutidens børn kan vokse op som hovedsageligt duelige op-

dragere af næste generation.

2.1.4. Samfundets behov.

Det er naturligvis kun på det abstrakte plan det er muligt at ad-

skille børns, familiers og samfunds behov for indsats. Det er

nødvendigt altid at inddrage de øvrige grupper i analysen.

Samfundets behov for hjælp til sine medlemmer viser sig oftest

omkring krav om at overholde en række regler, love m.v. Uden dis-

se reglers almindelige overholdelse ville samfundet ikke kunne

fungere. Ofte vil der derfor fra samfundets side være udtrykt be-

hov for foranstaltninger af korrigerende art - dvs. indsatser som

sikrer overholdelse af primært de nedskrevne, og sekundært de ik-

ke-nedskrevne regler.
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De fleste mennesker ønsker selv at falde inden for samfundets bå-

de skrevne og uskrevne regler. Det giver sikkerhed og beskyttelse

af den enkelte og fællesskabet. Men blandt dem, der ønsker at

overholde dem, findes ofte mennesker, som af forskellige grunde

ikke er i stand til det. Det kan være momentant eller mere perma-

nent på grund af psykisk ustabilitet, manglende evner og færdig-

heder, eller følelse af magtesløshed og isolation.

Det er en samfundsmæssig nødvendighed, at borgerne fungerer bedst

muligt som opdragere af næste generation og som deltagere i pro-

duktionen.

Samfundet har således behov for indgriben i tilfælde af proble-

mer. Fra samfundets synsvinkel vil en stor del af hjælpebehovene

kunne klares ved strukturelle foranstaltninger. Men visse former

for hjælp må rettes individuelt, til det enkelte lokalsamfund

(f.eks. med særlig stor arbejdsløshed eller fattigdom), til den

enkelte familie med særlige problemer eller det enkelte barn.

En tidlig indsats vil ofte betyde, at man kan undgå dyre specia-

liserede døgnforanstaltninger for enkeltpersoner, og i stedet

trække på de ressourcer, som familier og børn har i deres eget

miljø - hvis det da sker f$r ressourcerne er opbrugt i et isole-

ret forgæves forsøg på at klare sig.

2.2. Lærernes oplevelse af barnets behov for bistand i skolen.

Barnet og skolen er ikke isoleret i forhold til det øvrige sam-

fund. Barnet og skolen indgår i en langt større sammenhæng.

Når barnet således fyrste gang møder frem i skolen, har det al-

lerede en lang række af erfaringer og oplevelser bag sig. Det er

naturligvis på disse betingelser, at dets opfattelse af skolen

bliver til, ligesom det er på denne baggrund, at skolen skal søge

at imødekomme barnets behov.
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Småbarnet og børnehaveklassebarnet.

Også et småbarn får, har og forbruger mange ting idag. Det bor

typisk i et tæt, stramt organiseret og tempofyldt bysamfund. Det

er vænnet til hyppige påvirkningsskift, har f.eks. været udsat

for en omfattende lyd- og billedstimulation helt fra spæd.

Og småbørnsfamiliens situation har på en generation ændret sig

gennemgribende: Begge de voksne familiemedlemmer er i mange til-

fælde udearbejdende. Rent statistisk er familien blevet mindre,

og man bryder oftere op i familien både geografisk, for så vidt

angår erhverv og ikke mindst de voksne forsørgere imellem.

Denne bevægelse fra en statisk og mere sat til en dynamisk og

mere skiftende tilværelse synes at have brudt et førhen nogenlun-

de fast etableret værdigrundlag op i de voksnes verden, hvad der

igen har virket ind på omgangsformerne og forholdet til autori-

teter op igennem 60'erne og 70'erne.

Børnehaveklassebarnet idag har som oftest flere daginstitutionsår

bag sig og har i det daglige flere faste tilholdssteder. Denne

ihvertfald i forhold til tidligere ret omskiftelige hverdag har

øget barnets behov for at knytte sig til nogen, mor og/eller far

kan ikke i tilstrækkeligt omfang tilbyde sig, hvorfor også børne-

haveklassepædagogerne og lærerne i 1. klasse bliver en slags re-

serveforældr-e for barnet. Det er ihvertfald den 5-7-åriges stør-

ste behov, og det præger skolens yngste årgange stærkere end no-

gensinde .

En del børn forekommer på denne baggrund at have følelsesmæssige

problemer og vanskeligheder ved at tilpasse sig de sociale ram-

mer, når de starter i børnehaveklassen. På grund af et meget sam-

mentrængt program på 3 lektioner i børnehaveklassen henvises pæ-

dagogerne som oftest til blot at konstatere et lavt funktionsni-

veau eller forskellige former for afvigende adfærd (passivitet,

modløshed, afvisning af voksnes eller kammeraters kontaktforsøg,

"ulogiske" reaktioner, asocial adfærd eller aggressivitet).

Endvidere forekommer elever, som når de begynder børnehaveklasse

eller 1. klasse, har særlige problemer, der af forskellige grunde
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ikke er registreret eller forsagt afhjulpet før. Der er også der-

for behov for et tidskrævende opsøgende pædagogisk arbejde i for-

hold til skolens yngste årgange.

De første år i skolen.

Skolestarten er for mange børn en stor omvæltning, deres hidti-

dige tilværelse lægges helt om, og de synes ikke ganske parate

til den form for tilegnelse, som skolen nu lægger op til i sin

undervisning.

Den nye folkeskolelov lægger op til et forøget forældresamarbej-

de, men en del hjem har ikke overskud til at gå ind i at efterbe-

arbejde og interessere sig for, hvad der foregår i løbet af bør-

nenes hverdag i skolen.

Også lærerne mangler dermed den opbakning i deres arbejde, som er

en nødvendig forudsætning for, at indskol ing sunderv isn ingen kan

lykkes.

Børnenes fritidssituation, på institution og i og omkring hjem-

met, kombineret med lærernes manglende tid til at deltage i løs-

ningen af problemer og af socialpædagogiske opgaver, foranlediger

ofte, at konflikter og vanskeligheder opstår. Også på denne bag-

grund indstilles en del elever til skolepsykologisk rådgivning i

løbet af de første skoleår.

Overgangen fra indskolingsårene med få lærere og relativt få fag

og en ikke så stærk fagopdelt skoledag til de klassetrin, hvor

både antallet af fag og dermed antallet af lærere er stærkt sti-

gende, præger eleverne, der må opleve skoledagen som stærkt op-

splittet. Den indlæringsmæssigt store bredde i en klasse forstær-

kes ofte af store generelle udviklingsforskelle drenge og piger

imellem og ved enkelte elevers præpubertetsproblemer helt ned i

4. og 5. klasse.

Den midterste del af skoleforløbet.

En opregning af de problemer, der præger den midterste del af

skoleforløbet, kunne se sådan ud: specifikke indlæringsproblemer,
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dårlige arbejdsvaner, passivitet og modløshed, skulkeri, forstyr-

rende og voldsom adfærd samt aggressioner og verbale overfald i

relation til kammerater og lærere.

De udadvendt reagerende børn præger det samlede skolebillede.

På dette tidspunkt i skoleforløbet begynder det "skæve" tilbud af

aktivitetsformer i skolen at slå igennem, idet skolens opbud af

boglige fag her modsvares af skoleelevens behov og lyst til også

at bruge sin krop og beskæftige sig med musiske aktiviteter.

En del elever vil da opleve skolen som et sted, hvor der stilles

krav, der for dem synes formålsløse og uden interesse.

Det er også nu, at mange elever begynder at påtage sig arbejde

uden for skolen.

I 6.-7. klasse kommer de fleste elever ind i en pubertetsudvik-

ling, og på disse klassetrin opleves de nævnte vanskeligheder

særlig kraftigt.

De sidste år i skolen.

Folkeskolens muligheder for at tilgodese elevernes behov her sy-

nes begrænsede, hvilket det stigende antal efterskoler og ansøg-

ninger om at etablere alternative undervisningsformer kan tages

som et udtryk for.

Kursusdeling og valgfag i 8.-9. klasse giver eleverne mange vok-

senrelationer og mange grupperelationer. Hverdagen i skolen bli-

ver derfor meget opstykket, og klasselæreren har kun meget ringe

mulighed for at opretholde en god kontakt til den enkelte elev.

Muligheden for kollegiale drøftelser vedrørende den enkelte elev

eller klasse er af praktiske grunde begrænset. Lærerne kan såle-

des ofte registrere problemerne, men har ikke mulighed for at lø-

se dem ved en samlet indsats.

Perioden er også præget af stor usikkerhed over for fremtiden. De

unge har en kritisk holdning til voksenverdenen, hvad der dels er

betinget af den frigørelsesperiode de er inde i, og dels kan fø-
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res tilbage til en anselig mangel på kontakt generationerne imel-

lem.

Mange forældre er opmærksommme på, at de unge har brug for støtte

og hjælp i denne periode, men usikkerheden over for hvordan denne

bistand skal sættes ind, resulterer i, at forældrene giver op og

appellerer til, at skolen klarer problemerne.

Afsluttende problematiseringer.

I 70'erne er der talt meget om disciplinkrise. Ihvertfald har

denne periode og årene op til da været præget af den gradvise op-

løsning af et forhen nogenlunde bredt akcepteret normsæt, som man

levede efter i forældregenerationens barndom i 50'erne. Mange

forhold i skolen idag kan forstås på denne baggrund.

Ønsket om i videst muligt omfang at integrere børn, som på for-

skellig vis skiller sig ud, prioriteres ikke sjældent højere end

hvad der er praktisk muligt - med det resultat, at den enkelte

lærer pålægges undervisningsopgaver, som han eller hun vil kunne

være usikker overfor.

Folkeskoleloven bliver som rammelov administreret meget forskel-

ligt i de enkelte kommuner. Ressourcerne slår tilsyneladende ikke

til.

Arbejdet i folkeskolen præges af en usikkerhed om, hvordan ele-

verne bedst kvalificeres til at gå ud i samfundet, hvordan skolen

skal åbne sig mod det omgivende samfund, på hvilke præmisser et

samarbejde mellem skolen og arbejdslivet skal foregå, og ikke

mindst en usikkerhed overfor, hvordan et bæredygtigt samarbejde

imellem elever, forældre og lærere etableres.

2.3. Pædagogernes oplevelse af behovet for bistand til børn i

daginstitutioner.

Der er blandt de børn, som er optaget i daginstitutioner, en ræk-

ke børn som har behov for særlige støtteforanstaltninger på grund

af fysiske, psykiske eller sociale handicap.
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De senere års integrationsbestræbelser, hvor børn med forskellige

handicap i stigende omfang er søgt optaget i de almindelige dag-

institutioner, har medfart et forstærket behov for en kvalitativ

rådgivende/vejledende indsats med henblik på at støtte disse børn

på de områder, hvor de har funktionsvanskeligheder.

Det har drejet sig om børn, som på grund af fysiske og/eller psy-

kiske funktionshæmninger kræver en særlig hensyntagen eller støt-

te, og børn hvor sociale forudsætninger og miljø virker på en så-

dan måde, at de enten har adfærdsvanskeligheder, eller deres na-

turlige anlæg ikke er udviklet svarende til alderen.

Det er væsentligt, at den indsats der tilbydes både er en tidlig

og en koordineret indsats,

I det tidligt opsøgende og forebyggende arbejde er familielægen

og sundhedsplejersken de personer, der først vil kunne registre-

re, at der er behov for en særlig indsats.

For de børn der er optaget i daginstitution, herunder de børn der

har særlige behov, betyder dag insti tutionsopholdet, at børnene

får sociale oplevelser og tilegner sig social adfærd igennem sam-

været med andre børn og voksne. Samvær medfører også en stimule-

ring af børnene sprogligt, følelsesmæssigt, intellektuelt og mo-

torisk.

Hertil kommer, at pædagogerne i daginstitutionen kan stimulere

disse udviklingsområder igennem et veltilrettelagt socialpædago-

gisk arbejde med børnene.

På en række områder har det imidlertid været nødvendigt at sup-

plere pædagogernes viden og indsigt med en specialviden og - ind

sigt, således at den indsats der kan ydes overfor børnene bliver

så kvalificeret som muligt. Dette supplement har i et vist omfang

kunnet gives af medarbejdere i den tidligere særforsorg. Der fin-

des områder, hvor en særlig støtte, rådgivning og vejledning vil

være nødvendig. Det gælder de tidligere særforsorgsområder, blin-

de- døveområdet, taleområdet samt generelt udviklings hæmmede, og

området for motoriskehandicap. Disse områder er ikke nødvendigvis

specifikke, men ofte er det en kombination af flere områder, li-
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som det kan være sociale og miljøbetingede årsager der gør, at

børnene vil have brug for en særlig indsats.

3. Hvorledes er behovet for hjælp imødekommet (indtil 1. januar

198o)

3.1. Skoleområdet (skolepsykologisk rådgivning).

Retsgrundlag.

Folkeskolelovens § 11, stk. 2.

IføJge folkeskolelovens § 11, stk. 2 skal henvisning til speci-

alundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, ske på grund-

lag af skolepsykologisk undersøgelse efter samråd med eleven og

forældre.

Skolestyrelsesloven og udvalget af 1972 ("Kemp-udvalget") .

Skolestyrelsesloven af 9. februar 197o fastlagde rammerne i kom-

muner og amtskommuner for administrationen af folkeskolen, fri-

tidsundervisningen og det amtskommunale skole- og undervisnings-

væsen. Det forudsættes, at der i hver kommune nedsættes et kultu-

relt udvalg/skoleudvalg og i hver amtskommune et undervisnings og

kulturudvalg til forvaltning af disse opgaver. Både i kommuner og

amtskommuner oprettes der skoleforvaltninger/kulturelle forvalt-

ninger, der i kommunerne ledes af en skoledirektør/ leden de sko-

leinspektør og i amtskommunerne ledes af en forvaltningschef

Retsgrundlaget for de skolepsykologiske kontorer er følgende:

a. Lovgrundlaget er skolestyrelseslovens § 59, der lyder således

"§ 59. Til at forestå det skolepsykologiske undersøgelses- og

rådgivningsarbejde samt tilrettelæggelsen af specialundervisnin-

gen ved kommunale, statslige og private skoler og andre undervis-

ningsinstitutioner i en eller flere kommuner kan der under amts-

rådet eller i en større kommune med undervisningsministerens god-

kendelse ansættes en ledende skolepsykolog.
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Stk. 2. Den ledende skolepsykolog udøver sin virksomhed under an-

svar over for skolekommissionen i den eller de kommuner, hvortil

han ifølge sit ansættelsesforhold er knyttet. For de statslige og

private skolers og undervisningsinstitutioners vedkommen de ud-

øver han sin virksomhed efter aftale med lederne af de pågældende

skoler og institutioner".

b. Med udgangspunkt i skolestyrelseslovens § 59 og § 35 om plan-

lægning af bl. a. den skolepsykologi ske virksomhed afgav et af

undervisningsministeriet nedsat udvalg vedrørende organisationen

af skolepsykologisk virksomhed m.v. ( "Kemp-udvalget") den 22.

marts 1972 en indstilling til undervisningsministeriet om:

1. Størrelsen af de områder, som det enkelte skolepsykologiske

kontor skal betjene.

2. Sammensætningen af personalet ved skolepsykologisk kontor,

dets ansættelsesforhold og kvalifikationskravene til personalet.

udvalgets betænkning kan sammenfattes således:

1. Elevgrundlaget for et skolepsykologisk kontor bør være ca.

5.000 elever, svarende til et befolkningsgrundlag på 35.-4o.ooo.

2. De skolepsykologiske kontorer kan etableres enten af amtskom-

munen eller i kommunalt regie. I sidstnævnte tilfælde kan der

blive tale om et egentligt skoleforbund eller et kommunaltfæ 1-

lesskabs med hjemmel i § 6o i lov om kommunernes styrelse. Ende-

lig nævnes muligheden af en be talingsoverenskomst , men udvalget

kunne dog ikke anbefale denne ordning.

Hjemmelen til at oprette nye skoleforbund er bortfaldet i folke-

skoleloven af 1975.

3. Udvalget foreslog, at der ved et kontor med 5.ooo elever blev

oprettet følgende stillinger:
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1 ledende skolepsykolog, 2 assisterende skolepsykologer, 1 kon-

sulent for høre-taleundervisning, 1 konsulent for kuratorvirksom-

hed, 1 konsulent for undervisning af læse- og staveretarderede, 1

konsulent for observationsundervisning, evt. 1 konsulent for spe-

cialklasser og konsulenter for sygehusundervisning og for svært

handicappede, 2 kliniske psykologer og 1 socialrådgiver.

Normeringsregler m.v.-

Undervisningsministeriet har fastsat regler om normeringen af

stillinger ved de skolepsykologiske kontorer (nu cirkulære af 24.

april 1978), om klassificeringen af disse stillinger (nu cirkulæ-

re af 2o. april 1978) samt om tjenestetiden for personalet (nu

cirkulære af 4. december 1973).Disse regler omfatter ikke klinis-

ke psykologer og socialrådgivere, der ikke er tjenestemænd i fol-

keskolen .

Personalet ved skolepsykologisk rådgivning kan bestå af skolepsy-

kologer, herunder en ledende skolepsykolog, kliniske psykologer,

tale- og hørekonsulenter, kuratorer, konsulenter for henholdsvis

undervisning af læse- og staveretarderede, observationsundervis-

ning og for specialklasser, socialrådgivere samt eventuelt konsu-

lent for sygehusundervisning. Dette personale kan på amtsplan væ-

re suppleret med konsulenter for elever med henholdsvis synshan-

dicap, psykotisk adfærd eller bevægelseshandicap m.v. samt konsu-

lent for centerklasser. Uddannelseskvalifikationerne til dette

personale er angivet i bilag 2.

Indenfor de gældende regler træffer de enkelte kommuner (skole-

forbund) selv afgørelse om, i hvilket omfang den skolepsykologis-

ke rådgivning skal udbygges. De nævnte personalegrupper findes

således ikke ved alle rådgivningerne. Bilag h indeholder en sam-

let oversigt over personalet ved landets Io6 skolepsykolog i ske

rådg ivninger.

Skolepsykologisk rådgivning kan betjene andre skoleformer end

folkeskolen. Er der på kommunens skoleplan optaget bestemmelse

om, at eleverne ved statsskoler, amtskommunale eller private sko-

ler er inddraget under kommunens skolepsykologiske rådgivnings-

virksomhed, kan disse medregnes i normeringsgrund laget for stil-

linger ved denne virksomhed efter undervisningsministeriets be-

stemmelse .
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Arbejdsopgaverne ved skolepsykologisk rådgivning.

I det følgende gives en beskrivelse af de opgaver, der for tiden

varetages af de skolepsykologiske rådgivninger. Beskrivelsen er

ikke udtryk for, at alle disse opgaver varetages ved alle rådgiv-

ningerne, idet disse son nævnt er udbygget i forskellig grad.

Beskrivelsen omfatter arbejdsopgaverne indtil 1. januar 1980,

hvor udlægningen af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg

trådte i kraft. I afsnit 4 beskrives de konsekvenser for rådgiv-

ningernes opgaver, som følger af udlægningen.

Skolepsykologisk rådgivning er et åbent tilbud for børn og unge

og deres forældre, samt for de personer, der er involveret om-

kring barnet i undervisningsmæssig sammenhæng.

Skolepsykologisk rådgivning er et rådgivende organ uden beslut-

ningskompetence - et organ, der navnlig yder rådgivning til sko-

levæsenets besluttende instanser, så der i rimelig grad tages

hensyn til pædagogiske, psykologiske og sociale forhold, herunder

forældres og elevers ønsker når beslutning skal træffes.

For at løse denne opgave har medarbejderne ved skolepsykologisk

rådgivning forskellig uddannelsesmæssige forudsætninger. Grund-

laget for rådgivningen vil ofte være tilvejebragt af en koordi-

neret indsats fra de medarbejdere, hvis faglige forudsætninger

bedst løser den givne opgave.

3.1.1. Skolepsykologens arbejdsopgaver.

3.1.1.1. Almindelig rådgivning.

En betydelig del af virksomheden har karakter af pædagog isk-psy-

kologisk rådgivning, uden at der iværksættes en egentlig sagsbe-

handling. Skolepsykologen bliver på skolen kontaktet af lærere,

der redegør for en problemstilling og beder om råd. På grundlag

heraf - og efter f.eks. at have overværet undervisningen - stil-

ler skolepsykologen forslag til løsning af problemet. Drejer det

sig om problemer vedrørende enkelte elever inddrages forældrene.
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Især på de ældste klassetrin sker det også, at eleverne henvender

sig til skolepsykologen, der som uvildig kan danne sig et indtryk

af det foreliggende problem. Det er heller ikke ualmindeligt, at

forældre henvender sig direkte til skolepsykologen og beder om

råd, hvorefter skolepsykologen tager problemet op over for ele-

verne og de pågældende lærere.

3.1.1.2. Arbejdet med den enkelte elevs problemer.

Arbejdet med en elevs problemer indledes således ved, at én eller

flere af følgende parter henvender sig: lærerne, forældrene, ele-

ven selv m. fl. Fra skolens side udfærdiges da med forældrenes

vidende en indstilling, der udover klasse- og faglæreres beskri-

velse indeholder skolelederens påtegning og skolelægens bemærk-

ninger til elevens helbredsmæssige situation.

For at kunne analysere og siden vurdere problematikken med hen-

blik på at kunne stille forslag til dennes løsning indhenter sko-

lepsykologen herefter data på én eller som oftest flere af føl-

gende måder:

a. Oplysninger fra lærerne.

Den enkelte lærer har ansvaret for, at undervisningen gennem-

føres, og det er derfor påkrævet, at læreren tilvejebringer en

detaljeret beskrivelse af de problemer, som skolepsykologen skal

bistå med at løse. Disse oplysninger fremskaffes dels ved samta-

ler, dels ved udfyldning af et indstillingsskema, der rummer op-

lysning om henvisningsårsag, om klassemiljøet, hvorledes eleven

indgår i klassen, elevens faglige funktion, hvorledes eleven fun-

gerer i arbejde og leg, hvad man fra skolens side har gjort for

at afhjælpe elevens vanskeligheder, oplysninger om elevens fri-

tid, suppleret med uddybbende oplysninger fra samtaler med lærer-

ne og hjemmet i forbindelse med indstillingen.

b. Oplysning fra forældrene.

Ved samtaler med forældrene søges det belyst, hvorledes disse

oplever barnets situation i skolen og hjemmet, og hvilke forvent-

ninger de eventuelt har til skolegangen. I denne forbindelse kan

det være værdifuldt at få oplyst, hvorledes barnets opvækst er

forløbet.
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c. Oplysninger fra eleven.

Ved samtale ned eleven søger skolepsykologen belyst, hvorledes

eleven oplever sin hverdag, herunder f. eks. mulighed for lektie-

læsning, eventuelle jobs, forhold til søskende, fritidsbeskæfti-

gelse og samspil med andre.

d. Direkte iagttagelse.

Som supplement til de nævnte sæt af oplysninger foretager skole-

psykologen egne iagttagelser, f. eks. i form af en individuel

undersøgelse af barnets skoleparathed eller via observation i en

klasse eller på legepladsen med henblik på, hvorledes eleven fun-

gerer i skolens hverdag. I disse iagttagelser indgår ofte en sam-

tale i elevens hjem.

e. Pædagogisk testning.

Skolepsykologen foretager en vurdering af elevens faglige stand-

punkt, dvs. dennes præstationer i forhold til, hvad der er sæd-

vanligt for børn på det pågældende alderstrin. Der tilvejebringes

herved et nuanceret billede af elevens stærkere og svagere sider,

og det konstateres, hvorfor elevens fremgangsmåde i den konkrete

situation ikke er hensigtsmæssig. Formålet hermed er at bedømme

elevens forudsætninger for at tilegne sig en ind læringsmæss ig

teknik, og hvilken pædagogisk situation der er nødvendig, for at

eleven kan få størst muligt udbytte af undervisningen i det på-

gældende fag.

f. Psykologisk testning.

Det kan ofte være af betydning af få beskrevet barnets øjeblikke-

lige psykologiske funktion. Der anvendes som regel flere typer af

prøver, hvor barnet såvel sprogligt som i handling viser, hvad

det i situationen formår på en række intellektuelle funktionsom-

råder. Herunder oplyses psykologen også om barnets arbejdsmetode,

dets udholdenhed, selvtillid og arbejdstempo. Ved mange psykolo-

giske undersøgelser bruges desuden personl ighed sprøver , som kan

sige noget om barnets personlige problemer og, hvorfor barnet har

disse problemer.
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g. Andre oplysninger.

De indsamlede oplysninger kan i visse tilfælde være utilstrække-

lige til en tilbundsgående beskrivelse af elevens situation. Der

kan da blive tale om, at skolepsykologisk rådgivning i samråd med

eleven og dennes forældre tager initiativ til, at andre sagkyndi-

ge bliver kontaktet med henblik på undersøgelse vedrørende mere

specifikke områder. Dette kan f. eks. dreje sig om praktise rende

læge, specialister på høre-, tale- og synsområdet, neurolog, pæ-

diater og børnepsykiater samt personale i social- og sundhedsfor-

valtningen .

Vurdering af de indhentede oplysninger.

På grundlag af de indsamlede oplysninger foretager skolepsykolo-

gen en samlet vurdering af elevens helhedssituation med henblik

på at klarlægge dennes undervisningsmæssige behov. På grundlag af

denne vurdering (den samlede skolepsykolog i ske undersøgelse)

fremsættes forslag til lærerrådet om henvisning til specialunder-

visning eller iværksættelse af andre spec ialpædagog iske foran-

staltninger .

I skolepsykologens bestræbelser på at tilvejebringe det bredest

mulige grundlag for lærerrådets behandling af sagen, får arbejdet

i denne fase et omfattende administrativt indhold (f.eks. jour-

nalføring, rapportskrivning, kontakt til andre forvaltninger til

til primær- såvel som amtskommunale undervisningsinstitutioner).

Foranstaltninger .

Foranstaltningerne over for den enkelte elev afhænger af

- de diagnostiske overvejelser,

- de ressourcer, der er til stede på de aktuelle tidspunkter, f.

eks. lærer- og psykologtimer, institutionspladser ved skolevæ-

senet og andre mulige behandlingssteder og endelig

- hvad eleven og dennes pårørende også finder rigtigt.
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De mest anvendte foranstaltninger er:

- Pædagogisk støtte i miljøet (f.eks. støttelærer i klassen,

specialundervisning på klinik, anden specialpædagogisk bi-

stand) .

- Pædagogisk støtte uden for miljøet (f.eks. specialklasser,

specialskole, hjemmeundervisning).

- Yderligere observation og behandling (f.eks. observations-

klinik, -klasse, heldagsskole, observationsskole)•

- Psykologisk-psykiatrisk behandling (ved klinisk psykolog eller

børnepsykiatriske hospitaler og rådgivningskiinikker).

- Psykologisk behandling ved skolepsykolog eller klinisk psyko-

log.

- Miljøskift (f.eks. klasse-, skoleflytning, samt - i samarbejde

med social- og sundhedsforvaltningen - familiepleje, skole el-

ler behandlingshjem).

- Psykologisk behandling i gruppen (i skolegrupper eller familie

grupper).

- Ordinering af hjælpemidler og undervisning i.brug af disse.

Opfølgning.

Skolepsykologisk rådgivning vurderer kontinuerligt den anviste

foranstaltnings virkning og rådgiver på grundlag af denne viden

om specialundervisningens forløb (evt. på baggrund af en fornyet

undersøgelse), hvad der kan resultere i forslag til lærerrådet om

ændringer eller ophør af den specialpædagogiske bistand.
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3.1.1.2. Rådgivning i forbindelse med grupper.

Ud over de problemer, der vedrører den enkelte elev, vil der i en

række situationer være tale om vanskeligheder, der skyldes et

samspil imellem grupper (evt. også lærerne og eleverne) i den en-

kelte klasse. Klassen kan f.eks. være præget af konkurrence ele-

verne imellem, en enkelt elev kan dominere klassen, eller der kan

være tale om "mobning" af en eller flere elever. Klassen kan også

være så dårligt fungerende på grund af flere elever med personli-

ge problemer, at der er behov for rådgivning fra skolepsykolo-

gen.

Skolepsykologens opgave bliver da på grundlag af observationer af

undervisningssituationen og/eller gruppesamspil at opstille løs-

ningsforslag til afhjælpning af vanskelighederne i samråd med læ-

reren (lærerne) og eventuelt eleverne. Løsningen kan f. eks. til-

vejebringes ved fælles drøftelser af klassens problemer, ved

øvelser i problemløsninger over for eksempler hentet udefra, rol-

lespil og struktureret samarbejde om problemer, der kun kan løses

ved et samarbejde eleverne imellem. Der kan også blive tale om

drøftelser med alle klassens lærere og forældre med henblik på at

nå til en fælles holdning til problemerne.

Medvirken ved forebyggende arbejde.

Skolestarten.

Skolepsykologen bistår ved udvikling af ind skol ingsordninger og

vurdering af børnenes skoleparathed, f. eks. vedrørende "unge"

børn - såvel f#r deres skolestart i 1. klasse som ved stilling-

tagen til deres fortsatte skolegang efter 3 måneder i 1. klasse.

Dette omfatter også bistand til børn i børnehaveklasser og vurde-

ring af behov for at udsætte starten i 1. klasse et år eller

starte med særlig støtte.

Skolealderen.

Skolepsykologen yder bistand ved tilrettelæggelse af foranstalt-

ninger, der fremmer elevernes almene trivsel i skolen, herunder

med hensyn til forældrekontakt og -information, lærernes indbyr-

des samarbejde, elevernes medvirken ved skolearbejdets tilrette-

læggelse og med hensyn til de ydre rammer for skolens virksom-

hed.
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Skolegangens afslutning.

En række elever har behov for rådgivning omkring alternative mu-

ligheder for opfyldelse af undervisningspligten (jfr. folkesko-

lelovens § 33). Rådgivning omkring foranstaltningers iværksæt-

telse foregår i samarbejde med skolevejledere og kuratorer. Der

ydes rådgivning til elever, der står for at skulle forlade fol-

keskolen, men som har behov for støtte til det videre uddannel-

sesforløb.

Der ydes rådgivning og vejledning til institutioner og skoler,

der modtager elever med behov for støtte til det videre uddannel-

sesforløb. Elevudbyttet af personlig psykologisk rådgivning er

stigende med alderen, og netop den ældre elevgruppe kan ønske en

sådan bistand.

Skolepsykologisk rådgivning støtter ligeledes denne elevgruppe

ved ansøgning om dispensation m.v. fra prøveregler og adgangsbe-

tingelser.

3.1.1.4. Konsultativt arbejde overfor skolen/skolevæsenet.

Disse opgaver omfatter:

a. Planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af det kommunale

skolevæsens specialundervisningssystern.

b. Medvirken som konsulent ved planlægning f. eks. af opgaver som

tilrettelægning af læseplan, udvikling af nye skolemiljøer,

deltagelse i pædagogiske dage, studiekredsarbejde.

c. Rådgivende virksomhed, f.eks. i pædagogisk-psykologiske, so-

cialpsykolog iske og udviklingspsykologiske spørgsmål.

d. Deltagelse i lærerråds- og fælleslærerrådsmøder,og

e. Deltagelse i forældrearbejde, f.eks. foredragsvirksomhed.

Skolepsykologen medvirker endelig i forbindelse med pædagogisk

udviklingsarbejde ved skolen/skolevæsenet.
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3.1.2. Klinisk psykolog.

1. Historiske udviklingslinjer og retsgrundlag.

Kliniske psykologer har været tilknyttet skolepsykologiske råd-

givninger i stigende omfang, siden man i 1965 på forsøgsbasis

ansatte kliniske psykologer ved skolevæsenet i Horsens.

Den kliniske psykologis placering i skolepsykologien kan spores

tilbage til 1935, da Rigshospitalets børnepsykiatriske afdeling

og skolevæsenet i København etablerede et nærmere samarbejde om

de børn, der blev henvist.

I 40'erne udviklede sig herefter et egentlig klinisk psykologisk

behandlingsarbejde ved skolepsykologisk rådgivning i København.

Disse funktioner blev dog senere placeret i en selvstændig ramme

udenfor skolepsykologisk rådgivning.

Horsens-forsøget blev bl.a. til på foranledning af den nye bør-

neværnslov i 1965, hvori man forudsatte et snævert samarbejde

mellem børne- og ungdomsværnet på den ene side og skolen på den

anden side.

Den væsentligste vækst i omfanget af anvendelsen af kliniske

psykologer har dog fundet sted efter Kemp-udvalgets indstilling

fra 1972, hvori man foreslår en normering på 1 klinisk psykolog

pr. 2.500 undervisningspligtige børn.

Ved lov nr. 235 af 27.maj 1970 § 2, stk. 2 blev der skabt

grundlag for undervisning af elever med adfærdsproblemer og psy-

kiske lidelser, og i cirkulære af 4. februar 1972 med tilhørende

vejledning gives nærmere retningslinjer for observationsundervis-

ning til "elever, hvis personlighedsudvikling er skadet eller

truet på en sådan måde, at de ikke med tilstrækkeligt udbytte kan

følge undervisningen i de almindelige klasser".

Retsgrundlaget og arbejdsfunktionerne som klinisk psykolog i

folkeskolen er således af forholdsvis ny dato. Reglerne på om-

rådet har været affattet i generelle vendinger, ikke mindst for

at udviklingen kunne finde sin form, før mere præcise rammer
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blev afstukket. Den praksis, der gradvist er etableret, betragtes

som et betydningsfuldt supplement til psykologarbejdet i fol-

keskolen .

Behovet for også klinisk psykologisk expertise i folkeskolens

psykologtjeneste har sammenhæng med de problemer, der er omtalt i

afsnit 2.2. Undervisningen af elever med "psykiske lidelser og

adfærdsproblemer" er således i stigende grad blevet vanskeligere.

Igennem 70'erne har man i folkeskolen søgt at løse de stigende

problemer gennem bl.a. udbygningen af specialistbistanden - her-

under de kliniske psykologer - for herigennem at øge styrken af

det skolepsykologise teams forsøg på at sikre elever med forskel-

lige vanskeligheder den bedst mulige undervisning.

Henvisning til, tilsyn med og rådgivning omkring observationsun-

dervisningen forudsætter ifølge cirkulæret af 4. februar 1972, at

den skolepsykologiske rådgivning er eller forventes organiseret

på en sådan måde, at den kan betjene observationsundervisningen i

tilfredsstillende omfang, herunder med bistand af særligt kvali-

ficeret personale.

Af cirkulære af 27. februar 1976 fremgår det bl.a., at psykolo-

ger, der ansættes til at varetage kliniske psykologiske opgaver,

skal have gennemført videreuddannelse, der i hvert enkelt tilfæl-

de skal godkendes af undervisningsministeriet. Disse betegnes som

"kliniske psykologer" og optræder her første gang som begreb i

ministerielle vejledninger om psykologbetjeningen i folkeskolen.

Disse bestemmelser om specialundervisningsf oranstal tn inger samt

om ansættelse af særligt kvalificeret personale har som forudsæt-

ning, at disse elevgrupper med psykiske lidelser og adfærdspro-

blemer ikke kan følge den almindelige undervisning med tilstræk-

keligt udbytte. Behandlingsformen må derfor altovervejende være

særlige undervisningsforanstaltninger med det formål at skabe de

gunstigst mulige betingelser for, at eleverne atter kan deltage i

den almindelige undervisning.
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2. Uddannelsesmæssige forudsætninger.

Uddannelseskravet til kliniske psykologer i folkeskolen omfatter

foruden den teoretiske grunduddannelse på kandidatniveau en

praksisbetonet videreuddannelse. Kravene kan opfyldes ved 2 års

forudgående ansættelse i behandlingsinstitutioner, med supervi-

sion, eller ved en dispensationsordning med én ugentlig dags til-

knytning til én af undervisningsministeriet godkendt psykologisk

behandlingsinstitution, fast ugentlig psykologisk supervision af

egne sager samt deltagelse i kurser 3 x 1 uge årligt. Sigtet med

videreuddannelseskravet er at sikre de psykologer, der ansættes i

kliniske stillinger i folkeskolen en særlig klinisk psykologisk

ekspertise på linje med den specialisering, der i øvrigt er til-

stræbt i opbygningen af teamfunktionen på de skolepsykologiske

kontorer siden 1972.

Denne ekspertise har i særlig grad fundet anvendelse i forbindel-

se med overvejelser om anbefalinger af andre behandlingsmæssige

foranstaltninger udenfor folkeskolen, i forbindelse med psykolo-

gisk behandling i skole- og hjemmemiljøet af større eller mindre

psykiske lidelser og vanskeligheder, samt i forbindelse med kl i-

nisk-psykologisk rådgivning omkring andre specielle foranstalt-

ninger indenfor skolens rammer.

Den særlige kliniske psykologiske videreuddannelseer velegnet til

at opfylde sådanne forholdsvis snævnre formål. Den er udtryk for

en "udplantning" af de kliniske psykologiske kvalifikationer og

behandlingsmetoder.

Den psykologiske grunduddannelse - kombineret med den klinisk

psykologiske videreuddannelse - muliggør således en mangesidig

psykologisk behandlingspraksis, præget af et helhedsor ien tere t

klientsyn.

3. Rammer for virksomheden i de gældende regler.

Klinisk psykologi i folkeskolen er i observationscirkulæret og

vejledningen ret snævert knyttet til undervisningsmæssige pro-

blemstillinger, der udspringer af en særlig elevgruppes særlige

behov for specialundervisning, hensyntagen og individuel psyko-

logisk behandling. Udgangspunktet er overvejende et behandlings-

synspunkt .
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Cirkulæret og vejledningen giver i øvrigt kun sporadiske antyd-

ninger af, hvilke udgangspunkter og arbejdsformer den kliniske

psykolog kan anvende. Der har derfor i den forløbne periode ud-

viklet sig en række forskellige praksis, som alle kan siges at

være mere eller mindre dækket ind af de gældende specialbestem-

melser og folkeskoleloven.

Udgangspunkter og arbejdsformer i praksis har udformet sig i et

samspil mellem de lokale ressourcer og behov, og den særlige er-

faring den enkelte kliniske psykolog medbragte.

Den enkelte kliniske psykolog vil oftest have en flerhed af føl-

gende summarisk skitserede udgangspunkter og arbejdsformer som

grundlag for sin indsats. De er alle nævnt i observationscirkulæ-

rets vejledning:

et samspilssynspunkt, hvor gruppepsykologiske aspekter inddra-

ges

et organisaticnssynspunkt, hvor skolestrukturelle aspekter

inddrages

et familiedynamisk synspunkt, hvor familierelationer inddrages

et samfundssynspunkt, hvor samfundsmæssige forhold inddrages

4. Problemstillinger og behandlingspraksis.

Specielt de problemstillinger, kliniske psykologer skal gå ind i

i folkeskolen, påkalder sig i mange tilfælde samarbejde med det

primærkommunale og amtskommunale servicesystem udenfor skolen.

Dette kan strække sig fra gensidig informationsudveksling om un-

dersøgelsesresultater, behandlingsmål og - midler - til, at ho-

vedvægten i arbejdet kommer til at ligge uden for skolen. Pro-

lemstillingen, der bliver forelagt den kliniske psykolog, tager i

folkeskolen oftest sit udgangspunkt i den enkelte elevs problem i

forhold til skolens undervisning eller enkelte lærere. Det formu-

leres på den måde, at elevens udbytte af undervisningen som sådan

forringes af en eller anden form for afvigende adfærd - eventuelt

karakteriseret som psykisk lidelse. Sådanne problemformuleringer

kan være dækkende, når der er tale om fejludviklinger, der han-

dicapper barnet i forhold til undervisningssituationer, som de

forefindes i folkeskolens almindelige undervisning.
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Den kliniske psykologs opgave er at afveje vurderingen af psy-

kiske og undervisningsmæssige problemer i forhold til den hel-

hedsmæssige vurdering den skolepsykologiske rådgivning samlet

skal anlægge.

Undersøgelsen kan omfatte en vurdering og afklaring gennem samta-

ler med eleven og dennes lærere, inddragelse af andre personer,

der er centrale i forhold til problemet, forældre, social- og

sundhedsforvaltning samt skolesundhedspleje. Der kan endvidere

være tale om testpsykologiske undersøgelser og observationer, og

gennem disse undersøgelser bliver en helhedsvurdering mulig, ud

fra hvilken der kan rådgives om foranstaltninger.

Foranstaltningerne kan være: Direkte og indirekte klientbehand-

ling, f.eks. individuel terapi, gruppeterapi, klasse terapi , råd-

givning af lærere og forældre, diverse undervisningsmæssige for-

anstaltninger, familieterapi. Foranstaltningerne der foreslås,

kan være i skolevæsenets eget regie, kommunalt eller amtskommu-

nalt, eller der kan være tale om anbefaling af eksterne foran-

staltninger f.eks. børnepsykiatrisk afdeling, børnerådgivnings-

center eller behandlingshjem.

Der vil i undersøgelses-, vurderings- og behandl ingsf asen både

være brug for samarbejde med interne og eksterne samarbejspart-

nere, ligesom der vil være omfattende koordineringsopgaver.

Men kliniske psykologers indsats begrænses ikke til kun at angå

"eleven i undervisningen", "elevens samspil i skolemiljøet",

"skolemiljøets/-systemets indvirken på elever og lærere". En sta-

dig større gruppe børn og unge reagerer i tiltagende omfang i

skolen med "psykiske lidelser og adfærdsproblemer" på baggrund af

psykisk og socialt belastende forhold i lokal- og hjemmiljøet.

Kliniske psykologers såvel som skolepsykologers undersøgelser åb-

ner i mange tilfælde for problemformuleringer, der angår børns

og deres familiers hele livssituation, hvor andet og mere end

skolens hverdag på godt og mindre godt gør sig gældende i form af

familiære kriser, sociale begivenheder, ringe materielle levevil-

kår, dårlige udviklings- og udfoldelsesmuligheder i og omkring

boligen.
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Der kan i arbejdet med disse problemstillinger arbejdes ud fra et

socialpsykologisk udgangspunkt, hvor de problemstillinger følges,

der angår samspilsfaktorer mellem elever og lærere, mellem elever

indbyrdes, mellem børnegrupper i og uden for skolemiljøet.

Eller der kan arbejdes ud fra et organ isationspsykologisk ud-

gangspunkt, hvor de problemstillinger følges, hvor der er tale om

skolesystemets (utilsigtede) negative indvirken på enkelte børn,

grupper af børn, forældre eller klasser. I denne forbindelse ar-

bejdes ofte med rådgivning af enkelte lærere eller lærerkollegi-

er.

5. Behovet for samarbejde.

Et samarbejde imellem sektorerne er den nødvendige forudsætning

for løsningen af de mangeartede opgaver, der møder den kliniske

psykolog. Specielt samarbejdet med social- og sundhedsforvalt-

ningen har medfart, at både rammerne for folkeskolens service og

det snævre begreb "klinisk" psykologi i praksis mange steder er

overskredet.

Samarbejdet kan ske ved, at psykologen med udgangspunkt i sin

tilknytning til folkeskolen yder en begrænset, direkte psykolo-

gisk behandlingsindsats som led i en større og bredere behand-

lings- og bistandsplan overfor en familie med børn, idet princip-

perne om fælles målsætning, helhedssyn og énstrengethed tilgode-

ses .

Samarbejdet kan også ske ved, at psykologen stiller sig til rå-

dighed som rådgiver og vejleder for andre faggrupper, sagsbehand-

lere, læger, pædagoger, sundhedsplejersker samt supervision af

støttepædagoger og andre. Den kliniske psykolog samarbejder så-

ledes også med de andre grupper, der i kraft af deres placering i

det samlede kommunale servicesystem har en mere naturlig indgang

til klienterne.

Dette samarbejde kan bevirke, at hjælpeforanstaltningerne udnyt-

tes mere rationelt, bliver mindre omkostningskrævende og alt i

alt mindre belastende for den enkelte bruger. Og de selv samme

behandlingsredskaber kan udnyttes mere rationelt, således at der
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bliver mindre brug for stærkt omkostningskrævende eksterne be-

handlingsforanstaltninger .

3.1.3. Skolekonsulent for tale- og høreundervisning.

Konsulenten udfører sit arbejde under ansvar over for skolevæse-

nets centrale ledelse og er faglig medhjælp for ledende skolepsy-

kolog-

Konsulenten forestår, at de elever, der indstilles til special-

undervisning med sprog-, tale- og høreproblemer, undersøges her-

for, ligesom konsulenten drager omsorg for, at der ved skolepsy-

kologisk rådgivning udfærdiges rapport herom.

Konsulenten rådgiver lærere, herunder de øvrige tale-hørelærere,

vedrørende tale-høreundervisningens tilrettelæggelse, påbegyndel-

se, fortsættelse, omlægning eller ophør.

I sin bestræbelse på at anskue det specialpædagogisk krævende

barns situation som en helhed arbejder konsulenten for tale-høre-

undervisningen også sammen med skolepsykologisk rådgivnings øv-

rige medarbejdere, med skoletandlægen, skolesundhedsplejersken,

skolelægen og andet personale fra social- og sundhedsforvaltnin-

gen .

Konsulenten drager eksempelvis omsorg for, at der ydes henviste

ældre elever fornøden vejledning om muligheder for fortsat tale-

høreundervisning, for uddannelse og placering i arbejdslivet ef-

ter det obligatoriske skoleforløb.

Konsulenten deltager og kan medvirke ved afholdelse af møder og

konferencer på området, såvel i kommunalt, amtskommunalt som mi-

nisterielt regie.

Konsulenten for tale-høreundervisningen forestår på sit felt det

registrerende og koordinerende arbejde med hensyn til statistik,

årsrapport og korrespondance med undervisningsinstitutioner i og

udenfor kommunen.
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Konsulenten inddrages således, når man i folkeskolen overtager

elever fra taleinstitutter, centerskoler, hørecentraler og fra

børneklinikken.

Konsulenten rekvirerer i øvrigt specialpædagogisk og teknisk

assistance fra amt eller den tidligere særforsorg samt udformer

ansøgninger, f. eks. i forbindelse med lyd t i lpasn ing af lokaler

for høreapparatbærere.

Konsulenten organiserer også anskaffelsen og vedligeholdelsen af

prøve- og undervisningsmateriale, af apparatur som høreapparater,

audiometre, forstærkeranlæg og båndoptagere.

Konsulenten for tåle-høreundervisningen har op igennem 70'erne

lagt en tiltagende del af sit arbejde i indskolingsårene ud fra

en efterhånden bredt akcepteret opfattelse af, at tale-høreunder-

visningen såvel som den øvrige specialpædagogiske bistand får den

størst mulige effekt i denne del af skoleforløbet.

I enkelte kommuner har konsulenten for tale-høreundervisn ingen i

de senere år haft rådgivende og specialpædagogi ske opgaver på

småbørnsområdet efter aftale med social- og sundhedsforvaltnin-

gen .

3.1.4. Skolekonsulent for kuratorvirksomhed (kurator)

Konsulenten udfører sit arbejde under ansvar over for skolevæ-

senets centrale ledelse og er faglig medhjælp for ledende sko-

lepsykolog .

Konsulenten yder elever i specialklasser, elever med generelle

indlæringsproblemer og udviklingshæmmede elever i øvrigt samt de-

res hjem rådgivning og bistand vedrørende først og fremmest sko-

le-, uddannelses- og beskæftigelsesforhold i skoletiden og i de

første år efter udskrivningen af skolen. Der har i de senere år

udviklet sig en tendens til, at kuratorerne følger mange af disse

elever, til de er langt oppe i tyverne.
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I sin bestræbelse på at anskue den specialpædagogisk krævende

elevs situation som en helhed arbejder konsulenten for kurator-

virksomhed sammen med klasselæreren, skolevejlederen, skolelede-

ren, med de øvrige medarbejdere ved skolepsykologisk rådgivning,

med skolesundhedsplejersken, skolelægen og andet personale fra

social- og sundhedsforvaltningen.

Konsulenten forestår, eventuelt i samarbejde med klasselæreren og

skolevejlederen, at de pågældende elever får den fornødne er-

hvervs- og uddannelsesorientering, tilbydes erhvervs- og arbejds-

praktik samt diverse uddannelsesdage. Til dette arbejde indhenter

kurator også bistand hos skolekonsulenten for erhvervs- og uddan-

nelsesorientering. Kurator træffer herefter nærmere aftale vedrø-

rende arbejdsforholdet mellem den unge og arbejdsgiveren, bl.a.

om udbetaling af eventuel dusør.

Med hjemmets billigelse kan konsulenten også træde i forbindelse

med erhvervsvejledningen ved de offentlige arbejdsformidlingskon-

torer og arbejdsgivere med henblik på opnåelse af beskæftigelse

for eleven. Når eleven har opnået arbejde og/eller optagelse på

en erhvervsuddannelsesskole , kan konsulenten rette henvendelse

til vedkommende arbejdsgiver og/eller skole for at opnå en aftale

om særlig hensyntagen, ekstraundervisning og andet.

Kurator kan om fornødent medvirke til oprettelse af særlige ung-

domsskoleklasser, aftenskolehold og fritidsklubber.

Konsulenten for kuratorvirksomhed er orienteret om det lovgiv-

ningsmæssige grundlag for sit arbejde raed hensyn til henvisnings-

muligheder til og/eller samarbejde med institutioner inden for

børne- og ungdomsforsorgen, den tidligere særforsorg revalide-

ringssektoren og erhvervsvejledningen ved de offentlige arbejds-

formidlingskontorer og følger med i indgåelsen af aftaler på det

offentlige og private arbejdsmarked.

Kurator deltager og kan medvirke ved afholdelse af koordinerende

møder og konferencer på området, såvel i kommunalt, amtskommunalt

som ministerielt regie.
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Konsulenten for kuratorvirksomhed forestår på sit felt det regi-

strerende og koordinerende arbejde med hensyn til statistik, års-

rapport og korrespondance med institutioner i og uden for kommu-

nen.

3.1.5. Skolekonsulent for undervisning af læse- og staveretarde-

rede .

Konsulenten udfarer sit arbejde under ansvar over for skolevæse-

nets centrale ledelse og er faglig medhjælp for ledende skolepsy-

kolog .

Konsulenten for undervisning af læse- og staveretarderede holder

sig orienteret - og formidler information - om metoder og mate-

rialer til undervisning af elever med specifikke indlæringspro-

blemer ved først og fremmest læsning - men også i de senere år

vedrørende elever, der har svært ved at tilegne sig matematik

eller engelsk.

Konsulenten forestår (f.eks. i samarbejde med pædagogisk central)

anskaffelse og fremstilling af materialer, tilrettelæggelse af

kurser og lignende virksomhed, der kan vedligeholde, udbygge og

inspirere undervisningen af læse- og staveretarderede og altså i

mindre omang også undervisningen af elever med særlige indlæ-

ringsproblemer i andre fag.

Konsulenten tilrettelægger og forestår pædagogiske gruppeprøver

samt forskellige typer af specialprøver for læse- og staveretar-

derede elever.

Konsulenten rådgiver overvejende dansklærere, læseklasse-, Isse-

holds-, læseklinik- og støttelærere om tilrettelæggelse, efterbe-

arbejdelse og udvikling af forskellige former for undervisning af

læse- og staveretarderede i såvel som uden for klassen.

I sin bestræbelse på at anskue det specialpædagogisk krævende

barns situation som en helhed arbejder konsulenten for undervis-

ning af læse- og staveretarderede elever også sammen med skole-

psykologisk rådgivningskontors øvrige medarbejdere, med skole-

sundhedsplejerske, skolelæge og andet personale fra social- og

sundhedsforvaltningen.
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Konsulenten drager eksempelvis omsorg for, at der ydes henviste

ældre elever fornøden vejledning om muligheder for fortsat læse-

og staveundervisning og for uddannelse og placering i arbejdsli-

vet efter det obligatoriske skoleforløb.

Konsulenten deltager og kan medvirke ved afholdelse af møder og

konferencer på området, såvel i kommunalt, amtskommunalt som mi-

nisterielt regie.

Konsulenten for læse- og staveretarderede elever forestår på sit

felt det registrerende og koordinerende arbejde med hensyn til

statistik, årsrapport og korrespondance med undervisningsinsti-

tutioner i og uden for kommunen.

3.1.6. Skolekonsulent for observationsundervisning.

Konsulenten udfarer sit arbejde under ansvar over for skolevæ-

senets ledelse og er faglig medhjælp for ledende skolepsykolog.

Konsulenten kan vejlede vedrørende undervisningen af børn med

psykiske lidelser og adfærdsproblemer. Det kan dreje sig om ele-

verne som gruppe, om samspillet mellem elev og klasse samt mellem

elev og lærer.

Konsulenten for observationsundervisning rådgiver lærere, herun-

der klasselærere, lærere ved observationsundervisningen samt sko-

lens ledelse med hensyn til undervisningens tilrettelæggelse, ud-

førelse og efterbearbejdelse samt ved anskaffelse og brug af eg-

nede undervisningsmidler.

Konsulenten rådgiver ved konferencer i skolernes observations- og

skoleklinikker samt i øvrigt ved møder, hvor lærere drøfter kon-

krete undervisningsforløb i et samspi1sorienteret perspektiv.

Herunder kan konsulenten bistå ved tilrettelæggelsen af forskel-

lige former for observation i klassen.

Konsulenten ansporer til en stadig debat om det hensigtsmæssige i

at anvende forskellige typer af observationsundervisning ved sko-

levæsenet (f.eks. observationsundervisning i hjemklassen på sko-

len, delvist uden for klassen, helt uden for klassen men på
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skolen, uden for skolen men lokalt ved skolevæsenet og uden for

det lokale skolevæsen men fortsat i dettes regie).

I sin bestræbelse på at anskue det specialpædagogisk krævende

barns situation som en helhed arbejder konsulenten for observa-

tionsundervisningen også sammen med skolepsykologisk rådgivnings-

kontors øvrige medarbejdere, med skolesundhedsplejerske, skole-

læge og andet personale fra social- og sundhedsforvaltningen.

Konsulenten drager eksempelvis omsorg for, at der ydes henviste

ældre elever fornøden vejledning om muligheder for fortsat un-

dervisning og for uddannelse og placering i arbejdslivet efter

det obligatoriske skoleforløb.

Konsulenten deltager og kan medvirke ved afholdelse af møder og

konferencer på området, såvel i kommunalt, amtskommunalt som mi-

nisterielt regie.

Konsulenten for observationsundervisningen forestår på sit felt

det registrerende og koordinerende arbejde med hensyn til stati-

stik, årsrapport og korrespondance med undervisningsinstitutioner

i og uden for kommunen.

3.1.7. Skolekonsulent for specialklasser (hjælpeklasser).

Konsulenten udfører sit arbejde under ansvar over for skolevæ-

senets centrale ledelse og er faglig medhjælp for ledende skole-

psykolog.

Konsulenten rådgiver de enkelte skolers lærere og ledelse vedrø-

rende undervisningen af elever med generelle indlæringsvanskelig-

heder (gående i specialklasser).

Konsulenten for specialklasser foretager pædagogiske undersøgel-

ser og kontrolprøver, ligesom han medvirker ved den pædagogiske

rapportering for alle specialklasseelever.

Konsulenten samarbejder med specialklassens klasselærer og ar-

rangerer konferencer om eleverne i specialklasserne. Konsulenten

vejleder med hensyn til undervisningens form og tilrettelæggelse

samt ved anskaffelse og brug af undervisningsmidler.
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I sin bestræbelse på at anskue det specialpædagogisk krævende

barns situation som en helhed arbejder konsulenten for special-

klasser også sammen med skolepsykologisk rådgivnings øvrige med-

arbejdere, med skolesundhedsplejersken, skolelægen og andet per-

sonale fra social- og sundhedsforvaltningen.

Konsulenten bistår kurator, når ældre specialklasseelever og de-

res hjem ydes fornøden vejledning om muligheder for fortsat un-

dervisning og for uddannelse og placering i arbejdslivet efter

obligatoriske skoleforløb.

Konsulenten yder skolernes inspektører bistand ved udarbejdelse

af forslag til fag- og timeplaner for specialklasserne samt med-

virker til, at lokaleforholdene efter gældende bestemmelser er

tilstrækkeligt gode. Konsulenten bistår skolernes ledelse ved

indkøb og fordeling af undervisningsmidler til specialklasserne.

Konsulenten deltager og kan medvirke ved afholdelse af møder og

konferencer på området, såvel i kommunalt, amtskommunalt som

ministerielt regie.

Konsulenten for specialklasser forestår på sit felt det registre-

rende og koordinerende arbejde med hensyn til statistik, årsrap-

port og korrespondance med undervisningsinstitutioner i og uden

for kommunen.

I de senere år er en del specialklasser blevet nedlagt og elever-

ne udsluset i almindelige klasser, hvad der ikke har mindsket be-

hovet for konsulentbistand til undervisningen af disse elever,

idet en udvidet kreds af lærere anmoder herom.

3.1.8. Skolekonsulent for sygehusundervisning.

Konsulenten leder og tilrettelægger den på undervisningsplanen

foreskrevne undervisning på sygehuse og behandlingsinstitutioner

i kommunen og er rådgivende med hensyn til anden undervisning af

syge elever.

Konsulenten udarbejder til skolemyndighederne et forslag til bud-

get for den undervisning, området omfatter. Han foretager indkøb

af materiale til undervisningen.
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Konsulenten forhandler med institutionernes ledelse og personale

om lokaleforhold, undervisningstimernes placering o.lign.

Konsulenten fører en pædagogisk journal over de enkelte elever og

er ansvarlig for, at kommunikationen til elevernes hjemskoler

gennemfares.

Konsulenten drager omsorg for, at der i samarbejdet med konsulen-

ten for erhvevs- og uddannelsesorientering og eventuelt konsulen-

ten for kuratorvirksomhed ydes vejledning om erhvervs- og uddan-

nelsesmuligheder til fysisk handicappede og kronisk syge elever.

3.1.9. Socialrådgiver i skolen.

Indledning .

Ifølge undervisningsministeriets cirkulære af 27. februar 1976 om

personale til varetagelse af visse pædagogiske opgaver i folke-

skolen kan der ved skolepsykologiske rådgivningskontorer ansættes

socialrådgivere, der har gennemgået den anordningsmæss ige uddan-

nelse til socialrådgivere, til at varetage vejledningsopgaver

vedrørende økonomiske og sociale forhold m.v.

I visse kommuner fungerer socialrådgivere imidlertid også ved

skolen som udstationerede fra social- og sundhedsforvaltningen,

idet der i socialministeriets cirkulære af 9. oktober 1975 om

rådgivning og tilsyn efter bistandsloven, pkt. 16, peges på, at

en placering af den sociale administrations medarbejdere ved

skolepsykologisk kontor kan medføre en forenkling og effektivi-

sering af vejlednings- og rådgivningsarbejdet.

I det følgende skelnes ikke mellem socialrådgivere med disse

forskellige ansættelsesformer, men de grundlæggende funktioner,

der udføres af alle socialrådgivere ved skolen uanset ansættel-

sesform, beskrives.

Socialrådgiverens konkrete funktion i skolen.

A.) Primære funktioner

1) Problemformulering.

Socialrådgiveren indgår i team'et ved den skoleps yko 1 og i ske
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rådgivning med henblik på en foreløbig vurdering af enkeltsager-

nes karakter og videre behandling af sagen.

Socialrådgiveren beskæftiger sig oftest med børn, der i skolen

udviser symptomer som: skulkeri, rapseri, vagabondering, aggre-

ssivitet. De mobber og bliver selv mobbet. De karakteriseres ved

henvisningen som forsømme, understimulerede, skoletrætte.

Socialrådgiverne i skolen vil ofte beskæftige sig med familier,

der som helhed kan være præget af en eller ofte flere af følgende

problemstillinger: Medicin- eller alkoholmisbrug, vold i hjemmet,

hyppige flytninger, skiftende forældre-konstellationer. Foræld-

rene har hyppig kontakt med social- og sundhedsforvaltningen på

grund af behov for økonomisk hjælp, revalideringsforanstaltnin-

ger, pension eller støtte i forbindelse med børns eller unges

problemer. Familierne kan være præget af negativ holdning til

skolenr angst for og mistillid til det offentlige system i øv-

rigt.

2) Undersøgelsesarbejde.

Socialrådgiveren har i kraft af sine uddannelsesmæssige forudsæt-

ninger den viden om de generelle og specielle årsager til social-

økonomiske problemers opståen, der gør det muligt at afdække dis-

se problemer og dermed tilvejebringe de oplysninger om elevens

vilkår uden for skolen, der er nødvendige for forståelsen af ele-

vens skoleproblemer.

Gennem samtaler med lærere, forældre, eleven selv og de institu-

tioner, der kender eleven, tilvejebringer socialrådgiveren grund-

laget for beskrivelsen af elevens sociale situation. Dette grund-

lag formidles til det skolepsykologiske team og til elevens lære-

re, således at det indgår i vurderingen af elevens samlede behov

og de handlemuligheder, der rådes over.

3) Tilrettelæggelse og udførelse af det sociale rådgivningsar-

bejde - herunder samarbejdet med social- og sundhedsforvaltnin-

gen.

Ved tilrettelæggelsen af rådgivningen om foranstaltninger i og

uden for skolen deltager socialrådgiveren i forhold til den vægt,

der tillægges elevens sociale problemer.
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En nær kontakt til elevens hjem vil ofte være afgørende for ef-

fekten af det sociale rådgivningsarbejde. Denne kontakt varetages

af socialrådgiveren, som herved søger at sikre en rimelig over-

ensstemmelse mellem elevens vilkår i hjemmet og vilkårene i sko-

len .

Blandt den gruppe elever, hvis familier kan karakteriseres som

multiproblemfamilier, vil hovedproblemet være tilstedeværelsen af

generelle uoverensstemmelser mellem familiens og det øvrige sam-

funds, herunder skolens normer.

Hvor problemerne hos barn og familie er af en sådan karakter, at

et mere kontinuerligt arbejde med familiens problemer vil være

hensigtsmæssigt, indgår socialrådgiveren i dette arbejde. Det kan

dreje sig om elevens forhold til forældre og søskende, om foræl-

drenes indbyrdes forhold, om fritids- og opdragelsesproblemer

o.1ign.

Støtten til den enkelte elev vil ofte indebære en aktiv indsats

over for de vilkår, eleven i øvrigt har. Dette indebærer rådgiv-

ning og vejledning om sociale og økonomiske forhold og formidling

af kontakt til andre institutioner. Koordinationen af disse hjæl-

peforanstaltninger er af afgørende betydning for effekten af den

ydede bistand. Dette arbejdsfelt kan tillægges teamets socialråd-

giver. Koordinationsopgaverne indebærer kontakt til lokale dagin-

stitutioner, ungdomsskoler, efterskoler m.v., samt social- og

sundhedsforvaltningen.

Socialrådgiveren i skolen er en vigtig person i skolepsykologisk

rådgivningssamarbejde med social- og sundhedsforvaltningen. So-

cialrådgiveren er flere steder den, der med sin viden om begge

forvaltningers daglige arbejde gensidigt formidler oplysninger og

erfaringer, såvel om generelle bestemmelser som om lokal praksis.

En sådan formidling er medvirkende til, at dobbeltarbejde undgås,

ligesom samarbejdsproblemer mellem de to forvaltninger/faggrupper

kan forebygges.

Baggrunden herfor er dels, at socialrådgiveren er opsøgende i

forhold til social- og sundhedsforvaltningen, dels at denne i høj

grad får henvist sager, hvor man fra skolens side via teamarbejdet
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skal vurdere, om barnets problemer er af en sådan karakter, at en

udskillelse fra den almindelige folkeskole er relevant.

En sådan vurdering fra team'et kræver overblik over folkeskolens

støttemuligheder, men i lige så høj grad viden om, hvorvidt en

udnyttelse af social- og sundhedsforvaltningens hjælpeforanstalt-

ninger kunne gøre det muligt at beholde barnet i folkeskolen.

Hvis dette er tilfældet, kræves der et nært samarbejde med so-

cial- og sundhedsforvaltningen.

Såfremt en udskillelse viser sig at være relevant, vil en sådan

kun sjældent kunne foregå uden social- og sundhedsforvaltningens

bistand, men kan dog ske i forbindelse med observationsskoler,

efterskoler, heldagsskoler, ungdomsskolens dagundervisning m.fl.

I en lang række tilfælde vil en udskillelse fra folkeskolen sam-

tidig betyde udskillelse i forhold til hjemmet, hvor afgørelsen

af, hvilken institution uden for folkeskolen (f.eks. kostskole,

skolehjem m.v.) der kan komme på tale, ligger i social- og sund-

hedsforvaltningen. Socialrådgiveren vil her være den, der vej-

leder forældrene inden deres ansøgning om de forskellige insti-

tutions- og skoleformer og de økonomiske og skolemæssige vilkår i

den forbindelse. Derudover bidrager socialrådgiveren til social-

og sundhedsforvaltningens sagsbehandling med sit kendskab til

barnets faglige og adfærdsmæssige problemer.

4) Opfølgning.

En forudsætning for effekten af ovenstående indsats er, at de

foranstaltninger, der iværksættes, stadig justeres og vurderes på

grundlag af ny viden eller viden om senere indtrufne omstændighe-

der.

B. Sekundære funktioner.

Ud over de ovenfor nævnte funktioner udfører socialrådgivere i

folkeskolen en række andre funktioner. Valget af konkrete ar-

bejdsopgaver afhænger bl.a. af elevgrundlaget og behovene i den

enkelte kommune og af den enkelte socialrådgivers baggrund og er-

faring .
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For alle socialrådgiverens sekundære funktioner, der ikke her er

indholdsmæssigt beskrevet, gælder det, at opgaverne udføres over

for børn og forældre, hvis problemstillinger er af social art, og

at arbejdet tilrettelægges i forhold til socialrådgiverens sær-

lige faglige indfaldsvinkel og med de arbejdsmetoder, der karak-

teriserer socialt arbejde. Andre medarbejdergrupper i skolepsy-

kologisk rådgivning varetager tilsvarende opgaver udfra deres

indfaldsvinkel og metode:

1. Konsulentfunktioner over for lærere, skolelæger, skolevej le-

dere, skolenævn. Uden for skolen vil det hyppigst være som

konsulent for social- og sundhedsforvaltningen om skolens

hjælpeforanstaltninger og skolens forhold i øvrigt.

2. Mødedeltagelse. Uden for skolepsykologisk rådgivning kan so-

cialrådgiveren efter aftale deltage i gruppemøder i social-

og sundhedsforvaltningen, lærermøder, skolenævnsmøder (f.eks.

om skoleskulkere), forældremøder m.v.

3. Arbejde med forældre- og børnegrupper.

4. Deltagelse i klassearbejde.

5. Støtte til ungdomsskolens dagundervisning

6. Åben rådgivning for store elever

7. Specialopgaver i forbindelse med observationsskoler og hel-

dagsskoler.

8. Arbejde omkring fremmedsprogede elever

9. Ad hoc deltagelse i udvalgs- og arbejdsgruppearbejde

10. Kurser for andre faggruppper

11. Forsags- og udviklingsarbejde.



271 Bilag 2 side kl

Trods den uprioriterede opremsning skal det fremhæves, at ar-

bejdsopgaverne omkring de store elevers problemer (specielt 8.-

10.klasse) i praksis har udviklet sig til at have en stadig sti-

gende vægt i socialrådgiverens arbejde. Det drejer sig udover

det øvrige arbejde med (stadig flere) henviste elever og sager,

hvor forældrene henvender sig, om åben rådgivning på skolerne for

de ældste elever og om specielle funktioner i forhold til elever,

der opfylder undervisningspligten ved deltagelse i ungdomsskolens

dagundervisning (pkt. 5 + 6 ovenfor).

3.1.10. Den ledende skolepsykolog.

Den ledende skolepsykolog er i næsten alle kommuner tilknyttet én

eller flere skoler som skolepsykolog og varetager i denne funk-

tion således de samme opgaver som nævnt ovenfor under afsnittet

om skolepsykologen (jfr. 3.1.1.)•

Udover disse opgaver er der tillagt den ledende skolepsykolog,

som ansvarlig leder af den skolepsykologiske rådgivning, en række

særlige opgaver.

Skolestyrelsesloven fastlægger, at den ledende skolepsykolog fo-

restår det skolepsykologiske undersøgelses- og rådgivningsarbejde

samt tilrettelæggelsen af specialundervisningen ved kommunale,

statslige og private skoler. Det anføres endvidere, at den leden-

de skolepsykolog udfører sit arbejde under ansvar over for skole-

kommissionen i den eller de kommuner, hvor den pågældende er an-

sat. I tjenstlig henseende i øvrigt henhører den ledende skole-

psykolog under kommunalbestyrelsen, henholdsvis skoleforvaltning/

kulturel forvaltning som de øvrige ansatte ved skolevæsenet.

Den ledende skolepsykologs cpgaveoraråde kan i dag opdeles i

følgende hovedgrupper:

1. Overordnet ledelsesfunktion

2. Daglig ledelsesfunktion

3. Mødevirksomhed

4. Arbejdsopgaver som almindelig skolepsykolog
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1. Overordnet ledelsesfunktion

l.a Af planlægnings- og tilrettelæggelsesopgaver kan anføres:

Arbejdsfordeling på kontorets forskellige medarbejdere

Planlægning af specialundervisningen

Planlægningsopgaver og rådgivningsopgaver over for skole-

væsenet

Udarbejdelse af budget og regnskab for rådgivningen

Opgaver i forbindelse med efteruddannelse

Opbygning og koordinering af samarbejdsrelationer inden for

skoleforvaltningens område

Opbygning og koordinering af samarbejdsrelationerne til andre

forvaltninger.

1. b Til den overordnede ledelsesfunktion må også henføres rede-

gørelsessiden som omfatter:

Udarbejdelse af statistiske opgørelser (til bl. a. ministe-

riet, amt, kommune)

Årsberetn inger

Redegørelser om specielle emner til kommissioner, råd, ud-

valg (f.eks. om dropout, skolestartsforhold)

Almen orientering af politikere, samarbejdspartnere og of-

fentligheden om rådgivningens funktion, resultater af arbej-

det, forebyggelse m.v.

2. Daglig ledelsesfunktion

I den daglige ledelsesfunktion indgår især følgende opgaver:

Administrativ og faglig stillingtagen til, og tilsyn med kon-

torets almindelige arbejdsfunktioner samt sekretariatsfunk-

tionen (herunder henvisninger, rapporter, indstillinger,

journalisering og korrespondance).

Gennemgang og besvarelse af henvendelser fra myndigheder,

samarbejdsparter og enkeltpersoner

Opgaver i forbindelse med ansættelser, medarbejderes stil-

lingsskift og sygdomsperioder
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Vejledningsopgaver over for personalet

Gennemgang af og orientering om nye administrative regler

(love, bekendtgørelser, cirkulærer, ministerielle afgørelser)

Tilrettelæggelse og ledelse af konferencer om enkeltsager

Tilrettelæggelse og ledelse af personalets samarbejdsmøder

(herunder omsætning i praksis af pålagte arbejdsopgaver og

prioritering af disse, fastholde muligheder for rimelig ens-

artet dækning af arbejdet og sikring af samarbejdet kontorets

medarbejdere imellem)

3. Mødevirksomhed

Udover den ovenfor nævnte interne mødevirksomhed medvirker den

ledende skolepsykolog i en række møder på lederniveau (f. eks.

skoleledermøder, skoleforvaltnings ledelse, social- og sund-

hedforvaltningens ledelse, amtsskolepsykologen, amtets ledende

skolepsykologer).

Desuden indkaldes den ledende skolepsykolog ofte til møder i

skolekommissionen, skole/og kulturudvalg og andre politiske

udvalg.

Den ledende skolepsykolog er fast medlem af fæ lleslærerråde t

og er således forpligtet til at deltage i alle dets møder.

I kommuner med fællesoverenskomster mellem flere kommuner omkring

det skolepsykologiske arbejde deltager den ledende skolepsykolog

i styrelsens møder.

Udover den faste, jævnlige mødevirksomhed indkaldes den ledende

skolepsykolog til deltagelse i forskelligartede møder i arbejds-

grupper eller udvalg - enten som særlig sagkyndig eller som re-

præsentant for det skolepsykologiske rådgivningskontor.
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3.1.11. Supplerende rådgivning ved amtskommunale medarbejdere

m. v.

Over for elever med sværere handicap har amtskommunen i en år-

række haft en undervisningsopgave, og som en del af denne opgaves

løsning har amtskommunerne ansat konsulenter på handicapområder,

hvor der ikke i almindelighed i de enkelte kommuner vil være et

rimeligt elevgrundlag, ligesom amtskommunerne har oprettet spe-

cialklasser ved almindelige skoler og til disse knyttet en særlig

konsulent. Endelig har de fleste amtskommuner oprettet særlige

kostskoler (observationsskoler) for elever med akutte tilpas-

ningsvanskeligheder, og det er disse skolers hovedopgave at med-

virke til en belysning af pågældende elevers vanskeligheder, mu-

ligheder og behov.

Det har været karakteristisk for disse forskellige amtskommunale

folkeskoleinitiativer, at de primært har været tilrettelagt og

gennemfart som en supplerende faglig støtte til den kommunale

skoles specialundervisning, og de har således fungeret i snæver

tilknytning til de skolepsykologiske rådgivninger. I et ikke

ringe omfang har dette amtskommunale bidrag været en forudsætning

for, at vedkommende skolepsykologiske kontor overhovedet kunne

løse sine henvisnings- og opfølgningsopgaver over for elever med

sværere og sjældnere handicap.



275 Bilag 2 side k5

3.1.11.1. Skolekonsulent for elever med synshandicap.

Synskonsulenten, der fortrinsvis virker på amtsplan, indsamler i

samarbejde med skolelægen, øjenlæger og eventuelt institutioner

for blinde og svagtsynede, med andre læger samt skolepsykologisk

kontors personale oplysninger om det synshandicappede barn. Dis-

se, og resultatet af synskonsulentens egne undersøgelser, resul-

terer i en rapport, som sendes til skole, skolelæge og skolepsy-

kologisk kontor. I rapporten gøres rede for barnets situation, og

der stilles eventuelt forslag om hjælpemidler og undervisning.

Før indsamlingen og formidlingen af oplysninger foretager syns-

konsulenten sine egne undersøgelser.

a_. Besøg i klassen.

Her undersøges elevens placering i klassen, dennes afstandssyn,

lysforholdene, undervisningsmaterialet (typestørrelser, linieaf-

stand o. 1. ) .

Har eleven fået særlige lupper, lamper, svagsynsbord, kikkert

etc., undersøges det, om hjælpemidlerne er i orden og udnyttes

optimalt.

b_. Prøver.

Der foretages også uden for klassen særlige synsprøver på eleven,

såsom prøver til bedømmelse af nærvisus, farvesyn, synsfelt m.m.

Desuden får synskonsulenten her gennem en samtale med eleven et

kendskab til, i hvilke situationer synshandicappet gør sig gæl-

dende (i klassen, på skolevejen, på sportspladsen, i fritiden

osv.).

c:. Samtale med lærerne.

d_. Samtale i hjemmet.

Herefter udarbejdes rapporten med redegørelse og forslag.

Afhængig af synshandicappets karakter aflægger synskonsulenten

jævnligt besøg i skole og hjem. Der tages løbende stilling til
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hjælpeforanstaltninger m.v.

Synskonsulenten er behjælpelig med fremskaffelse af materialer og

midler (forskellige bøger, lamper, kikkerter osv.).

3.1.11.2. Skolekonsulent for elever med psykotisk adfærd (svært

kontakthæmmede elever).

Undervisningen af svært kontakthæmmede børn (autistiske, grænse-

psykotiske og børn med psykotiske træk) foregår primært i og ud

fra specialklasser. Da disse klasser for en dels vedkommende er

placeret som en til to klasser i tilknytning til en folkeskole,

har det vist sig påkrævet, at lærerne ved enkelte klasser kan få

den nødvendige rådgivning i det daglige arbejde, især fordi der

kun er begrænset mulighed for at få tilstrækkelig viden og erfa-

ring inden for den enkelte gruppe.

Konsulentens opgaver er følgende:

Rådgivning ved henvisning.

Rådgivning ved udarbejdelse af læseplan for den enkelte elev og

for gruppen.

Rådgivning om metodik og undervisningsmaterialer.

Vidensformidling fra specialgruppe til specialgruppe.

Vidensformidling til skolepersonale, børnehavepersonale og andre

relevante grupper.

Deltagelse i fjörskolearbejdet som rådgiver.

Rådgivning om uddannelse, erhverv og bomuligheder ved udslusning

til voksentilværelsen.

Rådgivning af amts- og primærkommunale myndigheder ved etablering

af undervisning af psykotiske børn.
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Deltagelse i møder mellem amtskonsulenterne og ministeriets kon-

sulent for at formidle viden fra ind- og udland samt drøfte de

enkelte konsulenters erfaringer og problemer med henblik på at få

den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed

i de enkelte amter og kommuner.

3.1.11.3. Skolekonsulent for elever med bevægelseshandicap m.v.

Konsulenten rådgiver om specialundervisning og anden specialpæ-

dagogisk bistand til bevægelseshæmmede, svagelige og kronisk syge

børn og unge i almindelige klasser og i specialklasser, f.eks.

ved undervisningscentre.

Skolekonsulenten har følgende opgaver over for 1) elev og elevens

hjem 2) skole og skolepsykologisk rådgivning, 3) institutioner og

4) forvaltninger:

1. Er ansvarlig for henvisning til eksperter (pæd. , psyk. , soc. ,

med., terap.)

2. Koordinerer samarbejdet omkring elever med tilknytning til et

vej ledningsteam (fysio-, ergo, musikterapeut og tale-hørepæ-

dagog, småbørnspædægog, læge og sundhedspl. m.fl.).

3. Rådgiver vedrørende:

selve undervisningen (indlæringsvanskeligheder) og særlige

prøveformer (dispensationer)

praktiske forhold (særlige hjælpemidler, skolekørsel, indret-

ning af arbejdsplads)

særlig bistand (skolehjælper, støtteundervisning, støtte-~pæ-

dagog)

Fremskaffelse af økonomiske midler, f.eks. til særligt appara-

tur, skolekørsel og hjælp til familien
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fritid, daginstitutioner

bomulighed, aflastning for forældre

fortsat undervisning (HF, gymnasium, EFG)

erhvervsvalg eller beskæftigelse

tilpasning til erhvervslivet.

3.1.11.4. Konsulent for centerklasser.

Konsulenten er konsulent for de amtskommunale specialklasser, der

efter overenskomst med pågældende kommuner under betegnelsen spe-

cialundervisningscentre er oprettet ved en eller flere distrikts-

skoler inden for amtskommunens område. I samarbejde med de kom-

munale rådgivninger forestår konsulenten under ansvar for den

stedlige skolekommission den faglige tilrettelæggelse af den un-

dervisning, der i disse klasser gives elever med svære handicap,

- som oftest tale-, høre- eller bevægelseshandicap.

Konsulenten har herunder til opgave

- at udarbejde budgetforslag for centerklasserne

- at udarbejde forslag til fag- og timeplan for specialklasserne

samt at drage omsorg for, at lokaleforholdene er tilstrækkelige

- at indkøbe materialer til pågældende specialklasser - at med-

virke ved tilrettelæggelse af skolebusruter

- at afholde møder i fornødent omfang med områdets øvrige amts-

kommunale og kommunale rådgivere

- at udarbejde en årlig beretning om arbejdet vedrørende de på-

gældende klasser

- at føre journal over de optagne elever og
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- at udarbejde planer for praktik i pågældende klasser.

Det har endelig været konsulentens opgave i samarbejde med de

skolepsykologiske rådgivninger at sikre den nødvendige, kontinu-

erlige kontakt med de forskellige tidligere særforsorgsgrene og

-institutioner.

3.1.11.5. Observationsskoler.

Observationsskoler er små, administrativt selvstændige special-

kostskoler beregnet til midlertidigt ophold for børn med adfærds-

problemer eller psykiske lidelser.

Formålet med et ophold på oberservationsskole kan opregnes i

følgende 3 punkter:

1. At give mulighed for en supplering af den gennem den skolepsy-

kologiske undersøgelse i forvejen indhentede viden om barnets

personlighedsmæs sige udvikling og de faktorer, der har haft

eller har indflydelse på denne udvikling, og samspillet imel-

lem dem, og at søge belyst, under hvilke betingelser den in-

tellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling kan sti-

muleres .

2. At iværksætte en specialpædagogisk bistand i overensstemmelse

hermed.

3. At videregive de indsamlede oplysninger og erfaringer for til-

rettelæggelse af det mest hensigtsmæssige undervisnings- og

behandlingsprogram efter opholdet, hvadenten dette må søges

gennemført i et almindeligt klassemiljø, et specialklassemil-

jø, under børne- og ungdomsforsorgen eller andetsteds.

Det er således observationsskolens hovedopgave at være et sup-

plement til det undersøgelses- og vurderingsapparat, som de sko-

lepsykolog iske rådgivninger i øvrigt råder over, og som er den

nødvendige forudsætning i afgørelsen af en elevs pædagogiske mu-
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ligheder og behov. Herudover er observationsskolen et led i fol-

keskolens samlede observationsundervisning.

3.1.12. Skolepsykologisk rådgivnings samarbejdsrelationer.

I det følgende gives en kort oversigt over skolepsykologisk råd-

givnings samarbejdsrelationer. En del af disse er omtalt andet-

steds i rapporten, men gruppen har alligevel fundet det hensigts-

mæssigt at beskrive dem i oversigten. Gruppen vil i overensstem-

melse med sit kommissorium behandle samarbejdsrelationerne til

den sociale sektor nærmere i sin (del) rapport 2.

For at kunne udfare de nuværende, i det foregående beskrevne, ar-

bejdsfunktioner - i særdeleshed princippet om at vurdere elevens

vanskeligheder ud fra dennes helhedssituation - har den enkelte

skolepsykologiske rådgivning et bredt samarbejde til en lang

række af personer og institutioner.

Samarbejdsrelationerne kan kategoriseres i følgende fire hoved-

områder:

A. Det interne samarbejde på den skolepsykologiske rådgivning

B. Samarbejdsrelationerne inden for det kommunale/amtskommunale

skolevæsen

C. Samarbejdsrelationer til social- og sundhedssektor samt

sygehussektor i kommune og amtskommune

D. Samarbejdsrelationer i øvrigt, i tilknytning til særlige

arbejdsfunktioner/opgaver.

A. Det interne samarbejde på den skolepsykologiske rådgivning.

1. I behandlingen vil det i en lang række sager være nødven-

digt/ at to eller flere af medarbejderne drøfter eller sam-

arbejder om en sag, med udgangspunkt i den enkelte medarbej-

ders styrkeside, ansvarsområde og faglige baggrund. I fælles

henvisning tages der f. eks. stilling til vanskeligt placer-

bare elever.

2. I forbindelse med drøftelsen af og fastlæggelse af fælles

stillingtagen til principielle spørgsmål vedrørende arbejdets

opbygning, tilrettelæggelse m.v., opbygning af fælles hold-
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ning, orientering om og drøftelse af nyeste cirkulærer, be-

kendtgørelser, meddelelser og referater afholdes der kon-

ferencer på de enkelte kontorer.

B. Samarbejdsrelationer inden for det kommunale/amtskommunale

skolevæsen.

1. Uformel kontakt.

Uden at der bliver tale om egentlig sagsbehandling, kan der være

tale om en kontakt fra lærere, forældre og s tør re e lever , j f r .

afsnit 3.1.

2. Elev-forældre-lærere

Fra igangsættelsen af enhver henvisning t i l skolepsykologisk un-

dersøgelse er elevens forældre og lærere inddraget. Undersøgel-

sens resultater og evt. behandlingsforslag drøftes i samarbejde

med elev, forældre og lærere.

3. Specialundervisningens lærere.

Hvis eleven henvises til specialundervisning, involveres special-

undervisningens lærere. I konferencer med disse kan der tilret-

telægges undervisningsprogrammer for den enkelte elev, ligesom

specialundervisningens forløb vurderes med jævne mellemrum.

4. Støttelærer

Hvis det er nødvendigt at inddrage støttelærere i klassen til

hjælp for en elev, deltager rådgivningen i tilrettelæggelsen af

støtten, yder evt. den nødvendige supervision med baggrund i

kendskabet til eleven.

5. Skolens ledelse

Skolepsykologisk rådgivning står til rådighed for skolens ledelse

i spørgsmål om planlægningen og tilrettelæggelsen af specialun-

dervisningen (lokaler, skemalægning, lærerkræfter m.v.) og om

skolens miljø.

6. Skoleforvaltningen

Skolepsykologisk rådgivning har som rådgivende instans under sko-

leforvaltningen nært samarbejde med denne forvaltning med henblik

på rådgivning i pædagogisk-psykologiske spørgsmål, planlægning og

tilrettelæggelse af specialundervisningen i kommunen, planlæg-

ning af skoler, overordnede spørgsmål i forbindelse med elevers

skolegang (indskoling, udskoling f. eks.) udviklings- og forsøgs-

arbejde .
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7. Lærerrådet og fælleslærerrådet

Som nævnt udmunder den skolepsykologiske rådgivnings undersøgel-

ser i forslag til henvisning til specialundervisning, på hvilken

baggrund lærerrådet beslutter herom.

Ved denne beslutning og den videre rådgivning i øvrigt bistår

skolepsykologisk rådgivnings medarbejdere lærerrådet.

Som nævnt ovenfor er ledende skolepsykolog fast medlem af fæl-

leslærerrådet, hvorved skolepsykologisk rådgivning direkte kan

bistå fælleslærerrådet i de spørgsmål, som fæ lleslærerråde t øn-

sker at behandle og udtale sig om vedrørende det kommunale sko-

levæsen.

8. Skolenævn

I samarbejde med skolenævn behandles spørgsmål af følgende a r t :

Skoleforsømmelser, specialundervisning, forebyggende t i l t a g ,

gruppeundersøgelser, nye ini t iat iver (forsøg, udviklingsarbejde)

på skolen m.v.

9. Skolekommissionen

Skolepsykologisk rådgivning udfører sin virksomhed under ansvar

over for skolekommissionen. For kommissionen forelægges planen

for specialundervisningen (skoleplanen), udbygnings forsi ag for

den skolepsykologiske rådgivning, redegørelser for arbejdet, for-

slag til nye initiativer, redegørelse vedrørende enkeltelevers

forhold for at få godkendt specielle behandlingsforslag. Endvid-

ere: rådgivning/vejledning i specielle forhold, hvor pædagogisk-

psykologisk ekspertise kan bidrage.

10. Andre skolepsykologiske kontorer

Ved elevflytninger finder der et samarbejde sted med andre sko-

lepsykologiske kontorer i form af f. eks. telefonsamtaler, jour-

naludvekslinger eller møder omkring foranstaltninger for eleven.

11. Amtsskolepsykologen

Samarbejdet med amtsskolepsykologen centrerer sig omkring den

amtskommunale specialundervisning (undervisningscentrene for

svært handicappede, observationsskolerne, skolekonsulenten for

synshandicappede elever i amtet) samt koordinering af de special-

pædagogiske t i l tag i de skolepsykologiske rådgivninger inden for

amtet, kursusvirksomhed m.v.
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12. Undervisningscenter for svært handicappede børn

Findes en elev så svært handicappet, at den skolepsykologiske

rådgivning finder det påkrævet for at imødekomme elevens støt-

tebehov at inddrage det amtskommunale skolevæsen, tages kontakt

til undervisningscenteret for svært handicappede børn. Undervis-

ningen og udviklingen hos eleven følges jævnligt, ligesom der i

samarbejde med personalet på centret ved udslusning samarbejdes

om den bedst mulige placering af eleven.

13. Observationsskole

Til længerevarende observation uden for hjemmet og skolemiljøet

anvendes observationsskolerne. Her udarbejder den skolepsykolo-

giske rådgivning opgave- og målformulering vedrørende elevens

ophold på skolen, ligesom der holdes jævnlig kontakt, og udslus-

ningen tilrettelægges i samarbejde med observationsskolen.

14. Heldagsskole

I de tilfælde, hvor elever har behov for en heldagsundervisning,

og hvor kommunen har mulighed for at udnytte heldagsskolepladser,

anbefaler den skolepsykologiske rådgivning elever hertil. Samar-

bejdet vil her stort set antage de samme former som ved observa-

tionsskolehenvisninger, idet der dog generelt er et tættere sam-

arbejde med skolepsykologisk rådgivning.

15. Ungdomsskolen

De ældre elevers specielle problemer som f. eks . skoletræthed,

stigende indlæringsvanskeligheder, manglende motivation til den

overvejende teoretiske indlæring m.v. vil kunne medføre, at den

skolepsykologiske rådgivning inddrages i et samarbejde om ung-

domsskolens specielle tilbud, f.eks. med henblik på alternativ

undervisning (kombination af praktisk erhvervsarbejde og under-

visning) eller specialundervisning.

16. Private skoler og gymnasier

Disse skoler kan optages på den kommunale skoleplan, j f r. side

18. Skolepsykologisk rådgivning skal virke over for privatskoler

på samme måde som over for de kommunale skoler. Ved gymnasier ud-

føres arbejdet i forhold til elever med de samme problemer, som

er kendt i folkeskolen med hensyn til faglige, sproglige og per-

so ni ighedsmæssige vanskel igheder.
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C Samarbejdsrelationer til social- og sundhedssektoren samt sy-

gehussektoren i kommunen og amtskommunen.

1. Social- og sundhedsforvaltningen

udover skolevæsenets område er den væsentligste samarbejdspartner

for den skolepsykologiske rådgivning social- og sundhedsforvalt-

ningen i kommunen. Der er på dette felt i de senere år opbygget

et tæt samarbejde mellem den enkelte medarbejder ved skolepsyko-

logisk rådgivning og den enkelte sagsbehandler ved social- og

sundhedsforvaltningen. Dette samarbejde, der er affedt af syns-

punktet om at betragte den enkelte elevs vanskeligheder ud fra en

helhedssynsvinkel, har i adskillige kommuner resulteret i samar-

bejdsmodeller disse forvaltninger imellen på forskellige planer.

Udover en sådan koordineret indsats er det nødvendigt for den

skolepsykologiske rådgivning at samarbejde omkring anbringelses-

sager (skole-/behandlingshjem, børnehjem), og ved placeringer på

kostskoler (ungdoms-/efterskoler, kostskoler). Nogle skolepsyko-

logiske rådgivninger yder vejledning til de støttepædagoger, der

på social- og sundhedsforvaltningens foranledning er knyttet til

skolebørn uden for skoletiden, dvs. som regel på daginstitutio-

ner.

2. Børnehaver

Ved overgangen til skolen er oplysninger og drøftelser med bør-

nehaven vigtige, bl. a. for derved at få en hensigtsmæssig på-

begyndelse af skolegangen, en evt. speciel støtteindsats m.v.

3. Fritidshjem

Fritidshjemmene kan give et yderligere indblik i elevens funkti-

onsniveau i forskellige miljøer, derfor er samarbejdet med fr i -

tidshjemmene ofte nødvendigt t i l helhedsvurdering af elevens

reaktionsmønstre, interesser m.v.

4. Skolelæge

Skolelægen deltager allerede i indstillingsproceduren , idet der

gennemfares behovsundersøgelse i forbindelse med indstillingen

t i l skolepsykologisk undersøgelse. Efter denne undersøgelse fore-

tages rapportering t i l skolelægen om resultatet. Skolelægen del-

tager derefter i samarbejdet med skolepsykologisk rådgivnings

medarbejdere i yderligere medicinsk og/eller fysisk vurdering af

elever, hvor dette anses for nødvendigt. Endvidere deltager sko-

lelægen i fælles møder hhv. konferencer omkring de børn, der er

henvist t i l skolepsykologisk undersøgelse.
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5. Skole-, børne- eller behandlingshjem

I de tilfælde, hvor det i samarbejde med social- og sundhedsfor-

valtningen har været muligt at placere en elev på skole-, børne-

eller behandlingshjem, vil der almindeligvis blive taget kontakt

til disse steder fra skolepsykologisk rådgivnings side, således

at det kendskab skolepsykologisk rådgivning har til eleven hur-

tigst muligt kan udnyttes til den fortsatte behandling. Konfe-

rencer under anbringelsesforløbet og ved tilbageslusningen er al-

mindelige - med deltagelse af skolepsykolog.

6. Særforsorgsinstitution

Ved henvisning af en elev til den tidligere særforsorgs institu-

tioner samarbejder skolepsykologisk rådgivning med den pågældende

institution om overførslen og i særdeleshed ved eventuel udslus-

ning fra særforsorg til kommunens skolevæsen, hvor rådgivningen

tilrettelægger forslag til elevens placering.

7. Speciallæger og hospitalsafdelinger

Når en elev har behov for længerevarende børnepsyk ia tr i sk eller

neurologisk undersøgelse eller behandling, samarbejdes der med

speciallæger og hospitalsafdelinger om elevens situation.

8. Familielægen

Samarbejde med familielægen er i de senere år blevet et mere nød-

vendigt led i helhedsvurderingen af elevens situation.

9. Børnerådgivningscenter

I forbindelse med elever, der gennem social- og sundhedsforvalt-

ningen henvises til amtets børnerådgivningscenter, vil skolepsy-

kologisk rådgivning ofte blive inddraget i samarbejde med henblik

på drøftelse af elevens situation.

10. Kriminalforebyggende arbejde

I den senere tid er flere skolepsykologiske rådgivninger blevet

inddraget i arbejdsopgaver omkring kriminalitetsforebyggende til-

tag, bl. a. ved deltagelse i et kriminalpræventivt råd i kommu-

nen.
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D. Andre samarbejdsrelationer.

En række særlige opgaver indebærer specielle samarbejdsrelatio-

ner, f. eks. kursustilrettelæggelse, kursusundervisning, fore-

dragsvirksomhed, faglige nøder og pædagogisk udviklingsarbejde.

3.2. Det sociale område.

3.2.1. De kommunale og amtskommunale social- og sundhedsforvalt-

ningers hjælpemuligheder for børn og unge og deres fami-

lier for tiden indtil særforsorgens udlægning 1. januar

198o.

1. Hovedprincipper.

Et hovedprincip i socialreformen er, at al social bistand er

samlet således, at man kan yde og planlægge den sociale indsats

ud fra et helhedsprincip, både når det drejer sig om individuelt

rettet bistand, og når det gælder udbygningen af det samlede

sociale bistandssystem.

Et andet hovedprincip er, at man i videst muligt omfang søger at

løse problemerne så nær brugerens miljø som muligt. Det vil sige

gennem det primærkommunale bistandssystem med dertil knyttede

konsulentordninger. Kun når dette er udelukket, benyttes institu-

tioner, der er oprettet med henblik på varetagelse af enkelte

gruppers specielle behov. Dette indebærer, at der bør etableres

et nært samarbejde med andre myndigheder, institutioner m.fl.

Socialreformkommissionen formulerede det således, at "klientens

samlede situation i videst muligt omfang må betragtes som en

helhed, og at sociale, psykiske eller legemlige symptomer må vur-

deres i forhold til denne helhed (totalitetssynspunkte t) og end-

videre i forhold til de gruppedannelser, først og fremmest fa-

milien som pågældende er en del af (familiesynspunktet)".
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Lov af 27. maj 1970 om styrelse af sociale og visse sundhedsmæs-

sige anliggender (socialstyrelsesloven), der må betragtes som be-

gyndelsen til socialreformen, havde til formål at skabe de ydre

rammer for denne reform. Med denne lov gennemførtes en række ænd-

ringer i hidtidig administration. Loven fastlagde således rammer-

ne i kommuner og amtskommuner for administrationen af sociale

anliggender og sundhedsmæssige anliggender uden for sygehusvæse-

net. Til forvaltning af disse opgaver nedsætter hver kommunalbe-

styrelse et socialudvalg, og hvert amtsråd nedsætter et social-

og sundhedsudvalg. Både i kommuner og amtskommuner oprettes der

social- og sundhedsforvaltninger og under de amtskommunale so-

cial- og sundhedsforvaltninger etableres et socialcenter, der bl.

a. skal yde kommunernes social- og sundhedsforvaltning fornøden

b istand.

Den herved skabte organisation for sociale og sundhedsmæssige

anliggender skabte en samlet administration i kommunerne, som

overtog de sociale opgaver og de sundhedsmæssige opgaver på om-

rådet, herunder f. eks. skolelægevirksomhed og skolesundheds-

pleje. Endvidere skabte loven de organisatoriske forudsætninger

for den decentralisering og samling af disse opgaver under so-

cial- og sundhedsforvaltningerne i kommuner og amtskommuner, som

er gennemført ved en række senere love, herunder bistandsloven og

loven om særforsorgens udlægning.

Under social- og sundhedsforvaltningerne samledes således de

funktioner, der i henhold til de tidligere lovgivninger havde væ-

ret administreret af sygekasser, socialkontorer, børne- og ung-

domsforsorg, mødrehjælps insti tutioner og revalideringscentre. Der

blev ikke i lovgivningen eller i cirkulærer m.v. givet nærmere

anvisninger på, hvorledes forvaltningen skulle eller kunne ind-

rettes .

På det centrale plan varetages forvaltningen af opgaverne af

socialministeriet og dettes styrelser, idet dog de fleste sund-

hedsmæssige opgaver henhører under indenrigsministeriet/sundheds-

styrelsen.
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Bilag 5 indeholder en oversigt over personalet ved social- og

sundhedsforvaltningerne, dag- og døgninstitutioner m.v.

1.1. Opbygning af social- og sundhedsforvaltningen.

Den enkelte kommunes planlægning og opbygning af social- og sund-

hedsforvaltningen sker udfra en analyse af funktioner og opgaver

på grundlag af den sociale lovgivning.

Som udgangspunkt kan opgaverne henføres til 4 hovedområder: 1.

administration m.v., 2. rådgivning, bistand, 3. sundhed og om-

sorg, 4. økonomisk sikring, dog således, at opgaver og funktioner

i et hovedområde kan være nært beslægtet med opgaver og funktio-

ner i et andet hovedområde. Kun en nærmere analyse vil derfor

kunne klarlægge hensigtsmæssige arbejdsgange og kommunikations-

kanaler områderne imellem.

Inden for det enkelte område eller på tværs af områderne kan der

være oprettet enheder til administration af udvalgte dele af for-

anstaltninger. Man finder således enheder, der administrerer vi-

sitation til daginstitutioner og dagpleje (den centrale pladsan-

visning), den pædagogiske ledelse af dagplejen, opkrævning af

børnebidrag o.s.v.

Størrelsen af og indholdet i enhederne og i det hele taget orga-

nisationen af forvaltningen er som nævnt overladt til det kommu-

nale selvstyre, og der kan derfor være forskelligheder i opbyg-

ningen. Når man taler om systemet som enstrenget, kan dette for-

stås dels på et generelt planlægningsniveau, dels på et individu-

elt sagsbehandlerniveau.

Når komplicerede sociale og sundhedsmæssige problemer skal løses

i sammenhæng gennem en helhedsrettet indsats, kan det ikke for-

udsættes, at den enkelte sagsbehandler alene skal have tilstræk-

kelig viden og erfaring til at vurdere problemerne. Der er derfor

i social- og sundhedsforvaltningen oprettet en eller flere grup-

per af sagsbehandlere (rådgivergrupper), der tilsammen dækker den

størst mulige grad af viden og erfaring.
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Rådgivergrupperne har en vigtig rolle i forvaltningen, og kon-

takten til dem kan derfor være indgangsporten til alle hjælpe-

foranstaltninger, hvor alle andre i forvaltningen formidler ud-

valgte dele af foranstaltningerne.

Den administrative rationalisering og koordination samt de tvær-

gående samarbejdsrelationer i forvaltningen giver mulighed for

opsøgende og forebyggende arbejde i form af, at enhver medar-

bejder, uanset hvor vedkommende fungerer, kan gøre brugeren op-

mærksom på, hvor man kan henvende sig med et givet problem. Dette

har særlig betydning, fordi store dele af befolkningen modtager

ydelser fra eller har kontakt med social- og sundhedsfor-

valtningen.

Det opsøgende og forebyggende arbejde muliggøres ligeledes ved

samarbejdet med andre faggrupper, der har med familier, børn

eller unge at gøre, og som ofte er de første, der bliver opmærk-

somme på problemerne. Det kan være sundhedsplejersken, hjemme-

hjælperen, pædagogen i daginstitutionen, klasselæreren, skole-

psykologisk kontor, praktiserende læge, kriminalforsorg, hospital

o . s .v .

1.2. Sagsbehandleren som nøgleperson.

Den koordinerende indsats over for familien kan være mangesidig,

men bygger i alle tilfælde på en helhedsvurdering af familiens

situation.

Under henvisning til, at familien kan være i kontakt med flere

forskellige offentlige instanser og modtage forskellige tilbud -

skole (herunder skolepsykolog), arbejdsformidling, praktiserende

læge, daginstitution, sundhedsplejerske m.v. er det hensigtsmæs-

s i g t , at kommunens indsats/tilbud så vidt muligt koordineres

bedst muligt. Her vil sagsbehandleren, som i øvrigt administrerer

bistandslovens o m r å d e , ofte være den n ø g l e p e r s o n , der skal

koordinere indsatsen fra social- og sundhedsforvaltningen i sam-

arbejde med andre involverede parter inden for eller uden for
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denne forvaltning. Det er således vigtigt, at sagsbehandleren er

opmærksom på de muligheder for bistand, som kan ydes i samarbejde

med skole eller skolepsykolog og arbejdsformidling og erhvervs-

vejledning eller f. eks. med den praktiserende læge. Sagsbehand-

leren vil ofte have behov for at formidle kontakt til andre eller

modtage kontakt fra andre, som har forbindelse med det pågældende

barn eller med familien. Sagsbehandleren vil således kunne med-

virke til, at flere parter kan arbejde sammen om at søge famili-

ens problemer løst bedst muligt.

I dette arbejde står sagsbehandleren således som formidler af, at

en række funktioner udøves i sammenhæng og i en koordineret visi-

tationsproces. Denne proces kan omfatte:

1) Indsamling af oplysninger

2) Vurdering og eventuelt supplering af indsamlede oplysninger

3) Analyse og problemformulering

4) Forslag til problemløsninger

5) Konsekvenser af de foreslåede løsninger

6) Sammenligning og valg mellem flere mulige løsninger

7) Udarbejdelse af behandlingsplanen

8) Korrektion og justering

og hvor sagsbehandleren kun i et vist omfang varetager alle funk-

tioner. De senere udviklede organisationsformer i social- og

sundhedsforvaltningerne har vist, at man som forudset i social-

reformkommissionens betænkning har måttet udbygge en lang række

konsulentfunktioner, specialinstitutioner, visitations team m. v.

som led i processen 1 - 8 .

Et tværfagligt samarbejde kan f. eks. opbygges omkring sundheds-
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plejerske, lægekonsulent, fysio- og ergoterapeut, psykolog, hjem-

mesygeplejerske, pædagogisk konsulent, omsorgskonsulent samt kon-

sulenter med specialopgaver så som kontakt med ungdomsarbejdslø-

se, familiepleje og døgninstitution m.v. Endvidere findes juris-

ter, der kan være ansat som konsulenter eller virke som område-

eller afdelingsledere.

Det forholder sig ikke således, at der i den enkelte forvaltning

altid er ansat sådanne forskellige særligt sagkyndige. Men de

forskellige funktioner, som normalt varetages af sådanne sag-

kyndige, findes dog som opgaver i forvaltningen, og kan derfor

være udøvet af de andre grupper af ansatte, eller de kan løses i

samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, f. eks. de i amtsso-

cialcentret ansatte sagkyndige, såsom jurister, psykologer, so-

cialpædagoger, socialrådgivere og evt. psykiater eller med ar-

be jdskonsulenter, praktiserende læger, skolepsykologisk kontor,

skolelærere, speciallæger, hospital og politi.

Som sagsbehandlere i social- og sundhedsforvaltningerne anvendes

medarbejdere med særlige uddannelsesmæssige forudsætninger dvs.

socialrådgivere, tidligere familievejledere, medarbejdere med den

af kommunerne og forvaltningshøjskolen etablerede særlige social-

faglige uddannelse eller medarbejdere med socionomuddannelse fra

universiteterne. Der er ikke centralt fastsat egentlige uddannel-

seskrav for sagsbehandlerne.

1.3. Pædagogiske og psykologiske konsulentfunktioner i social-

og sundhedsforvaltningen.

1.3.1. Pædagogiske medarbejdere.

For at kommunerne på tilfredsstillende måde skal kunne løse den

række af opgaver, som er pålagt dem i henhold til loven, forud-

sættes det, at der til forvaltningen er knyttet sagkyndige til

udførelse af formidlende og koordinerende funktioner af vejle-

dende, rådgivende og tilsynsførende art. Der må endvidere ske et

samarbejde imellem de sagkyndige faggrupper, der er ansat i for-

valtningen eller ved foranstaltninger under denne. Der er her
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tale om en række medarbejdere, som med forskellig baggrund og

indfaldsvinkel har opgaver, der omfatter børn og unge og deres

f amil ier.

Varetagelsen af disse mange opgaver i forvaltningen kræver i

større eller mindre omfang socialpædagogisk viden og erfaring,

ofte på den måde, at pædagogiske medarbejdere samarbejder med

sociale og sundhedsmæssige medarbejdere om løsningen af de for-

skellige opgaver. Der er ikke formaliserede uddannelseskrav til

medarbejderne.

I en række kommuner er der i social- og sundhedsforvaltningen

ansat pædagogiske konsulenter, der med et grundigt kendskab til

arbejdet med børn samt insti tutionserfaring kan koordinere so-

cial, pædagogisk og sundhedsmæssig virksomhed.

De pædagogiske konsulenters arbejdsområde vil kunne struktureres

forskelligt alt efter forholdene i den enkelte kommune, kommunens

størrelse, opbygningen af forvaltningen m.v. I større kommuner er

det således naturligt, at funktionerne er opdelt i forskellige

enkeltområder, f. eks. i forhold til daginstitutionerne, den kom-

munale dagpleje (den formidlede dagpleje), den centrale pladsan-

visning eller over for børn, som ikke er optaget i dagforanstalt-

n ing.

Det afhænger bl.a. af kommunens størrelse, hvor mange af disse

funktioner den enkelte konsulent skal varetage. Det kan således

tænkes, at der er en række forskellige kombinationsmuligheder i

opbygningen i social- og sundhedsforvaltningen og ved etablerin-

gen af det samarbejde, som konsulenten må varetage med institu-

tioner uden for forvaltningen, f. eks. det lokale skolevæsen,

herunder skolepsykologisk kontor.

En væsentlig del af de pædagogiske konsulenters arbejde består i

over for daginstitutioner at vejlede og rådgive personalet i det

almene og mere specielle pædagogiske arbejde. Derudover har kon-

sulenten en række koordinerende opgaver, bl. a. vedrørende ydelse

af vejledning og rådgivning af støttepædagoger, som arbejder
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med børn med handicap, samt en række kontakt funkt ioner. Konsu-

lenten deltager herunder i møder med daginstitutionernes perso-

nale, forældre m.v.

I enkelte tilfælde kan der tillige være tale om råd og vejledning

til bestyrelser for selvejende daginstitutioner. Konsulenten hø-

res af forvaltningen på en lang række områder, f. eks . i forbin-

delse med visitation og pladsanvisning, herunder placering af

børn med fysiske eller psykiske handicap, dispensationsansøg-

ninger fra institutionerne og anvendelse af støttepædagoger til

enkelte børn.

Det hører til konsulentens opgaver at vurdere personalets kur-

susbehov og selv medvirke til etablering og udformning af rele-

vante kurser, herunder også kurser til støttepædagoger.

Konsulenten bistår endvidere forvaltningen med udarbejdelse og

revision af udbygningsplaner, etablering af nye institutioner og

ombygning af bestående, vurdering af institutionernes personale-

behov m.m. Desuden deltager konsulenten i saraarbejdet med dag-

institutionerne, social- og sundhedsforvaltningens enkelte af-

delinger, kommunens forvaltning i øvrigt samt andre instanser.

Der er endvidere i kommunernes social- og sundhedsforvaltninger

ansat et betydeligt antal socialpædagoger med helt konkrete op-

gaver, der især vedrører småbørnene og småbørnsfamilierne.

Der er således væsentlige samarbejdsflader i forhold til sociale

og til andre pædagogiske medarbejdere i forvaltningen og f. eks.

til sundhedsplejerskerne.

If/zSlge socialministeriets cirkulære af 29. marts 1976 om insti-

tutioner under kommunerne og om visse særlige plejehjem skal der

i social- og sundhedsforvaltningen oprettes en central pladsan-

visning, der omfatter samtlige daginstitutioner og den af kom-

munen formidlede dagpleje samt eventuel henvisning til institu-

tioner eller andre støtteforanstaltninger under den tidligere

særforsorg. Den daglige administration af pladsanvisningen bør
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forestås af en person med pædagogisk indsigt og helst tillige med

pædagogisk uddannelse. Selve pladsanvisningen bør ske i samarbej-

de mellem lederen af daginstitutionen/dagplejen og den person,

som forestår den centrale pladsanvisning. De tte kan i øvrigt fo-

regå ved, at der oprettes et visitationsudvalg i kommunen bestå-

ende af pædagoger fra institutionerne, repræsentanter for de

selvejende institutioners bestyrelser samt repræsentanter fra

kommunen (typisk lederen af den centrale pladsanvisning). Visi-

tationsudvalgets funktion er dels at udarbejde forslag til visi-

tationskriterierne, dels en kontrolfunktion over for den centrale

pladsanvisnings varetagelse af selve visitationen.

Til formidlingen af den kommunale dagpleje er der i de fleste

kommuner ansat en eller flere tilsynsforende pædagoger/konsu-

lenter, der har som opgave at:

- undersøge og udvælge egnede dagplejehjem og instruere dagpleje-

re om deres arbejdsområde.

- yde støtte, vejledning og inspiration ved jævnlige besøg i

dagplejehj emmene

- føre tilsyn med barnets psykiske, fysiske og sociale udvikling

- yde pædagogisk vejledning og sørge for indkøb, udlevering og

anvisning af beskæftigelsesmaterialer, legetøj samt praktiske

hjælpemidler, svarende til barnets alder og udvikling

- tilrettelægge og koordinere arbejdet inden for dagplejeformid-

lingen som helhed

- medvirke til forældresamarbejdet

- formidle eventuelle støtteforanstaltninger, herunder special-

pædagogisk indsats fra den tidligere særforsorg.

Langt den overvejende del af de tilsynsførende medarbejdere ved

den kommunale dagpleje har en socialpædagogisk grunduddannelse.

1.3.2. Psykologer

De psykologiske konsulenter er psykologuddannede medarbejdere,

der er ansat i kommunale social- og sundhedsforvaltninger, og der

udfører en række forskellige opgaver. Opgaverne falder i to ho-

vedkategorier: opgaver vedrørende klientsager enten direkte gen-

nem at stille psykologisk bistand til rådighed for andre faggrup-
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per eller direkte i arbejdet med klienter samt opgaver med plan-

lægning.

Hvad angår klientsagerne kan den psykologens særlige viden og

erfaring inddrages direkte eller indirekte i ethvert led, hvor

andre faggrupper finder det påkrævet. Psykologen kan endvidere

fast være inddraget i særligt beskrevne typer af klientsager,

f.eks. "tunge familiesager".

Planlægningsopgaverne kan omfatte konsulentbistand til organi-

sering og udvikling af forvaltningen samt i forbindelse med ud-

bygningsplanlægning m.v.

Psykologerne kan være medlemmer af de team, der udgøres af fag-

konsulenter i social- og sundhedsforvaltningen. Arbejdsfunktio-

nerne omfatter bl.a.

a. Forskellige former for støtte i forbindelse med rådgivnings-

gruppernes arbejde. Herunder konsultativ hjælp til opstilling

af behandlingsplaner eller direkte medvirken i rådgivnings-

og vejledningssamtaler. Psykologen inddrages især, når der er

tale om tunge sager, f.eks. ved visitationer, der medfører

spørgsmål om anbringelse på amtskommunal institution eller

anden Specialservice. Psykologen kan bl.a. afgive udtalelser

på baggrund af klinisk-psykologiske undersøgelser, der indgår

som led i en samlet fremstilling om klarlæggelse af

klientens/familiens problemer som helhed. Psykologen kan end-

videre gå ind i korterevarende terapeutiske rådg ivn ingsf or-

løb. Denne funktion kan f.eks. udøves med forebyggende sigte

over for klienter, der er i mere afgrænsede personlige kriser

i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, længerevarende ar-

bejdsløshed m.v.

Den psykologiske bistand skal støtte rådgivningens sigte om,

at klienterne kan opnå indsigt i deres egen situation med

henblik på, selv at blive i stand til at gå aktivt ind i

ændring og udvikling af denne (hjælp til selvhjælp) . Denne

støttefunktion kan både i konkrete sager og mere generelt

supplere og støtte rådgivergruppernes arbejde.
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b. I forbindelse med anbringelse af børn og unge uden for hjem-

met kan psykologen have særlige opgaver ved psykologiske

vurderinger af børn, familier og plejefamilier. I denne for-

bindelse kan indgå bistand til rådgivergrupperne eller om-

vendt direkte til klient/familien i forbindelse med tilsyn

og opfølgning, tildeling af støttepædagog eller støttepsyko-

log samt faglig støtte til disse.

c. Nogle kommuner inddrager psykologer, når der konstateres

særlig udviklings- og adfærdsproblemer med børn i daginsti-

tutioner og dagpleje, eller når forældre til sådanne børn har

behov for psykologisk støtte og vejledning i forbindelse med

opdragelsen.

d. Desuden er der en stigende tendens til at trække på psykolo-

gen i sager, hvor man overvejer erhvervsmæssig revalidering

eller førtidspension, når overvejelserne herom er hel eller

delvis grundet i psykiske årsager.

e. Med hensyn til ældreomsorgen kan psykologen være med til at

give forvaltningen grundlag for at imødekomme de ældres psy-

kiske behov på linie med plejemæssige, praktiske og sociale

o.a. behov. Psykologens medvirken kan finde sted f.eks. i

forbindelse med visitationsovervejeiser , udformning af al-

ternative støtteforanstaltninger m.v. , men kan også indgå i

planlægningsarbejde både med hensyn til organisering og ko-

ordinering af de mange samvirkende foranstaltninger og med-

arbejdergrupper og til udviklingen af den samlede ældrepo-

litik i kommunen med hensyn til miljøforhold, aktiviteter

o.1ign.

f. Samarbejdet mellem psykologen og de øvrige medarbejdere i

forvaltningen omkring klientsager, som de under a, b og c

nævnte, e„r ofte indgangen til, at konsulentbistanden også

kommer til at omfatte et bredere samarbejde om de almindelige

sociale, socialpædagogiske og sundhedsmæssige foranstaltnin-

ger, således at den psykologiske viden også på mere alment

niveau kan bidrage til løsningen af opgaverne. Dette medvir-

ker til at begrænse anvendelse af specialinstitutioner og

anbringelse uden for hjemmet m.v., idet psykologen ofte ud
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fra sin særlige faglige synsvinkel kan pege på muligheden af

mindre omfattende indgreb. Psykologens indsats på dette om-

råde kan få karakter af kurser eller anden mere generel per-

sonaleuddannelse, som varierer noget efter forholdene i den

enkelte kommune. Den kan f.eks. bestå i bidrag til udvikling

af samarbejdsforhold, af konference- og anden mødevirksomhed,

klargøring af holdninger med henblik på at gøre beslutnings-

processerne mere hensigtsmæssige, forbedringer af visita-

tionsudøvelsen og påpegning af reelle skadevoldende faktorer

i det lokale miljø. Psykologen kan i samarbejde med medar-

bejdergrupperne bidrage til forbedringer af denne art, men

har ikke det ledelsesmæssige ansvar herfor. Dette arbejde med

at styrke forvaltningens egne ressourcer (bedre ressourcean-

vendelse) medvirker således til at forbedre mulighederne for,

at klienterne kan klare sig i det lokale miljø i stedet for

at henvises og flyttes til specialinstitutioner eller spe-

c ialindsats.

Psykologen kan endvidere medvirke ved kurser, undervisning og

individuel støtte til dag institutionspersonale, hjemmehjælpe-

re og sundhedsplejersker m.v. Denne indsats vil ofte kunne

styrke disse medarbejdergruppers direkte indsats overfor

klienterne i deres eget miljø og bidrage til en større ople-

vet sikkerhed i udførelsen af selv meget vanskelige opgaver.

En sådan anvendelse af psykologen kan bidrage til, at for-

valtningen i videre omfang bliver i stand til at fremme mål-

sætningen om at løse problemerne så nær klienterne/brugernes

miljø som muligt.

g. De tværgående kontakter med forskellige medarbejdergrupper og

andre konsulenter kan være udgangspunkt for undersøgelses- og

dokumentationsarbejde som grundlag for de kommunale planlæg-

ningssforsøgs- og udviklingsopgaver, herunder i samarbejde

med berørte medarbejdere og medarbejdergrupper at formidle de

erfaringer, som gøres af disse til generelle erfaringer eller

konklusioner, f.eks. i form af undersøgelsesrapporter, ind-

stillinger m.v. til forvaltningens administrative og politis-

ke ledelse.
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h. Som led i en løbende planlægningsforsøgs- og udviklingsproces

kan psykologen ligeledes bidrage til kvalificering af beslut-

ningsgrundlag med videnskabelige undersøgelsesmetoder især af

mere kvalitativ art, såsom interviewing, indholdsanalyser,

udformning af spørgeskemaer, aktionsforskning etc.

Placering af psykologer kan også ske på amtskommunalt plan f.eks.

i børnerådgivningscentre jfr. afsnit 3.2.

Psykologerne i børnerådgivningscentre kan varetage flere af de

ovenfor beskrevne funktioner alt afhængig af de lokale opgaver og

i mere eller mindre integreret sammenhæng med de amtskommunale

social- og sundhedsforvaltninger og herunder socialcentret.

Også på amtskommunalt plan er konsulentfunktionen især forebyg-

gende .

Funktionerne, nævnt under punkt a - e, er ikke udtømmende. De er

alle almindeligt forekommende i forskellige kommuner. Hvilke

funktioner, der faktisk udøves, afhænger bl.a. af prioriteringen

i den enkelte kommune og har i øvrigt sammenhæng med kommunens

størrelse og struktur samt med personalesammensætningen og herun-

der antallet af psykologer.

1.4. Visitation

Da indsats over for den enkelte/familien som nævnt skal iværksæt-

tes på baggrund af en differentieret helhedsvurdering, er det

nødvendigt, at der foretages en kvalificeret visitation.

Visitationen kan ikke betragtes som en isoleret begivenhed ved

f.eks. konference eller i rådgivergruppens møde, men indgår som

en løbende metode i arbejdet omkring familien (og andre) sager.

Denne visitation, som f.eks. vil føre til en stillingtagen til,

hvorvidt der skal tilbydes familiesamtaler, familiebehandling,

psykologisk terapeutisk behandling eller andre hjælpeforanstalt-

ninger, f.eks. direkte støtteforanstaltninger samt afholdelse af
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de dermed forbundne udgifter, økonomisk støtte til familien,

støtte til uddannelses- eller revalideringsforløb eller i givet

fald anbringelse af et barn uden for hjemmet, forestås altså pri-

mært af sagsbehandleren medden fornødne konsulentstøtte. Den til-

strækkeligt kvalificerede visitation forudsætter, at nedenstående

momenter indgår:

- kendskab til familiens aktuelle sociale situation

- vurdering af barnets/den unges og familiens svage og stærke

sider (ressourcer)

- teoretisk og praktisk kendskab til familiedynamik

- viden om forældres og børns reaktioner overfor hinanden ved

eventuel adskillelse

- vurdering af familierelationerne i forbindelse hermed

- udviklingspsykologisk og klinisk psykologisk erfaring og

indsigt

- vurdering af den behandlings- eller anbringel se s f orm , der

eventuelt påtænkes iværksat

- kendskab til foranstaltningerne i og uden for hjemmet,

herunder specialpædagogiske foranstaltninger, eksempelvis

rådgivning m.v., økonomisk hjælp, hjælpemidler, dag- og døgn-

pleje, specialpædagogisk bistand i daginstitution og skole.

Sagsbehandleren må således have erfaring i at vurdere de fore-

liggende oplysninger, og herunder påpege og sørge for, at mang-

lende oplysninger tilvejebringes.

Dette forudsætter kendskab til lovgivningen samt viden om, hvor

relevante oplysninger inden for de øvrige forvaltningsgrene kan

fås, f.eks. kendskab til de uddannelses- og arbejdsmæssige for-

hold.

Den primærkommunale sagsbehandler skal altid inddrages i et be-

handlingsforløb, f.eks. hvor overvejelser om anbringelse uden for

eget hjem kommer fra skolepsykologer eller børnehospitaler m.v.,

før døgninstitutionen via amtssocialcentret kontaktes med hensyn

til spørgsmålet om placering af barnet eller den unge.



Bilag 2 side 70 300

2. Primærkommunale opgaver.

2.1. Sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger med særlig

henblik på børn og unge og deres familier.

2.1.1. Rådgivning og vejledning.

Ifølge bistandslovens § 32, stk. 1, påhviler det det sociale ud-

valg i primærkommunen at føre tilsyn med de forhold, hvorunder

børn i kommunen lever, og at støtte forældre med hensyn til bør-

nenes opdragelse og pleje. Denne forpligtelse udbygges i bi-

standslovens § 32, stk. 4, hvor det anføres, at det påhviler det

sociale udvalg at yde forældremyndighedens indehaver eller den,

der faktisk sørger for barnet, særlig vejledning og støtte, når

barnet har vanskeligheder i forhold til sine daglige omgivelser,

skolen eller samfundet, eller når barnet i øvrigt lever under

utilfredsstillende forhold.

I bistandslovens § 28 er det bestemt, at det sociale udvalg kan

tilbyde enlige og familier vederlagsfri løbende rådgivning og er

forpligtet til ved opsøgende virksomhed at rette sådant tilbud

til enhver, som må antages at trænge dertil. Målet for vejled-

ningsarbejdet er at hjælpe de pågældende over øjeblikkelige va-

nskeligheder og på længere sigt at sætte dem i stand til at løse

opstående problemer ved egen hjælp.

På denne lovmæssige baggrund er rådgivnings- og vejledningsv irk-

somheden ikke begrænset til at angå de ydelser eller hjælpemulig

heder, som social- og sundhedsforvaltningen råder over. Vejled-

ningen kan angå alle former for problemer, som opstår for børn og

unge eller for børnefamilier. Rådgivningen kan ikke indebære

egentlig behandlende virksomhed, men igennem samtale eller anden

form for direkte kontakt med klienten/familien kan rådgivningen

være en ydelse i sig selv, hvis resultat i givet fald kan være

problemløsende for pågældende. Herudover kan rådgivningen angå
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alle ydelser fra social- og sundhedsforvaltningen eller anden

hjælpemulighed fra offentlige instanser eller fra andre.

Rådgivning og vejledning omfatter derfor alle problemer, der kan

have betydning for den sociale funktion og trivsel.

I socialministeriets cirkulære af 9. oktober 197-5 om rådgivning

og tilsyn efter bistandsloven er der som eksempler på hyppigt

forekommende problemer inden for rådgivning og vejledning bl.a.

nævnt: Økonomiske problemer, dårlige boligforhold, erhvervsmæs-

sige problemer, opdragelses- og skoleproblemer af sværere karak-

ter som skulkeri og begyndende kriminalitet. Udover sagsbehand-

lerne i social- og sundhedsforvaltningen arbejder andre fag-

grupper i forvaltningen med opgaver for børn og unge. En af de

vigtigste af disse grupper er sundhedsplejerskerne, som yder al-

men og mere speciel sundhedsmæssig vejledning til alle småbørn

suppleret med mere opsøgende virksomhed over for børn og børne-

familier med sundhedsmæssige problemer (behovssundhedspleje).

Desuden må nævnes alment-praktiserende læger, jordemødre, små-

børnslæger og ikke mindst pædagogerne i daginstitutionerne.

Det fremgår endvidere af det ovenfor nævnte cirkulære, at det

sociale udvalg (social- og sundhedsforvaltningen) kan etablere

samarbejde med andre myndigheder og organer. Socialudvalget kan

således afholde kontaktmøder med andre myndigheder og organer

m.v. og herunder træffe aftale om at udplacere sociale medarbej-

dere i de pågældende administrationer for at undgå dobbeltbe-

handling af sociale problemer eller for sen henvisning til de

sociale institutioner.

Det fremgår videre af cirkulæret, at en placering af den sociale

administrations medarbejdere ved skolepsykologiske kontorer vil

kunne medføre en forenkling og effektivisering af denvej ledning

og rådgivning, der kan gives, også med henblik på anvendelse af

hjælpeforanstaltninger på et tidligt tidspunkt, hvor virkningen

normalt vil være størst. Den pågældende medarbejder vil kunne
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være deltidsbeskæftiget i sin udplacering og bør i hvert fald

bevare den nære kontakt med andre sagsbehandlere i social- og

sundhedsforvaltningen.

Ifølge bistandslovens § 19 er der pligt for personer, der udøver

offentlig tjeneste og hverv til at underrette det sociale udvalg,

hvis de pågældende under udøvelse af tjenesten eller hvervet får

kendskab til forhold, der giver formodning om, at en person har

behov for social bistand.

Efter forhandling med undervisningsministeriet er det i social-

ministeriets cirkulære af 26. marts 1976 om medvirken til gennem-

førelse af vejledning m.v. efter bistandsloven henstillet til

skoler, skolepsykologiske kontorer og andre under undervisnings-

ministeriet hørende institutioner m.v., som beskæftiger sig med

børn og unge, at samarbejde med de sociale udvalg på områder,

hvor det måtte være aktuelt.

I cirkulæret er særligt understreget ønskeligheden af, at der

etableres kontakt mellem skolepsykologiske kontorer og social- og

sundhedsforvaltningerne med henblik på den bedst tænkelige udnyt-

telse af bistandslovens hjælpemuligheder for børn og unge, der

har vist alvorlige tilpasningsmuligheder.

Hvis social- og sundhedsforvaltningen behandler sager om unge,

der afslutter skolegangen, vil det i reglen være hensigtsmæssigt

at rette henvendelse til skolen for at høre dennes syn på den

unges erhvervsmæssige muligheder, ligesom der må samarbejdes med

de ved en række skolevæsener ansatte kuratorer for svagt begavede

og andre handicappede elever, med skolevejledere samt med ar-

bejdsformidlingen for at sikre disse unge støtte til en erhvervs-

mæssig uddannelse afpasset efter evner og anlæg.

En eventuel støtte til de her omhandlede unge vil kunne ydes i

henhold til bistandslovens § 42 eller såfremt det drejer sig om

en ung under 18 år, vil det sociale udvalg kunne meddele foræl-

dremyndighedens indehaver henstilling eller pålæg med hensyn til

den unges uddannelse efter bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 1,
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og afholde udgifterne i henhold til § 46, stk. 2.

Amtskommunernes socialcenter kan, jfr. § 29, stille sagkyndige

til rådighed for social- og sundhedsforvaltningen eller i særlige

tilfælde selv påtage sig vejledningsarbejdet.

2.1.2. Sundhedspleje.

På det sundhedsmæssige område fastslår lov nr. 4o9 af 13. juni

1973 kommunens forpligtelse til at yde vederlagsfri vejledning

med hensyn til sundhedstilstanden hos børn under den undervis-

ningspligtige alder. Til løsning af de nævnte opgaverhar de fles-

te kommuner ansat sundhedsplejersker (amtsrådene kan dog i be-

grænsede perioder fritage kommunerne for denne forpligtelse på

grund af personalemangel).

Ifølge indenrigsministeriets bekendtgørelse af 27. marts 1974 må

sundhedsplejerskeordningen især tilgodese børn med særlige behov

og skal efter nærmere retningslinier fastsat af sundhedsstyrelsen

omfatte:

1. Sundhedsvejledning til forældre om børnenes legemlige og psy-

kiske udvikling, herunder oplysning om sygdomsforebyggende og

sundhedsfremmende foranstaltninger, der har til formål at

fremme børnenes legemlige og psykiske trivsel.

2. Observation af børnenes sundhedstilstand og formidling af

kontakt til lægelig og social sagkundskab, såfremt observa-

tion viser, at et barn trænger til behandling.

3. Vejledning og bistand, herunder opsøgende arbejde i samar-

bejde med lægelig og social sagkundskab til forældre, hvis

børn har særligt behov herfor.

Sundhedsplejerskens arbejde koncentrerer sig derfor mest om

hjem, hvor børn enten ikke er helt raske eller lever under for-

hold, der kan influere på deres fysiske og/eller psykiske ud-

vikl ing.
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Efter lov om skolelægeordning kan sundhedsplejerskeordningen til-

rettelægges i kombination med skolesundhedsplejen.

Kommunerne kan endvidere tilbyde andre personer, der har behov

herfor vederlagsfri vejledning og bistand af en sundhedsplejer-

ske .

De nærmere regler om tilrettelæggelse af sundhedsplejeordninger

er givet ved sundhedsstyrelsens vejledning af juli 1974.

Der lægges vægt på, at sundhedsplejeordningen forvaltes i sam-

menhæng med de øvrige sociale og sundhedsmæssige anliggender. Det

er således vigtigt, at sundhedsplejerskerne har kontakt med hjem-

mesygeplejersker, hjemmehjælpere, omsorg smedarbe j dere og rådgi-

vergrupper, men ikke mindst med de praktiserende læger. De prak-

tiserende læger foretager profylaktiske undersøgelser af børn i

alderen fra 0 til 7 år og har derfor i lighed med sundhedsple-

jersker mulighed for på så tidligt et tidspunkt som muligt at

opspore eventuelle trivsels- og udviklingsproblemer, belastende

miljøforhold m.v.

I flere kommuner er etableret samarbejde mellem sygehusenes fød-

selsaf del inger, børneafdelinger og sundhedsplejersker om børn,

der indlægges.

Samarbejdet er ligeledes i en række kommuner etableret mellem

sundhedsplejeordningen og daginstitutionerne i området med hen-

blik på en uddybet fælles forståelse af det enkelte barn, dets

miljø og aktuelle situation. Samarbejdet koncentreres om børn,

der formodes at have særlige behov, der bør tilgodeses såvel i

institutionen som i barnets hjem.

For børnehavebørn med særlige behov medvirker sundhedsplejersken

ved etablering af kontakt med skolelægen og den lærer, der i sko-

len skal undervise barnet.

Antallet af besøg til børn under den undervisningspligt ige alder
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kan vejledende anslås t i l gennemsnitlig ca. 9 hos førstegangs-

fødende og 7 hos andre. Til familier raed børn under den under-

visningspligtige alder, der har særlige sundhedsmæssige behov, må

aflægges yderligere besøg.

2.1.3. Skolesundhedspleje, skolelæge.

I henhold til lov af 7. juni 1972 om skolelægeordning ansætter

kommunerne skolelæger, skolesundhedsplejersker, sygeplejersker og

hjælpepersonale i fornødent omfang.

Under henvisning til den nævnte lovs §§ 7 og 8 og indenrigsmini-

steriets bekendtgørelse af 5. juni 1972 om skolelægeordning har

sundhedsstyrelsen den 22. august 1972 givet vejledende retnings-

linier vedrørende tilrettelæggelsen af skolelægeordningen. Ord-

ningen adskiller sig fra andre profylaktiske helbredstilbud, idet

den er obligatorisk for skolebørnene.

Der foretages forebyggende helbredsundersøgelser og gives sund-

hedsvejledning obligatorisk 4 gange af alle børn i den undervis-

ningspligtige alder samt i børnehaveklasser. Desuden undersøges

samtlige børn, der herudover skønnes at have behov herfor, og der

føres kontrol med sundhedstilstanden i skolerne. I denne forbin-

delse bemærkes, at flere kommuner har inddraget fysioterapeuter

med henblik på at korrigere elevernes arbejdsstillinger.

Hvor sundhedsplejersken er ansat i kombinationsstill ing, har hun

umiddelbart mulighed for fortsat at følge samt vejlede i for-

bindelse med børn, der som småbørn havde særligt behov herfor.

2.1.4. Børnetandpleje.

Børnetandplejeloven trådte i kraft i 1972 og har siden undergået

et mindre antal ændringer. Lovens sigte er indførelse af en of-

fentlig forebyggende og behandlende tandplejeordning for alle

børn. Tandplejen skal være gratis for børnene (forældrene) og
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skal som hovedregel finde sted på kommunale børnetandklinikker

med tandlæger og klinikpersonale, som er ansat af de enkelte

kommuner.

Fra 1. august 1981 omfatter kommunens pligt til at oprette bør-

netandpleje efter loven tillige en årgang børn under den under-

visningspligtige alder. Herefter inddrages hvert år under ord-

ningen en ny årgang børn, indtil den omfatter alle børn under og

i den undervisningspligtige alder.

I lighed med skolelægeordningen har man igennem børnetandpie j en

kontakt med samtlige børn. Dette giver muligheder for udover det

individuelt forebyggende arbejde, sammen med skolesundhedsplejen

i øvrgt, f.eks. at gå ind i samlede s und hed spæd ag og i ske

projekter.

Henstillinger og pålæg

I henhold til bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 1, kan det sociale

udvalg, så vidt muligt i forståelse med barnet og hjemmet, når

hjælpeforanstaltninger er påkrævet af hensyn til barnets tarv,

meddele henstilling eller pålæg med hensyn til barnets pleje og

behandling, opdragelse, uddannelse eller arbejde.

Henstillinger/pålæg meddeles forældremyndighedens indehaver eller

den, der faktisk har omsorgen for barnet, når det sociale udvalg

må lægge vægt på, at der følges en bestemt fremgangsmåde eller

træffes bestemte foranstaltninger af familien, og foranstaltnin-

gen må derfor ophøre, når den unge fylder 18 år.

Henstillingen eller pålægget kan angå så at sige et hvilket som

helst forhold, dog kan pålæg ikke gives om anbringelse uden for

hjemmet i familiepleje eller på døgninstitution. Der er derimod

ikke noget i ve-jen for, at en anbringelse i form af døgnophold

andre steder kan gennemføres efter en henstilling. Som eksempler

kan nævnes kost- eller efterskoler eller lejede værelser.

Henstillinger/pålæg, kan eksempelvis gå på, at barnet optages i
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en daginstitution, at unge under 18 år, der afslutter deres sko-

legang i specialskole eller ved anden specialundervisning, mod-

tager støtte til uddannelse, at der træffes bestemmelse om an-

vendelse af en støttepædagog o.lign.

Udgifter der står i direkte sammenhæng med gennemførelsen af

henstillinger og pålæg kan afholdes af forvaltningen.

2.1.6. Personlig rådgiver, støttepædagog og støttepsykolog.

I henhold til bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 2, kan det sociale

udvalg, når det er påkrævet af hensyn til barnets tarv, beskikke

en personlig rådgiver. Som personlig rådgiver skal beskikkes per-

soner med særlige forudsætninger for et sådant arbejde, og det

anses for hensigtsmæssigt, at personlig rådgivning varetages af

personer med fast tilknytning til social- og sundhedsforvaltnin-

gen, og rådgiverne indgår i øvrigt i samarbejde med sagsbehandlere

og konsulenter m.fl. i den enkelte sag.

Er der behov for støttepædagog eller støttepsykolog, gælder føl-

gende lovgrundlag:

Foranstaltningen anvendes bl.a. i hjemmet, når et barn har van-

skeligheder i forhold til sine daglige omgivelser, skolen eller

samfundet, eller når barnet i øvrigt lever under utilfredsstil-

lende forhold, jfr. § 32, stk. 4.

I så fald kan det sociale udvalg træffe beslutning, når betin-

gelserne i bistandslovens § 33, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, dvs at

hjælpeforanstaltninger er påkrævet .af hensyn til barnets tarv. Det

sociale udvalg kan da meddele forældremyndighedens indehaver hen-

stilling eller pålæg om en støttepædagog- eller -psykologordning

for barnet.

Grundlaget for beslutningen kan bl.a. være vurderinger fra særligt

sagkyndige, f.eks. pædagogiske eller psykologiske konsulenter,

skolepsykologisk rådgivning, amtskommunale specialister m. fl.
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Som grundlag for beslutningen kan der indrages psykologisk, so-

cial- og sundhedsmæssig ekspertise, som nogle steder fungerer i

støttehold (team), som også kan medvirke ved supervision.

Støttepædagoger anvendes i praksis også i daginstitutionerne, men

indgår i så fald i realiteten i institutionernes samlede

virksomhed, jfr. afsnit 2.1.7.

Med hensyn til funktioner, der udøves i hjemmene, kan nævnes en

række forskellige, hvoraf nogle især udøves af støttepædagoger og

nogle af støttepsykologer og socialrådgivere.

Støttepædagoger i hjemmene udøver bl.a.: Praktisk aflastning af

familien, rådgivning og vejledning om opdragelsesproblemer, støt-

te til forbedring af familiens sociale vilkår, f.eks. gennem til-

rettelæggelse af økonomi, kontakt til andre hjælpe instanser, in-

spiration af forældre til uddannelse eller lignende. I visse til-

fælde er der tale om sprogstimulering, motorisk træning, træning

i sociale færdigheder etc.

I visse tilfælde varetages støttefunktioner i hjemmet af støtte-

psykologer. Dette kan især komme på tale, når det drejer sig om:

Udvikling af selvtillid og støtte til udvikling af impulskontrol

hos børn med svære kontaktproblemer, terapeutisk bearbejdning af

følelsesmæssige problemer og konflikter, herunder bearbejdelse af

familiedynamikken. Hjælp til forældre til større indsigt i og

accept af egne følelser, ønsker m.v., herunder støtte til klar-

læggelse af spændinger og misforståelser.

Støttepædagoger og støttepsykologer i hjemmene udøver endvidere

en række samarbejdsfunktioner i forhold til andre instanser, her-

under rapportering til familiens rådgiver, koordinering med in-

stitutioner m.v._

Der er i forvaltningen en stigende erkendelse af behovet for sag-
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kyndig visitering, herunder med klargøring af, hvilke funktioner

der bør varetages. Samtidig er der behov for udvidet virksomhed

med hensyn til støtte og opfølgning.

2.1.7. Dagpleje, daginstitutioner.

Løsningen af en del af kommunens forpligtelser overfor børn og

unge sker ved etablering af dag- og døgnpleje og dag- og døgn-

institutioner. I henhold til bistandslovens § 64, stk. 1, kan det

sociale udvalg formidle anbringelse af børn i dagpleje i private

hjer1, der forud er godkendt af udvalget til dette formål, og

udvalget fører tilsyn med forholdene.

I henhold til bistandslovens § 69 skal kommunalbestyrelsen sørge

for, at der er det nødvendige antal pladser på daginstitutioner

for børn og unge.

Ifølge bistandslovens § 72 træffes beslutning om optagelse af

børn og unge i dagpleje/institution af det sociale udvalg.

I socialministeriets cirkulære af 29. marts 1976 om institutioner

under kommunerne og om visse særlige plejehjem (daginstitutions-

cirkulæret), pkt. 38 - 43, er angivet nærmere vejledende regler

om optagelse af børn og unge i dagpleje/daginstitution.

Det sociale udvalg bør særligt tage hensyn til følgende børn:

a) Børn af enlige og børn, der er henvist fra anden myndighed

eller speciallæge.

b) Børn, hvis forældre begge er udearbejdende.

c) Søskende til børn, der allerede er anbragt i institution.

d) Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov.
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Den centrale pladsanvisning giver mulighed for at sikre, at vi-

sitationen sker efter de givne retningslinier.

Med hensyn til visitationen af børn med handicap har det i en

lang årrække været cirkulæremæss igt fastsat, at disse børn vil

kunne anvises plads i almindelige daginstitutioner i det omfang,

den almindelige daginstitution uden at ændre karakter kan ind-

passe børnene i det daglige arbejde. Visitationen af disse børn

sker gennem den centrale pladsanvisning.

På denne baggrund har der igennem en årrække været en stadig sti-

gende bevidsthed om betydningen af at integrere børn med handi-

cap, som kan have fordel heraf i de almindelige daginstitutioner.

Derfor er langt de fleste børn med fysiske, psykiske eller so-

ciale handicap blevet optaget i de almindelige daginstitutioner,

hvor de modtager såvel pædagogisk som social påvirkning, både

individuelt og mere gruppemæssigt, af pædagogerne i institutionen

og ved samværet med de andre børn. Der har derfor i daginstitu-

tionerne udviklet sig en praksis, som integrerer den almene og

mere specielle indsats, og som i højere grad gør det muligt at

optage børn med sværere handicap i de almindelige grupper.

For at yde en særlig indsats for børn med handicap og for at

fremme en integration i børnegruppen, har der i stigende grad

været anvendt støttepædagoger i de almindelige daginstitutioner.

En ganske lille del af børnene med svære hovedsagelig motoriske

handicap har været optaget i almindelige daginstitutioner med en

særlig handicapafdeling. I sådanne institutioner kan børnene

modtage den nødvendige særlige behandling/optræning og desuden

være sammen med andre børn i planlagte forløb, ligesom der kan

ske en planlagt indslusning af de børn, som kan integreres yder-

1igere.

Der henvises til bemærkningerne nedenfor om de særlige pladser i

specielle daginstituioner, som har været etableret under statens

særforsorg og den rådgivning og vejledning der herfra ydes til
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forældre med svært handicappede småbørn.

Det pædagogiske tilsyn med dagplejen/daginstitutionen føres af de

pædagogiske konsulenter.

2.1.8. Anbringelse uden for hjemmet.

Bestemmelserne om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

findes i bistandsloven § 33, stk. 1, nr. 3 (anbringelse med sam-

tykke af forældremyndighedens indehaver), når denne hjælpefor-

anstaltning er påkrævet af hensyn til barnets tarv, samt i bi-

standslovens afsnit VIII (§§123-132) (anbringelse uden samtykke

fra forældremyndighedens indehaver), når det er absolut påkrævet

af hensyn til barnets velfærd.

Det er en forudsætning, at man ved rådgivning og vejledning,

anvendelse af øvrige hjælpeforanstaltninger for børn og unge,

evt. suppleret med kontanthjælp, ikke har været i stand til at

skabe betryggende grundlag for barnets forbliven i hjemmet.

Som eksempler på situationer, hvor hjælpeforanstaltninger kan

blive påkrævet af hensyn til et barns tarv kan nævnes, at barnet

er uden forsørger, at forældre midlertidigt eller varigt er ude

af stand til at drage omsorg for barnet eller, at der foreligger

forhold, der bevirker, at det hjemlige miljø i materiel eller op-

dragelsesmæssig henseende ikke er en tryg ramme om barnets op-

vækst .

Som eksempler på situationer, hvor det kan være absolut påkrævet

af hensyn til barnets velfærd, at der sker anbringelse uden for

hjemmet, kan nævnes, at barnet eller den unge har udvist betyde-

lige vanskeligheder ved at tilpasse sig sine daglige omgivelser,

skolen eller samfundet i øvrigt, og forældrene ikke magter op-

dragelsen, at barnet eller den unge lever under sådanne forhold,

at dets psykiske eller legemlige sundhed eller udvikling lider

alvorlig skade eller udsættes for fare herfor, eller at foræl-

drene ikke sørger for, at barnet undergives nødvendig behandling

af psykiske eller legemlige lidelser.
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Ifølge bestemmelserne skal det sociale udvalg, når det har be-

sluttet at anbringe et barn udenfor hjemmet søge at anbringe

barnet i familiepleje.

Herudover kan anbringelse finde sted på døgninstitutioner for

børn og unge.

For at finde frem til den for barnet bedste familiepleje, må der

foretages en grundig undersøgelse forinden anbringelse finder

sted. Såfremt plejefamilien bor i en anden kommune end barnets

opholdskommune, skal plejefamiliens opholdskommune foretage de

nødvendige undersøgelser.

Det sociale udvalg fører tilsyn med familieplejen og kan evt. af-

tale med en plejehjemsforening, at denne fører tilsyn på det so-

ciale udvalgs vegne. Den tilsynsførende, som skal have særlige

forudsætninger for dette arbejde, skal aflægge besøg i hjemmet så

ofte, som omstændighederne i det enkelte tilfælde tilsiger.

Anbringelse på døgninstitution finder sted i tilfælde, hvor hen-

synet til en behandling eller særlige forhold hos forældrene gør

det ønskeligt.

Det sociale udvalg må for at finde den for barnet bedste place-

ring samarbejde med de myndigheder, der i øvrigt kender barnet

f.eks. skolen og det skolepsykologiske kontor, hvorfra anmodning

om anbringelse uden for hjemmet ofte vil komme.

Er der tale om et barn, der udover adfærdsvanskeligheder har sær-

lige indlærings- eller andre skolevanskeligheder, kan der blive

tale om anbringelse på et skolehjem, der modtager børn fra det 11

- 12 år.

Forskellige foranstaltninger inden for folkeskolens rammer - her-

under især observationsskolerne - tilsigter midlertidige ophold

for til dels det samme klientel som skolehjemmene. Der har derfor

i forskelligt omfang været et samarbejde mellem de sociale myn-
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digheder og den skolepsykologiske rådgivning, således at institu-

tionskapaci te ten inden for begge områder har kunnet udnyttes

bedst muligt.

Det er det sociale udvalgs opgave nøje at følge barnet under an-

bringelsen, således at en tilbagevenden til hjemmet sker, så-

snart forholdene gør det muligt.

2.1.9. Kontanthjælp og bistand til revalidering m.v.

Forbigående hjælp i henhold til § 37 ydes af det sociale udvalg,

når en person på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, svigten-

de arbejdsmuligheder, ophør af samlivet med ægtefællen, aftjening

af værnepligt eller andre ændringer i sine forhold i en begrænset

tid er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller fa-

miliens underhold, og udgifterne hertil ikke dækkes gennem dag-

penge eller pensionsydelse. I henhold til § 4o, stk. 1, er der

mulighed for under visse betingelser at yde hjælp til dækning af

rimeligt begrundede enkeltudgifter og i henhold til stk. 2, kan

der under forbigående vanskeligheder ydes en familie med et eller

flere børn under 18 år hjælp til foranstaltninger, der bevirker,

at børnenes anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at

deres hjemgivelse kan fremskyndes. Såfremt en person vedvarende

har behov for hjælp til sit eget og familiens underhold, som ikke

kan dækkes gennem ydelser efter den sociale pensionsordning, kan

hjælp ydes i henhold til § 43.

Familiens sociale forhold herunder forældrenes uddannelse, ar-

bejdsvilkår og boligforhold spiller en stor rolle for barnets

udvikling, hvorfor f.eks. uddannelseshjælp, jfr. § 42, og anden

bolig for nogle familiers vedkommende vil være en forudsætning

for, at forældrene vil kunne blive i stand til at give deres børn

den relevante støtte.

Hjælp i særlige tilfælde kan ydes i henhold til bistandslovens §

48 til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med

et fysisk eller psykisk handicap. Der er tale om dækning af nød-

vendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af handi-
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cappet, såsom særlig beklædning, særlig kost, mere vask, trans-

port til og fra skole/daginstitution. Ydelse af aflastningsbi-

stand kan ske i form af hjemmehjælp (§ 55, stk. 2 ) , daginstitu-

tion/dagpleje og i ganske særlige tilfælde et økonomisk tilskud.

I særlige tilfælde kan der desuden ydes erstatning for tabt ar-

bejdsfortjeneste.

Hos nogle familier med småbørn med fysiske eller psykiske han-

dicap har der været givet vejledning i hjemmet af f.eks. sund-

hedsplejerske, specialpædagog, hjemmevejleder, fysioterapeut el-

ler anden relevant person, der kan give barnet specialtræning i

hjemmet samt vejlede om brug af forskellige hjælpemidler, j f r.

bistandslovens § 58.

3. De amtskommunale opgaver.

3. 1. Socialcentre.

I amtskommunen er der under social- og sundhedsforvaltningen op-

rettet et socialcenter, der skal yde kommunernes social- og sund-

hedsforvaltninger samt revaliderings- og pensionsnævnet og amts-

ankenævnet fornøden bistand.

De arbejdsopgaver, der er pålagt centret, kan opdeles i 5 hoved-

grupper:

1. Konsultative funktioner, blandt andet i forhold til kommuner,

institutioner og enkeltpersoner inden for det sociale område.

2. Sekretariatsfunktioner over for amtsankenævnet, revalide-

rings- og pensionsnævnet, samrådet vedrørende abortog steri-

lisation, samrådet vedrørende adoptioner samt ovar for det

rådgivende udvalg, jfr. bistandslovens § 83, stk. 1, til be-

dømmelse af personers plejebehov.

3. Selvstændig klientbehandling, herunder konsultation ogråd-

givning på familieområdet, vedrørende spørgsmål om abort,ste-

rilisation samt faderskabssager. Over for børn og unge med
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adfærdsvanskeligheder og deres familier er der mulighed for

undersøgelse og behandling i børnerådgivningscentre, der dri-

ves i forbindelse med socialcentret og endvidere ydes konkret

vejledning efter aftale med vedkommende kommune, jfr. bi-

standslovens § 29.

4. Visitations- og serviceopgaver m.v. på institutionsområdet.

5. Det almindelige tilsyn med forholdene på institutionsområdet,

som udøves på amtsrådets vegne. Endvidere det pædagogiske

tilsyn i døgninstitutioner for børn og unge.

Der føres endvidere tilsyn med revalideringsarbejdets udførelse

på revalideringsinstitutioner m.v. såvel generelt som i forhold

til den enkelte henviste.

Til varetagelse af de nævnte opgaver er socialcentret inddelt i 4

hovedafdelinger: 1. ankeafdeling, 2. familieafdeling, 3. reva-

liderings- og pensionsafdeling og 4. institutionsafdeling.

3.2. Børnerådgivningscentre.

Amtsrådet skal i henhold til bistandslovens § 87 sørge for, at

der er mulighed for undersøgelse og behandling i rådgivnings-

centre af børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Centret drives

som nævnt i forbindelse med socialcentret og er organisatorisk

tilknyttet familieafdelingen.

I langt de fleste tilfælde kommer børn og unge i kontakt med

rådgivningscentret via henstilling fra det sociale udvalg, men

kontakten kan også etableres ved direkte henvendelse fra for-

ældre, evt. de unge eller gennem daginstitution/skole.

Rådgivningscentret skal først og fremmest yde det sociale udvalg

støtte omkring problemerne vedrørende adfærdsvanskelige børn og

unge og deres familier. Den bistand der ydes, vil bl.a. afhænge

af, hvilken ekspertise det sociale udvalg har til rådighed. I

mindre komplicerede sager ydes konsulentstøtte til medarbejdere i

social- og sundhedsforvaltningen. I andre tilfælde går rådgiv-
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ningscentret ind i en direkte behandling af barnet/den unge og

dets familie, eller det bistår social- og sundhedsforvaltningen

med hensyn til valg af eventuelle andre hjælpeforanstaltninger.

Centret skal bistå social- og sundhedsforvaltningerne i udarbej-

delse af behandlingsplaner på længere sigt under hensyntagen til

hele familiens situation.

Ud over støtte til kommunernes social- og sundhedsforvaltninger

kan rådgivningscentret modtage henvisning fra samt rådgive andre

institutioner og enkeltpersoner i nærmiljøet, der arbejder med

børn og unge. Endelig skal der være mulighed for direkte klient-

behandling for børn og unge og forældre, der selv henvender sig

til centret uden forudgående henvisning.

Til løsning af de nævnte opgaver forudsættes det, at rådgivnings-

centret råder over et alsidigt og veluddannet personale bestående

af psykologer, socialrådgivere, eventuelt pædagoger samt psykia-

trisk og anden lægelig konsulentbistand.

Børnerådgivningscentre har et tæt samarbejde med de skolepsyko-

logiske kontorer specielt omkring børn med skolevanskeligheder.

Det er derfor børnerådg ivningscentrets socialrådgiveres og psy-

kologers opgave i fælleskab med barnet og de voksne at finde

fremt til baggrunden for vanskelighederne og til en behandlings-

plan.

På børnerådgivningscentret bliver barnet derfor sjældent under-

søgt alene, men dets familie, dets lærere, fritidspædagoger m.fl.

inddrages i forløbet.

3.3. Døgninstitutioner for børn og unge.

Amtsrådet skal i henhold til bistandslovens § 96 sørge for det

nødvendige antal pladser i døgninstitutioner, herunder pensioner

for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet. Det pæda-

gogiske tilsyn føres af socialcentret.
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3.4. Amtsungdomscentre.

Amtsrådets forpligtelse med hensyn til bekæmpelse af stof- og

alkoholmisbrug m.v. er ligeledes fastsat i bistandslovens § 96,

hvorefter der skal være det nødvendige antal pladser samt mulig-

hed for ambulant behandling på institutioner for børn og unge med

sociale adfærdsproblemer.

Til varetagelse af disse opgaver er der i de fleste amtskommuner

oprettet selvstændige amtsungdomscentre, der kan drives dels som

døgninstitutioner dels som revalideringsinstitutioner.

Der har således vist sig at være behov for at kunne kombinere

forskellige institutionsformer i behandlingen af børn og unge,

der på grund af narkotikamisbrug, alkoholisme eller andre psy-

kiske og/eller sociale problemer af tilsvarende karakter, har

særlige adfærdsvanskeligheder.

Institutionerne modtager børn og unge, herunder også unge i al-

deren 18 - 23 år, i dag- og døgnbehandling.

Amtsungdomscentret har udover de ovenfor nævnte opgaver en råd-

givnings- og konsulentfunktion og kan på socialcentrets vegne

udfare en række opgaver, som f.eks. at rådgive og vejlede i

spørgsmål om forebyggelse og behandling af alvorlige funktions-

vanskeligheder hos unge. Centret kan endvidere som en del af

amtskommunens socialcenter i tilknytning til familieafdelingen

yde psykologisk/psykiatrisk og social konsulentbistand til amts-

kommunens dag- og døgnforanstaltninger og i øvrigt deltage i det

oplysende og forebyggende arbejde i amtskommunen over for unge,

forældre og personale på institutioner vedrørende ungdoms-

problemer, bl.a. når det drejer sig om oplysning vedrørende stof-

og alkoholmisbrug, ungdomskriminalitet o.l.

3.5. Revalideringsinstitutioner m.v.

Det fremgår af bistandslovens § 91, at amtsrådet skal sørge for,

at invaliderede og andre erhvervshæmmede har mulighed for opta-

gelse på institutioner til erhvervsmæssig optræning og uddannelse

samt arbejdsprøvning og omskoling.
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Der skal endvidere være mulighed for beskæftigelse på beskyttede

virksomheder eller ved andre erhvervsmæssige foranstaltninger for

personer, der af fysiske eller psykiske årsager m.v. ikke er i

stand til at fastholde eller opnå normal beskæftigelse i det

almindelige erhvervsliv.

Beslutning om optagelse på revalideringsinstitutioner og beskyt-

tede virksomheder m.v". træffes af amtskommunens socialcenter ef-

ter indstilling fra det sociale udvalg i pågældende opholdskom-

mune.

Er der tale om optagelse på beskyttede virksomheder m.v., som

alene er beregnet for personer med bopæl i en bestemt kommune,

træffes beslutning dog af det sociale udvalg i vedkommende kom-

mune .

3.2.2. Hjælpemuligheder for børn og unge under statens særfor-

forsorg (indtil 1. januar 198o).

1. Særforsorgsgrenene.

Særforsorg var en fælles betegnelse for en række foranstalt-

ninger med hensyn til behandling, undervisning, oplæring,

beskæftigelse samt særlig bistand og pleje for de grupper af

svært handicappede, der var opregnet i bistandslovens § 115,

dvs åndssvage, epileptikere, vanføre, talelidende, blinde og

svagtsynede samt døve og tunghøre.

Behandlingen og omsorgen for de nævnte grupper har i vidt

omfang fundet sted ved klienternes optagelse på døgninstitu-

tion, men der er også i stort omfang ydet bistand til kli-

enter, der har ophold uden for institution.

Af de børn, der har modtaget undervisning på særforsorgens

skoler, har størstedelen boet i eget hjem, og det samme er

gældende for langt de fleste i forsorgens børnehaver.
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Særforsorgens tilbud blev i de senere år i en stigende grad æn-

dret til tilbud om vejledning og bistand og placering i det nor-

male hjemlige miljø og til gennemførelse af uddannelse og optræ-

ning inden for det almindelige uddannelsessystem. F.eks. blevet

der i vidt omfang gennem konsulenter ydet støtte til svært han-

dicappede, der havde ophold i egen bolig.

2. Særforsorgens foranstaltninger.

2.1. Rådgivning og vejledning på det sociale og omsorgsmæssige

område.

Rådgivning og vejledning over for åndssvage småbørn blev bl.a.

varetaget af de ved forsorgens sociale afdelinger ansatte soci-

alrådgivere og hjemmevejledere (socialpædagoger) og har omfattet

direkte vejledning af forældre om behandling og stimulering af

barnet samt direkte arbejde med barnet med henblik på at fremme

barnets udvikling, ligesom vejlederne har foranlediget børnene

henvist til åndssvageforsorgens egne børnehaver eller til almin-

delig daginstitution med betaling fra forsorgen.

Småbørn med svære tale- eller sprogproblemer er hidtil blevet

indberettet til statens institutter for talelidende, hvorefter de

er blevet undersøgt af en talepædagog (børnehavepædagog eller

eventuelt lærer med specialuddannelse), der samtidig har taget en

grundig samtale med forældrene.

I hovedparten af tilfældene, dvs ca. 75% af de 4.000 småbørn, der

årligt har modtaget bistand fra taleforsorgen, har indsatsen be-

stået i vejledning og instruktion af forældrene, anbefaling af

optagelse i almindelig daginstitution og instruktion af perso-

nalet ved lejlighedsvise vejledningsbesøg i vedkommende børne-

have .

For så vidt angår 25% af børnene, har tale insti tuttet foretaget

en mere intensiv undersøgelse og behandlingsplanlægning under

medvirken af psykologer, speciallæger og andre nødvendigesagkyn-
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sagkyndige. Behandlingen er i disse tilfælde hovedsageligt ble-

vet varetaget i taleforsorgen i småbørnsgrupper, men den har også

foregået i børnenes hjem og i almindelige børnehaver. Den er

blevet varetaget af uddannede talepædagoger i form af nogle få

enetimer eller i perioder op til et par år.

I området vest for Storebælt er de sværeste tilfælde blevet mod-

taget til observationsophold på taleinstituttet i Århus, hvortil

der er knyttet boafdelinger.

Hørehæmmede småbørn øst for Storebælt er blevet anmeldt af høre-

centraler, høreklinikker, børnehaver, forældre osv. til børnekli-

nikken, statens undersøgelses- og ve j led ningskl in ik for døve og

tunghøre børn i København.

Rådgivnings- og ve j ledningsarbe jdet for hørehæmmede småbørn har

omfattet:

Intensive blokkurser for forældre og børn 2 timer daglig, indi-

viduel vejledning for børn og forældre i | - 1 time en eller to

gange ugentlig, individuel talekorrektion, tegnsprogskurser, sti-

muler ingskurser for spædbørn, stimulerings- kurser for hørende

børn af døve forældre, ugekurser for daginsti tutionspædagoger

samt landsdækkende ugekurser for sundhedsplejersker, konsulent-

bistand over for almindelige daginstitutioner samt forskellige

former for forældrekurser. Vejledningsarbejdet er blevet vareta-

get af særligt uddannede børnehavepædagoger i et vist omfang med

speciallæreruddannelse.

Vejledningsarbejdet for hørehæmmede børn, bosat vest for Store-

bælt, har været delt mellem småbørnsafdelinger ved døveskolen i

Fredericia, der har varetaget arbejdet på Fyn og i den sydlige

del af Jylland og ved statens specialskole i Ålborg, der har va-

retaget arbejdet i den nordlige del af Jylland.

Vejledningsarbejdet er foregået hovedsageligt i barnets hjem

eller i daginstitution. Denne virksomhed har været suppleret
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med korterevarende observationsophold for børn (og forældre) på

skolen samt kursusvirksomhed overfor forældrene.

Der er til de to døveskoler knyttet børnehaver, hvor vejlednings-

arbejdet er blevet varetaget af specialuddannede lærere og bør-

nehavepædagoger.

Vejledning af synshandicappede småbørn er blevet varetaget af den

til Refnæsskolen knyttede småbørnsafdeling. Arbejdet har hovedsa-

geligt bestået i regelmæssige besøg i børnenes hjem og i dagin-

stitution med henblik på udarbejdelse af behandlingsplaner og

demonstration af metoder og materialer samt materialeudlån. Besø-

gene er blevet kombineret med ophold på Refs- næsskolens børne-

hjem med henblik på observation og diagnosticering samt indlæring

af særlige færdigheder, som ikke har kunnet klares lokalt (f.eks.

nattesøvn, spisning, orientering, påklædning). Endelig er der

blevet arrangeret løbende kurser for forældre. Småbørnsvejlednin-

gen er blevet varetaget af socialpædagoger og har omfattet ca.

4oo børn på årsbasis - hvoraf ca. halvdelen også har været an-

meldt til åndssvageforsorgen.

Til Refnæsskolen er knyttet en mindre børnehave, der dels med-

virker ved observationerne, dels dækker børnehavebehovet for de

småbørn, der af sociale grunde bor i den til institutionen

knyttede boinstitution.

Øst for Storebælt er vejledningsarbejde for vanføre småbørn ble-

vet varetaget af Rigshospitalet og den hertil knyttede børnehave.

Ortopædisk hospital driver en behänd 1 ingsbørnehave for fysisk

handicappede hjerneskadede børn. Denne samarbejder med to behand-

1 ingsbørnehaver for fysisk handicappede hjerneskadede børn, som

Københavns kommune driver.

Vest for Storebælt har der i tilknytning til institutionen "Sol-

bakken" og dennes børnehave været etableret et vejledningsarbejde

for vanføre småbørn. Vejledningen har omfattet forældrevejledning

samt iværksættelse af pædagogisk og fysiurgisk behandling. Arbej-
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det har foregået i børnenes hjem eller i daginstitution. Vejled-

ningsarbejdet er blevet varetaget af børnehavepædagoger og fysio-

terapeuter.

2.2. Dagforanstaltninger.

2.2.1. Specialbørnehaver.

Særforsorgens børnehaver har optaget svært handicappede børn i

aldersgruppen 0 - 6 år i det omfang, børnene ikke hensigtsmæssigt

har kunnet få tilgodeset deres særlige behov for socialpædagogisk

og behandlingsmæssig indsats i almindelige børnehaver.

De fleste af særforsorgsbørnehaverne fandtes inden for åndssvage-

forsorgen, der ved udlægningen havde 42 åndsvageforsorgsbørneha-

ver nogenlunde jævnt fordelt over landet. Man regnede tidligere

med, at et større antal åndssvage børn skul- le optages i en af

forsorgens børnehaver, men udviklingen er gået i retning af, at

det er blevet mere almindeligt at søge handicappede børn optaget

i almindelige børnehaver med bistand fra forsorgens sagkyndige

bl.a. fra de særlige daginstitutioner, samt ofte ved at der etab-

leres særlig pædagogisk støtte til barnet. Hertil kommer andre

former for bi- stand til børnene i hjemmene med henblik på at

give dem optimale betingelser for udvikling - personlighedsmæssi-

gt og intellektuelt.

Med sådanne tilbud har adskillige familier kunnet beholde deres

barn i hjemmet.

Det pædagogiske tilbud i åndsvageforsorgens børnehaver har udover

det socialpædagogiske også haft karakter af specialpædagogisk

indsats, fordi børnene i børnehaverne alle har haft brug for sær-

lig støtte og hensyntagen.

Det stadigt stigende antal åndssvage børn, der er optaget i al-

mindelige daginstitutioner, har medført, at der er udviklet et
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vejledningsarbejde fra åndssvageforsorgens daginstitutioner

overfor forældre og overfor personalet i almindelige daginstitu-

tioner med henblik på at instruere om behandlingen af åndssvage

børn i almindelighed og udarbejdelse af konkrete behandlingspla-

ner samt opfølgning af disse. Dette arbejde varetages af social-

pædagoger med praktisk erfaring i behandling af åndssvage børn.

Inden for de øvrige særforsorgsgrene har der kun i meget begræn-

set omfang været børnehaver. Børnene er som hovedregel blevet

henvist til almindelige daginstitutioner. Specielt indenfor blin-

deforsorgen og døveforsorgen er der blevet etableret lands- eller

landsaelsdækkende støtte og vejledningsarbejde dels overfor for-

ældre i hjemmene, dels overfor de almindelige daginstitutioner,

der modtager de pågældende børn.

Talelidende børn er som et led i behandlingen blevet anbragt i

almindelig daginstitution med vejledning fra taleinstitutterne og

i et vist omfang efter undersøgelse eller observation i forsor-

gens småbørnsgrupper.

2.2.2. Beskæftigelse og revalidering.

For personer med handicap, som ikke kan gennemføre en normal ud-

dannelse og klare sig på en almindelig arbejdsplads, blev der in-

den for forsorgen givet tilbud om erhvervsoptræning. Desuden blev

der givet tilbud - fortrinsvis inden for åndssvageforsorgen - om

beskyttet beskæftigelse samt dagtilbud af forskellig art med det

formål at aktivere klienterne mest muligt.

2.3. Døgninstitutioner.

Inden for åndssvageforsorgen var opbygget et regionalt dækken- dp

antal døgninstitutioner med afdelinger for børn og unge. Ved en

del skoler var der opført mindre elevboliger. Bo institutionerne i

den øvrige særforsorgs områder var lands- ellerlandsdelsdækkende

special institutioner.
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2.4. Undervisningsforanstaltninger.

Hovedparten af undervisningen er for åndssvageforsorgens ved-

kommende foregået i distriktsskoler, dvs. skoler, der har modta-

get samtlige børn fra et geografisk område. Nogle af åndssvage-

forsorgens skoler har været placeret i forbindelse med de store

central insti tutioner.

Endvidere fandtes der 4 ungdomsskoler samt 1 højskole, som mod-

tager unge og voksne.

For den øvrige særforsorgs vedkommende foregik hovedparten af

undervisningen på lands- eller landsdelsdækkende skoler med til-

knyttede kostafdelinger.

Det bemærkes, at der ikke har været nogen skolepsykolog isk råd-

givning knyttet til åndssvageforsorgens skolevæsen, mens der til

den øvrige særforsorgs skolevæsen har været knyttet psykologer,

der bl. a. har udøvet skolepsykologisk bistand. En del elever på

åndssvageforsorgens skoler var optaget på skolerne efter forud-

gående undersøgelse hos skolepsykolog, men en væsentlig del af

eleverne har ikke været undersøgt hos skolepsykolog. Der har hel-

ler ikke været skolepsykologisk råd- givning for skolerne og læ-

rerne. Opgaver svarende til kurator- virksomhed blev varetaget af

forsorgens sociale medarbejdere.
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Uddrag af "SPECIALLÆRERUDDANNELSEN - ALMEN DEL 1979/80"

DANMARKS LÆRERHØJSKOLE

Forord.

Fra september 1976 udvidedes årskursus i specialpædagogik med 9

uger til fulde 3 semestre og fik samtidig navnet: Speciallærer-

uddannelsen.

Udvidelsen efterfulgtes af en omlægning af stoffet fra det hidti-

dige årskursus, hvorefter en række fælles emner for de specialpæ-

dagogiske uddannelser er blevet samlet i det fjzSrste semester under

betegnelsen: almen del.

Denne studieplan eller kursusvejledning beskrives efter en intro-

duktion de 3 hovedgrupper af emner, der udĝ Sr den almene del.

Hvert emne er specificeret ved formål og indhold og er vedf^jet en

litteraturliste, der angiver indgangsniveau og undervisningsni-

veau. Med den meget omfattende litteraturmængde, der gennem de

seneste år er frembragt om og i tilknytning til specialpædagogik,

må den angivne litteratur alene betragtes som brugbare forslag.

Dette kalder på en studiemæssig holdning hos deltagerne, som må

påregne at skulle anvende i det mindste et lignende antal timer

til studier, som kurset omfatter.

Til forskel fra specialpædagogisk grundkursus er specialuddannel-

sens almene del ikke et metodikkursus med henblik på direkte

anvendelse i det praktiske skolearbejde.

Foruden at være forberedelse til specialerne og således beskæftige

sig med nogle generelle forhold omkring funktionshæmmede bjzSrn og

elever vil den som en selvstændig og afsluttet uddannelse kunne

give $get indblik i de problemer, der knytter sig til skolen og

dens undervisning.

Studienævnet
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Speciallæreruddannelsen

Speciallæreruddannelsen har til formål at videreuddanne lærere, så

de

- opnår viden om og forståelse for funktionshæmmede elevers situ-

ation og specielle problemer,

- bliver i stand til at forbinde denne viden og forståelse med

planlægning og gennemførelse af undervisning,

- erhverver sig indsigt i udførelsen af andre former for special-

pædagog i ske foranstaltninger og forståelse for den større sam-

menhæng, speciallæreren arbejder i.

Uddannelsens organisation

Speciallæreruddannelsen udgørs af

Almen del I denne del af uddannelsen behandles de generelle

problemer, der knytter sig til undervisning af funk-

tionshæmmede elever.

Speciel del I denne del af uddannelsen behandles de forhold, der

knytter sig til særlige elevgrupper.

Opbygningen af den samlede speciallæreruddannelse fremgår af føl-

gende skema

* Da det har vist sig, at en del studerende med behov for uddan-

nelse i et speciale (ansættelsesstedets ønske) har brugt deres

vikarstøtte på et tidligere årskursus og derfor af den grund bli-

ver afvist, vil der blive arbejdet henimod deltidsuddannelser også

for specialernes vedkommende.
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Speciel del.

Uddannelsens specielle del, bestående af 2 specialer, vil alt ef-

ter praktiske og økonomiske muligheder blive søgt oprettet inden

for følgende områder:

A. sprog- og talehæmmede *

B. hørehæmmede *

C. synshæmmede

D. bevægelseshæmmede

E. læse- og stavehæmmede *

F. generelt indlæringshæmmede

G. socialt og emotionelt hæmmede

H. psykisk hæmmede (åndssvage)

I. psykisk syge

Inden for et semester vil der fuldtids kun kunne læses 1 speciale,

og de enkelte specialer vil kunne søges separat.

* Bemærkning: Lærerhøjskolen oplyser, at disse 3 specialer gennem-

føres i 1980-81. Året efter vil man desuden gennemføre specialet

om børn med generelle indlæringsvanskeligheder (nr. F).
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TALMATERIALE

på grundlag af oversigt fra direktoratet for folkeskolen,

folkeoplysning, seminarier m.v. 1981:

Ledende skolepsykologer 117

Assisterende skolepsykologer 382

Kliniske psykologer 175

Socialrådgivere 61

Skolekonsulenter for kuratorvirksomhed 113

Skolekonsulenter for tale-h^reundervisning 125

Skolekonsulenter for undervisning af

læse-staveretarderede 77

Skolekonsulenter for observationsunder-

visning 38

Skolekonsulenter for sygehusundervisning 10

Skolekonsulenter for undervisning af syns-

handicappede 13

Skolekonsulenter for specialklasser 85

Skolekonsulenter for undervisningscentre

for svært handicappede 13
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1. Personer beskæftigede i kommunale og amts-

kommunale social- og sundhedsforvaltninger

i hele landet udgjorde i 1982 ca. 19.000

heraf:

Personer med en socialpædagogisk uddannelse .. ca. 800 - 1.000

personer i rådgivergrupper (-j-administrati-

onspersonale) ca. 5 - 6.000

psykologer ca. 170

2. Personer beskæftigede ved kommunale og amts-

kommunale sociale og sundhedsmæssige foran-

staltninger i hele landet

udgjorde i 1982 ca.225.000

heraf:

socialpædagoger m.v ca. 32.000

støttepædagoger (uddannelse uoplyst) uden-

for inst. ca. 750

3. Personer med en socialpædagogiske uddannelse

beskæftigede i januar 1982 ved daginstitutio-

ner for børn og unge ca. 24.000

døgninstitutioner for børn og unge ca. 3.300

4. Antal sundhedsplejersker i ordninger med små-

børns sundhedspleje og i kombinerede ordnin-

ger, januar 198 2.

Småbørnsplejen ca. 420

Kombinerede ordninger ca. 560

I alt ca. 980
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5. Personale ved skolelægeordningen, januar 1982:

Skolelæger ca. 200

Skolesundhedsplejersker 1) ca. 90

Sygeplejersker ca. 250

Andet hjælpepersonale 2) ca. 100

Personale i alt ca. 640

1) Alene ansatte i skolesundhedsplejen,

medens sundhedsplejersker i kombinere-

de ordninger ikke er medregnet.

2) Omfatter skolelægesekretærer.

6. Statens specialkonsulenter:

for blinde 1 0

for døve

for tunghøre og døvblevne 5

for vanføre

for psykisk udviklingshæmmede ^
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Den 8. december 1980

pkl/rma

Redegørelse til arbejdsgruppen nedsat af undervisnings-

ministeriets udvalg vedrørende ændret organisation af

den skolepsykologiske rådgivning m.v.

Angående: En fælles videreuddannelse af kliniske psyko-

loger i skolepsykologiske rådgivninger og psykologiske

konsulenter i social- og sundhedsforvaltningen samt lige

vilkår iøvrigt, som en forudsætning for opstilling af

modeller og retningslinier for samarbejdet mellem de to

sektorer.

Udarbejdet i henhold til aftale på arbejdsgruppens møde

den 2. oktober 1980 i et samarbejde mellem undervis-

ningsministeriet, socialstyrelsen og Dansk Psykologfor-

ening .

Redegørelsen er opdelt i følgende hovedafsnit:

1. Foreliggende materiale.

2. Sammenfatning af konklusioner vedrørende indhold,

struktur og omfang i en evt. fælles videreuddannelse.

3. Funktionsanalyse, herunder,

3.1. indirekte klientarbejde

3.2. direkte klientarbejde

3.3. planlæggende funktioner,

3.4. sammenfatning af funktionerne med henblik på evt.

fælles videreuddannelse.

4. Forskellige nuværende modeller for videreuddannelse,

herunder

4.1. kandidatstillingsmodellen

4.2. supervisionsmodellen
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5. Forslag til fælles videreuddannelse, herunder

5.1. forslag til strukturer for fælles videreuddannelse,

5.2. konsekvenser vedrørende normering af stillinger på

kommunalt og amtskommunalt plan ved fælles videre-

uddannelse ,

5.3. dispensationsmuligheder.

1. Foreliggende materiale:

Redegørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende mate-

riale:

Udkast 2 af august 1980 til rapport fra arbejdsgruppen

vedrørende en ændret organisation af den skolepsykologi-

ske rådgivning med bilag om psykologer i kommunerne. Et

oplæg på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse til brug

for de fortsatte drøftelser i undervisningsministeriets

udvalg vedrørende en ændret organisation af den skole-

psykologiske rådgivning m.v. Udarbejdet af Kommunernes

Landsforening, januar 1980.

Skrivelser om psykologkandidatstillinger på amtsplan fra

Ringkøbing og Frederiksborg amtskommuner.

To universitetsopgaver om psykologers arbejde i social-

og sundhedsforvaltninger udarbejdede på grundlag af in-

terviews med ansatte psykologer i 1978.

En række uformelle interviews med nyansatte og mere er-

farne kliniske psykologer i skolepsykologiske rådgivnin-

ger og psykologiske konsulenter i social- og sundheds-

forvaltninger samt psykologer ansatte ved amtskommunale

socialcentre, børnerådgivningscentre og specialinstitu-

tioner vedrørende arbejdsfunktioner, videreuddannelses-

behov m.v. Interviewene har fundet sted med henblik på

supplering af det ovenfor nævnte materiale.

2. Sammenfatning af konklusioner:

Det kan på baggrund af det foreliggende materiale kon-

kluderes følgende:
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I. Der er en række fælles funktioner som udøves af psy-

kologer uanset arbejdssted. Disse kan samles i kate-

gorierne: funktioner vedrørende indirekte klientar-

bejde, funktioner vedrørende direkte klientarbejde og

funktioner vedrørende planlægning. Funktionerne vil

blive nærmere beskrevet længere fremme.

Forskellene imellem psykologerne er først og fremmest

betinget af hvilken vægt arbejdsstedet lægger på at

inddrage psykologerne i de forskellige opgaver og vi-

ser sig således bl.a. i den tid psykologerne anvender

til udøvelse af de forskellige funktioner. Forskelle-

ne kan vise sig mellem social- og skolesektorens kli-

niske psykologer, men viser sig også at aFnænge af

om psykologerne i socialsektoren arbejder i primær-

eller amtskommunalt regie, samt hvilket niveau i for-

val tningenshierarkiet de er indplaceret på.

Prioriteringen mellem funktionerne kan dog også være

udtryk for at arbejdsstedet ikke er opmærksom på

bredden i de psykologiske uddannelser, kombineret med

at der med de nuværende videreuddannelsestilbud ikke

er tilstrækkelige muligheder for at lære arbejdsste-

dernes opgaver og strukturer at kende som helhed, og

i praktisk udmøntning.

Endelig indgår i prioriteringen mellem funktionerne

den ansatte psykologs vurdering af, hvorledes arbej-

det kan tilrettelægges i pågældende kommune under

hensyntagen til lokale forhold samt i henhold til

egen erfaringsbaggrund og formåen. Der er således i

reglen mulighed for at psykologer kan øve indflydelse

på den nærmere udformning af arbejdets- og funktions-

beskrivelser i samarbejde med arbejdsstedet.

Hvilke funktioner der faktisk udføres i det daglige

arbejde afhænger således bl.a. af prioriteringen i

den enkelte kommune, kommunens størrelse og struktur



Bilag 6 side '4 336

samt personalesammensætning, herunder antallet af

psykologiske konsulenter og kliniske psykologer.

På tværs af forskellighederne kan man se de nævnte

fælles funktioner vedrørende indirekte og direkte

klientarbejde samt planlægning. Overført til ind-

holdsmæssige dele i en fælles videreuddannelse kan

følgende nævnes:

1. Individuel- og gruppesuperviseret, praktisk indfø-

ring i indirekte klientarbejde, herunder formid-

ing af psykologi til andre faggrupper, indsamling

og analyse af forskellige (faglige) indstillinger

i enkeltsager ved møder m.v.

2. Individuel- og gruppesuperviseret indføring i di-

rekte klientarbejde i social- og skolesektoren,

herunder anvendelsen af terapeutiske tekniker, ud-

arbejdelse af funktionsbeskrivelser o.lign. samt

indstillnger m.v.

3. Praktisk indføring i anvendt social- og organisa-

tionspsykologi ud fra en helhedssynsvinkel, herun-

der samspillet mellem organisationernes struktur

og processer, samarbejdsrelationer, visitations-

processer, udviklingsmuligheder m.v.

4. Anvendelsesorienteret indføring i forskellige æn-

dringsstrategier, herunder uddannelse, undersøgel-

ses- og udredningsvirksomhed som led i udbygnings-

planlægning o. lign.

II. Det foreliggende materiale peger desuden klart i ret-

ning af det ønskelige i at organisere en fælles vide-

reuddannelse for kliniske psykologer i folkeskolen og

for ansatte psykologer i social- og sundhedsforvalt-

ningen, såvel i kommuner som amtskommuner, herunder

på socialcentre, børne- og ungdomsrådgivningscentre
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samt specialinstitutionerne under amtskommunen. Som

begrundelse kan bl.a. nævnes ønskerne om lige vilkår

for psykologer som forudsætning for modeller for sam-

arbejdet mellem sektorerne samt overlapningen i opga-

verne med klienter som begge sektorers hjælpetilbud

retter sig til. I lighed med nuværende videreuddan-

nelser der kvalificerer til arbejde som klinisk psy-

kolog i skolevæsnet, må fremtidige videreuddannelser

også være åbne for lærerhøjskoleuddannede psykologer.

Hensigten med en sådan fælles videreuddannelse er at

sikre et bredt kendskab til sektorerne og de hjælpe-

muligheder som forefindes med henblik på at yde den

indsats som er relevant for behovet og med henblik på

psykologers bidrag til såvel behandlings- som plan-

lægningsopgaver m.v.

III. Endelig kan det nævnes, at videreuddannelsens omfang

afhænger dels af indhold, dels af hvilke videreuddan-

nelsesmodeller der vurderes som tilstrækkeligt kvali-

ficerende. Det foreliggende materiale tyder på, at de

valgte modeller skal sikre praktiske færdigheder i

udøvelsen af de tre nævnte funktioner inden for skole-

og socialsektor på kommunalt og amtskommunalt niveau.

Det er skønnet hensigtsmæssigt at søge videreuddan-

nelsen afviklet over 2-årige perioder ud fra et hen-

syn til hvad der praktisk forventes at kunne gennem-

føres og svarende til det der i dag er kvalificerende

til stillinger som kliniske psykologer i skolevæsnet.

Det foreslås, at perioden fordeles mellem amtskommu-

nalt og primærkommunalt niveau, og at der desuden

sker en fordeling mellem de to sektorer.

Det bør på længere sigt overvejes at inddrage hospi-

talssektoren for så vidt angår psykologer ved psykia-

triske og somatiske afdelinger m.v.
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Videreuddannelse foreslås dels i kandidatstillinger

dels efter supervisionsmodeller. De tidsmæssige ram-

mer for kandidatstillingsmodellen foreslås at være

som nugældende praksis. For supervisionsmodellen fo-

reslås tidsrammerne at være ækvivalente med dispensa-

tionsordninger for ansatte i kliniske psykologstil-

linger i skolevæsnet uden godkendt videreuddannelse,

d.v.s. 1 dag om ugen uden for institutionen samt 2\

time ugentlig på institutionen, "hvortil kommer delta-

gelse i kurser 3 x 1 uge årlig. Forskellen i tidsram-

merne for de to modeller ønskes bibeholdt fordi an-

satte i kandidatstillinger modtager en større del af

videreuddannelse som led i deres almindelige arbejde

end ansatte i skolepsykologiske rådgivninger og

især - end ansatte i social- og sundhedsforvaltnin-

ger.

Ansættelser i kandidatstillinger er i dag 1-årige med

mulighed for forlængelse. Man kunne overveje enten at

udvide kandidattiden til 2 år eller bevare den 1-år-

rige ansættelse og supplere den med 1 år som består

af udvalgte dele af supervisionsmodellen.

Der er således ikke tale om nye stillingstyper, men

snarere indføring af videreuddannelsesmuligheder i

eksisterende stillinger, hvor man ansætter psykologer

som ikke opfylder kvalifikationskravene. På længere

sigt - f.eks. over en 10-årig - periode foreslås der

oprettet kandidatstillinger i et antal som svarer til

afgangen fra stillingerne, når disse er fuldt udbyg-

gede. Antallet af kandidatstillinger vil om 10 år

formentlig skulle være 20-30. Da det næppe er reali-

stisk at så mange stillinger vil blive oprettet i det

nødvendige omfang på én gang, må der i en overgangs-

periode desuden opstilles modeller for videreuddan-

nelse via supervision. Desuden foreslås der opstillet

nogle krav til dispensationer fra videreuddannelsen.
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Videreuddannelsen foreslås styret og udviklet af et

nævn med fagligt kvalificerede repræsentanter fra un-

dervisnings- og socialministeriet, Amtsrådsforening-

en, Kommunernes Landsforening, FKKA, Københavns og

Frederiksberg kommuner samt Dansk Psykologforening.

3. Funktionsanalyse.

Som nævnt indledningsvis er der forskelle i vægtningen

af funktionerne, som bl.a. afhænger af psykologens

strukturelle placering og videreuddannelsesforløb m.v.

Med dette forbehold kan der om de tidligere nævnte fæl-

les funktioner fremdrages følgende uddybende bemærknin-

ninger:

3.1. Indirekte klientarbejde.

Kernen i funktioner vedrørende indirekte klientarbejde

er at gøre psykologisk viden anvendelig for andre fag-

grupper i forvaltningen f.eks. via drøftelse af person-

sager eller via forskellige former for kurser og under-

visning i emner som er relevante i mange enkeltsager

m.v. Psykologen indgår her ofte i et tværfagligt eks-

pertteam som inden for skolesektoren også rammer konsu-

lenter for tale- og høreundervisning, kuratorvirksomhed,

læse- og staveretaderede, observations- og specialunder-

visning, synshandicap m.v., samt inden for socialsekto-

ren f.eks. juridisk-, lægelig, pædagogisk og social spe-

cialviden m.v.

I enkeltsagsbehandling trækkes der på psykologen ved me-

re komplicerede problemer, 'herunder i forhold til elever

med psykiske lidelser og adfærdsproblemer, samt i for-

bindelse med revaliderings- og pensionsovervejelser, sa-

ger hvor bistandssagsbehandlerne ikke kan finde løsnin-

ger, børn med særlige vanskeligheder eller daginstitu-

tion, andragender om støttepædagog eller støttepsykolog-

assistance m.v.

Som fagkonsulent kan psykologen medvirke i møder om be-

handlingsplanlægning og har da ofte rollen som den der
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analyserer og giver helhedsmæssige forslag til løsningen

af klienternes/elevernes/familiernes problemer på grund-

lag af informationer fra de forskellige faggrupper. Gen-

nem det overblik psykologen skal have kan der desuden

bistås med at vurdere foranstaltninger ud fra et helheds

synspunkt.

Det indirekte klientarbejde består desuden ofte i at bi-

stå de forskellige faggrupper i at klargøre og formulere

egne oplevelser, vurderinger og viden om problemer samt

deraf følgende løsningsmuligheder, samt at give faglige

vurderinger af de enkelte klienter som led i sagsbehand-

lingen .

Når den psykologiske fagkundskab formidles gennem under-

visning, sker det i reglen som led i interne videreud-

dannelser af de forskellige personalegrupper. Det kan

f.eks. være undervisning af lærere om indskolingspro-

blemer, af forældre om børn i puberteten, undervisning

af hjemmehjælpere i hvorledes man kan imødegå ældres i-

solation, undervisning af dagplejemødre om kontakten til

forældre og af daginstitutionspædagoger om børn med spe-

cielle udviklingsvanskeligheder, undervisning af bi-

standssagsbehandlere om rådgivning af enlige forsørgere

osv.

Der er flydende overgange mellem bistand i enkeltsager

og undervisning. Fælles for begge er at de har et bredt

forebyggende sigte i den forstand, at rækkevidden af

foranstaltningernes indsats øges således at problemer

der ellers må henvises til amtskommunale specialinstitu-

tioner og anden specialbistand i stedet løses via foran-

staltninger i nærmiljøet.

3.2. Direkte klientarbejde.

Kernen i det direkte klientarbejde er at psykologerne

arbejder direkte med klienterne, eleverne, familierne,

hvor forholdet til de samme mennesker er indirekte ved
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udøvelsen af funktioner vedrørende indirekte klientar-

bejde .

Klinisk psykologi indgår som videnselement sammen med

bl.a. almen personligheds-, udviklings-, social-, ar-

bejds- og pædagogisk psykologi i begge funktioner. Det

hænger sammen med at de centrale i indirekte såvel som

direkte klientarbejde er foreliggende enkeltsager, hvor

psykologen i begge typer af arbejde ser på samspillet

mellem den enkelte klient eller elevs problemer og på

den anden side det miljø problemerne udvikles og løses

i.

Inden for skolesektoren er den umiddelbare målgruppe i

det direkte klientarbejde, elever med psykiske lidelser

og adfærdsproblemer m.v., og inden for socialsektoren er

det alle aldersgrupper. I alle tilfælde søges nærmiljøet

herunder især familien inddraget.

Inden for socialsektoren kommer opgaverne ofte via bi-

standsgrupperne og daginstitutionerne, medens det inden

for skolen primært er lærerne som stiller opgaverne.

Da psykiske lidelser er resultat af menneskenes veksel-

virkning med den verden de lever i, udøves funktioner

vedrørende direkte klientarbejde dels ud fra familiemæs-

sige, arbejds- og boligmæssige m.fl. betingelser dels ud

fra indre biologisk og personlighedsmæssige strukturer

og processer.

Det direkte klientarbejde kan inddeles i:

a. Funktionsbeskrivelser, diagnoser o.lign. på grundlag af

kliniske interviews og beskrivelser, tests samt kliniske

analyser med henblik på indstillinger til udvalg om vi-

sitation af ydelser. Endvidere sammenfattende analyser

og undersøgelser foretaget af forskellige instanser med

henblik på koordinering og behandlingsplanlægning.
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Funktionerne indebærer væsentlige administrative for-

pligtelser, f.eks. udfyldning af visitationsskemaer,

journalføring, rapportskrivning, deltagelse og ledelse

af møder på tværs af faggrupper og sektorer.

b. Psykologisk rådgivning og behandling anvendes afhængig

af problemernes omfang og dybde samt af om de er akutte

eller mere længerevarige. Under psykologisk rådgivning

kan bl.a. nævnes kriseintervention ved psykiske eller

sociale kriser, somatiske sygdomme, dødsproblematik tab

og savn m.v. Ved behandling anvendes psykoterapeutiske

metoder af mere personlighedsændrende karakter over for

enkeltpersoner og familier, herunder forskellige former

for analytisk og eksistentialistisk orienteret psykote-

rapi samt adfærdsterapi m.v.

Overgangen mellem a. og b. er glidende. Ud fra hensynet

til brugerne kan det være en fordel af lade samme psyko-

log udføre både a. og b. Den deling der på det sociale

område, ligger mellem den kommunale og den amtskommuna-

le, mere specielle indsats, kan bedst administreres ved

at lade psykologerne på kommunalt plan vurdere sammen

med brugeren, hvornår en special indsats er nødvendig-

Det vil med andre ord være uheldigt hvis psykologen i

primærkommunen kun varetager de beskrivende og visite-

rende funktioner nævnt under a. og psykologen i amts-

kommunen kun de rådgivende og behandlende funktioner.

3.3. Planlæggende funktioner.

Det centrale i psykologers bidrag til planlægning er de-

res uddannelse i videnskabelige undersøgelsesmetoder,

måske især de mere kvalitativt orienterede metoder, så-

som interviewing, indholdsanalyser, udformning af spør-

geskemaer, aktionsforskning etc. Metoderne kan anvendes

ved analyser af befolkningsønsker, formidling af andre

medarbejdergruppers daglige erfaringer som del af for-

valtningens og socialudvalgets beslutningsgrundlag etc.
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Tilsvarende de konsultative og kliniske funktioner ind-

går der også i planlægningsfunktionerne den brede fagli-

ge basis fra psykologernes grunduddannelser. D.v.s. al-

men, personligheds-, social-, klinsik-, pædagogisk, ar-

bejdspsykologiske aspekter m.v.

Blandt de planlægningsopgaver som psykologer kan medvir-

ke til kan nævnes: Undersøgelser af givne befolknings-

gruppers behov for bistand set i forhold til foranstalt-

ningsudbuddet, herunder f.eks. vurderingen af nye foran-

staltningstyper samt planlægning af forebyggende arbejde

etc. Det karakteristiske ved psykologens konsulentrolle

er således bl.a., at psykologen ikke har det ledelses-

mæssige ansvar for beslutninger, men i stedet bidrager

med at kvalificere grundlag for beslutninger.

Sammenfatning af funktionerne med henblik på krav til

en fælles videreuddannelse for kliniske psykologer i

skolepsykologiske kontorer og psykologer i social- og

sundhedsforvaltninger.

Videreuddannelsen kan ses som en praktisk indføring i de

opgaver og systemer der er i social- og skolesektoren på

grundlag af de psykologiske grunduddannelser.

Der må overordnet være tale om at videreuddannelse be-

står i supervision af konkrete opgaver samt udvikling af

organisations- og systemindsigt. I den konkrete sagssu-

pervision er der brug for støtte f.eks. til hvorledes

man bedst kan formidle psykologisk viden til andre fag-

grupper, herunder hvorledes man arbejder som konsulent

for bistandsgrupper, daginstitutionspersonale, hjemme-

hjælpere, sundhedsplejersker m.fl., samt hvorledes man

forestår mødeledelse, fremlægger emner for politiske ud-

valg og faggrupper m.v.

Endvidere er der brug for faglig støtte til praktisk an-

vendelse af kliniske metoder, herunder udvikling af te-
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rapeutiske testning/funktionsbeskrivende færdigheder

o.lign., med særlig henblik på anvendelsen inden for

skole- og socialsektor.

Som grundlag for at kunne behandle enkeltsager i lyset

af den foreliggende organisation af hjælpemuligheder som

helhed og med henblik på at kunne bidrage til planlæg-

nings- og udviklingsopgaver i sektorerne som helhed, er

det desuden nødvendigt at videreuddannelsen indeholder

anvendelsesorienteret indføring i hjælpesystemerne og i

planlægnings- og beslutningssystemerne m.v.

Principperne i de relevante lovgivningskomplekser, her-

under bistands- og folkeskoleloven samt de kommunale

styrelseslove, indgår som led i grunduddannelserne. Ho-

vedindholdet i en anvendelsesorienteret indføring er

derfor snarere en støtte til at forstå samspillet mellem

strukturerne og processerne, samarbejdsrelationerne i

praksis, andre faggruppers oplevelse af egen rolle og

opgaver, visitationsprocesser m.v.

4. Forskellige modeller for fælles videreuddannelse.

Kravene til modellerne er, at de giver anvendelsesorien-

teret indføring i at udføre de funktioner d.v.s. løse de

opgaver som forventes løst af psykologer i socialsekto-

ren og af kliniske psykologer i folkeskolen. Dette ind-

befatter indirekte og direkte klientafbejde samt bidrag

til planlægning.

Kravene skal ses i forhold til at man næppe kan forvente

at der vil blive opbygget helt nye videreuddannelsesve-

je, hvorfor videreuddannelsen antagelig skal bygges på

de i forvejen eksisterende strukturer. - Her findes to

beskrevne: kandidatmodellen samt suoervisionsmodellen.

4.1. Kandidatstillinas-modellen:

Denne model bygger på en særlig stillingskategori som

har eksisteret siden 1960. Stillingerne er beregnet til
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videreuddannelse og findes på amtskommunale specialin-

stitutioner, såsom psykiatriske og somatiske hospitaler

samt rådgivningscentre, hvortil der i forvejen er knyt-

tet mindst en fast, fuldtidsansat psykolog, der koordi-

nerer og er ansvarlig for kandidatens uddannelse. Ansæt-

telsesvilkårene for en kandidat svarer til almindelige

ansættelsesvilkår for andre psykologer bortset fra at

ansættelsen almindeligvis er begrænset til 1 år med vis-

se muligheder for forlængelse i yderligere 1 år. Hertil

kommer, at der ydes kandidaten en direkte supervision og

anvendelsesorienteret teorigennemgang i et omfang sva-

rende til 15-20% af den samlede arbejdstid. Der er p.t.

ca. 30 kandidatstillinger af denne art. De er fortrins-

vis oprettet i hospitalssektoren og rummer i reglen ho-

vedsagelig praktisk oplæring i at varetage kliniske op-

gaver i direkte og indirekte klientarbejde.

Af særlig relevans for overvejelser vedrørende en fælles

videreuddannelse er, at Ringkøbing Amtsråd i 1979 vedtog

at etablere en 2-årig kandidatuddannelse der har til

formål at medvirke til uddannelse af kliniske psykolo-

ger. Kandidattiden er fordelt med 1 år ved Børnepsykia-

trisk afdeling, Herning og 1 år ved Børnerådgivnings-

centret, Ringkøbing. Den direkte supervision finder sted

i sammenhæng med sagsarbejdet i institutionerne. Den an-

vendelsesorienterede teorigennemgang er samlet på hele

dage 10 dage årligt samt 1 årligt 3-dages internatkur-

sus, i alt 6% af de samlede arbejdsdage pr. år. Under-

visningens former er, afhængig af emnet, teoretisk

gennemgang, praktisk demonstration og faglig diskussion.

Undervisningsrækken for 1980 omhandler indføring i det

administrative system i kommune og amtskommune, psykolo-

giske undersøgelsesmetoder over for småbørn og skole-

børn, konsulentrollen, det sociale netværk samt di-

striktspsykologi. Det 3 dages internatkursus focusersr

på psykologens rolle i forhold til klienter/elever.

Der er i tilknytning til kandidatuddannelsesprogrammet

etableret videreuddannelsesprogrammer for psykologer an-
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sat på dispensation ved skolepsykologiske rådgivnings-

kontorer i amtskommunen.

Endelig skal nævnes, at Frederiksborg Amtsråd overvejer

etablering af kandidatstillinger, som består af ca. \

års arbejde på henholdsvis børnerådgivning, socialcen-

ter, pædiatrisk og/eller børnepsykiatrisk afdeling samt

en voksenpsykiatrisk afdeling. Formålet er at få dækket

kommunernes, herunder skolepsykologiske kontorer og so-

cial- og sundhedsforvaltningers behov for socialt og

klinisk uddannede psykologer.

4.2. Supervisionsmodellen;

Baggrunden for denne model er undervisningsministeriets

krav til godkendelse af kliniske psykologer ved skole-

psykologiske kontorer, jfr. Undervisningsministeriets

cirkulære af 27. februar 1976. Her fremgår det bl.a., at

psykologer, der ansættes til at varetage kliniske psyko-

logiske opgaver, skal have gennemført videreuddannelse,

der i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af undervis-

ningsministeriet .

Godkendelse forudsætter foruden den teoretiske grundud-

dannelse på kandidatniveau en praksisbetonet videreud-

dannelse. Kravene kan opfyldes ved 2 års forudgående an-

sættelse i behandlingsinstitutioner, hvor der har været

supervisionsmulighed, eller ved en ordning med én ugent-

lig dags tilknytning til én af undervisningsministeriet

godkendt psykologisk behandlingsinstitution, fast ugent-

lig psykologisk supervision af egne sager samt deltagel-

se i kurser 3 x 1 uge årligt.

Den særlige kliniske videreuddannelse er udtryk for en

udmøntning af de kliniske psykologiske kvalifikationer

og behandlingsmetoder, der er udviklet i klinisk praksis

på behandlingsinstitutioner, og giver geografisk og mil-

jømæssigt mulighed for at forstå og behandle klienterne

ud fra et helhedssyn på deres tilværelse og levevilkår.
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Ved ansættelse pa dispensation forestår den ansættende

kommune udgifterne til videreuddannelsen. Pengene er i

forvejen tiiiagt stillingen i forn af et § 1, stk. 2

tillæg, der udbetales til stillingens indehaver efter

godkendt videreuddannelsesforlyib. Supervisionen gives af

erfaren psykolog, fortrinsvis uden for eget arbejdssted.

5. Forslag til falles videreuddannelse.

5.1. Forslag til strukturer for en fælles videreuddan-

nelse.

Son nævnt tidligere må en fælles videreuddannelse bygges

op på de i forvejen eksisterende strukturer, d.v.s. kan-

didatstil lingsraodellen og supervisionenodellen. På læn-

gere sigt - f.eks. efter en 10-årig overgangsperiode -

vil det være en fordel kun at satse på kandidatstillings-

modellen, bl.a. med henblik på en koordinering ned vide-

reuddannelser til andre sektotrer, herunder hospitals-

sektoren. Men da dette fo,ruds<etter oprettelse af ca. 20-

30 nye kandidatstillinger fordelt over amtskommunerne,

jfr. herom i afsnit 5.2., raå nan realistisk set også

bygge på supervisionsmodellen i en overgangsperiode.

Supervisionsnodellen anvendes i dag kun som dispensa-

tionsmulighed, roen omfatter pr. oktober 1930 i alt 77

ansatte i kliniske psykologstillinger ved skolepsykolo-

giske rådgivninger. Selv når denne pukkel er overstået

oå det forventes at. sunervisionsmodel len er nødvendig

nogle ir endnu på området.

Med hensyn til socialsektoren er i dag ansat ca. 100

psykologer og antallet forventes at stige til i hvert

tilfælde det dobbelte i løbet af 30'erne. Det er uvist

hvor stor en del heraf der har en vide.reuddannel3<a der

«kviv.elerar med kravene i en Leilas viJ-sray Wann^lsi»,

men det er under alle omstændigheder så. stjrt at også

dette taler for at instituere supervTra ior.snodei len som

en egentlig model fo.c vider'oudd-.innelss og ikke blot som

en dispensationsmulighed.
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For både kandidat- og supervisionsmodellen må det over-

ordnede princip imidlertid være det samme, nemlig at man

sikrer bredden i videreuddannelsen. Det vil sige at man

får en praktisk indføring i både skole- og socialsektor

på såvel amtskommunalt som primærkommunalt niveau i in-

direkte og direkte klientarbejde samt planlæggende funk-

tioner .

Når kandidatstillingsmodellen vurderes i forhold til

dette bredde krav, falder to mangler i øjenene.

For det første er der en meget grundig indføring i di-

rekte og indirekte klientarbejde, men da det kun sker på

amtskommunalt niveau og kun i en sektor - enten hospital

eller socialsektor - er det nødvendigt at supplere med

praktisk kendskab til flere sektorers arbejdsfelt og

desuden supplere med praktisk indføring i arbejdet på

primærkommunalt niveau.

For det andet er de planlæggende funktioner kun med i

meget utilstrækkeligt omfang, hvorfor en fælles videre-

uddannelse også må give øget adgang til praktisk indfø-

ring heri.

Nogle af manglerne imødekommes af den nye form for kan-

didatstillingsmodel der er skabt i Ringkøbing og også

foreslået i Frederiksborg amtskommune, hvor man over en

2-årig periode skifter mellem ansættelse i henholdsvis

social- og hospitalssektor på amtskommunalt niveau. I

løbet af ansættelsesperioden er der desuden nogen mulig-

hed for praktisk indføring i indirekte og direkte klien-

tarbejde på primærkommunalt niveau.

Med hensyn til planlægningsfunktionerne i Ringkøbing-mo-

dellen kan siges, at kontakten med mange forskellige

faggrupper giver et vist grundlag for at bidrage til ud-

vikling og planlægning, men omfanget er ikke tilstrække-

ligt i forhold til de senere opgavekrav.
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Dette kunne eventuelt imødekommes gennem ansættelse end-

nu flere steder og dermed i kortere perioder. Men den

løsning skønnes ikke hensigtsmæssig, idet der modsat må

tages hensyn til arbejdsstedernes ønske om at kunne træk-

ke på kandidaterne i løsning af de daglige arbejdsopga-

ver, et hensyn der taler for få skift imellem forskelli-

ge arbejdssteder.

Den rationelle løsning må derfor være at supplere vide-

reuddannelsen, der gives på jobbet, med kurser således

som man har gjort i Ringkøbing amtskommune og at man ved

tilrettelæggelsen af kurserne tager lige hensyn til de

tre funktioner videreuddannelsen skal rumme.

Udover kurserne kunne man overveje kortevarige udstatio-

neringsordninger på primærkommunale arbejdssteder, sam-

let eller spredt udover hele kandidatperioden, hvor kan-

didaten går lejlighed til at følge en erfaren psykologs

arbejde pågældende sted og eventuelt selv også arbejder

med en sag under supervision fra psykologen.

En kandidatstillingsmodel kan således bestå af en 2-årig

kandidatansættelse på amtskommunalt plan, hvor man rote-

rer mellem 2 og højst 4 arbejdssteder på tværs af 2 el-

ler flere sektorer, suppleret med kortvarige kurser samt

udstationeringer.

Når supervisionsmodellen skal vurderes i forhold til

breddekravene til en fælles videreuddannelse er udgangs-

punktet ansættelse i én stilling gennem hele perioden på

ét arbejdssted på primærkommunalt niveau. Supervisitions-

modellen bygger derfor på, at der opstilles et forløb

der imødekommer videreuddannelseskravene inden for de

afsatte tidsrammer på en ugentlig dags tilknytning til

godkendt psykologisk behandlingsinstitution, fast ugent-

lig supervision af egne sager samt deltagelse i kurser 3

x 1 uge årlig.
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Af hensyn til bredden i en fælles videreuddannelse må

der sikres praktisk indføring i de funktioner og i den

sektor som ansættelsesstedet ikke gives mulighed for

indføring i.

Det enkleste vil være at opstille en række af moduler,

enheder, som kan stykkes sammen efter behov. Såfremt man

benytter den ene ugentlige dag samt 3 x 1 uge årlig kur-

susdeltagelse til sådanne moduler, vil der desuden fort-

sat være fast ugentlig supervision i egne sager af erfa-

ren psykolog som kan sikre en fortløbende og kontinuer-

lig praktisk indføring i arbejdet.

Modulerne kan opstilles inden for hovedkategorierne: in-

direkte og direkte klientarbejde samt planlægning, såle-

des at videreuddannelsens forløb kan udformes ud fra den

ansattes og arbejdsstedets behov.

Godkendelse samt styring og videreudvikling af modulerne

og af videreuddannelsen i øvrigt, foreslås udøvet på

landsniveau i et tæt samarbejde med lokale myndigheder,

under hensyn til at videreuddannelserne vil omfatte så

relativt få, at det næppe er rimeligt at oprette admini-

strative enheder herom i alle kommuner.

Der foreslås derfor oprettet et centralt udvalg med hen-

blik på sådanne opgaver, bestående af fagkyndige repræ-

sentanter for undervisningsministeriet, socialministeri-

et, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, FKKA,

Københavns og Frederiksberg kommuner samt Dansk Psyko-

logforening .

5.2. Konsekvenser ved en fælles videreuddannelse vedrø-

rende stillingsnormerinaer.

Der er i dag ca. 160 kliniske psykologstillinger ved de

skolepsykologiske kontorer. Heraf er pr. oktober 1980 de

77 ansat på dispensation, d.v.s. de er igang med at gen-

nemføre en videreuddannelse. Antallet af kliniske psyko-
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logstillinger forventes ikke at stige særlig meget, for-

udsat der ikke sker- ændringer i de opgaver der ønskes

løst. Når den nuværende pukkel på de igangværende dis-

pensationer er overstået kan man derfor påregne at der

skal videreuddannes et antal der svarer til afgangen.

Størrelsen af afgangen kan beregnes på grundlag af en

gennemsnitlig erhvervsperiode på 29 år til 3-4% årlig,

svarende til ca. 8 årlig = 16 igangværende videreuddan-

nelser. Dete antal skal korrigeres bl.a. under hensynta-

gen til erhvervsskift udover social- og skolesektoren.
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UNDERVISNINGSMINISTERIET 16. marts 1981

UDVALGET VEDRØRENDE EN EVT. ÆNDRET ORGANISATION Sekretariatet.

AF DEN SKOLEPSYKOLOGISKE RÅDGIVNING M.V.

Oversigt over delegationsveje og praktiske sam-

arbejdsveje vedr. folkeskolens specialpædagogi-

ske bistand.

A. Delegationsveje:

Besluttende instans: Mulighed for delegation til:

Lærerrådet enkelte lærere

Kommunalbestyrelsen udvalg

forvaltningen

Amtsrådet udvalg

forvaltningen

B. Praktiske samarbejdsveje for skolepsykologisk rådgivning

social- og

skoleforvaltn. sundhedsforvaltn.

amts- soc-

skole- center

psyk.

amtskommunen

kommunen

social- og

skoleforvaltn. sundhedsforvaltn.

skole bist,

psyk. kon-

rådg. tor
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Kompetenceregler for et sagsforløb.

I kapitel II er der bl.a. givet en oversigt over de gældende

kompetenceregler om folkeskolens specialpædagogiske bistand. Da

kompetencereglerne har afgørende betydning for samarbejdsrela-

tionerne de kommunale og amtskommunale skolemyndigheder imellem,

er der i det følgende redegjort mere detaljeret for den del af

disse bestemmelser, der berører samarbejdet mellem disse myndig-

heder .

Småbørn 0 - 6 år.

Sagen starter ved, at barnets problem erkendes af forældre,

sundhedsplejerske, læge, personale i almindelige eller særlige

daginstitutioner eller andre. Henvendelse om specialpædagogisk

bistand kan ske til både skoler, social- og sundhedsforvaltning

og skolepsykologisk rådgivning. Sagen skal dog altid ende i sko-

leforvaltningen, som så anmoder den stedlige skolepsykologiske

rådgivning om at foretage en undersøgelse. Undersøgelsen skal

føre til, at der udarbejdes en skriftlig rapport. I tilslutning

til rapporten udarbejdes eventuelt et forslag om hvilken spe-

cialpædagogisk bistand, der bør tilbydes for at hjælpe barnet.

Efter bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand til småbørn,

skal førskolebørn med sprog- eller talevanskeligheder og børne-

haveklassebørn uanset handicappets art have tilbud om specialpæ-

dagogisk bistand, mens kommune og amtskommune for så vidt angår

førskolebørn med andre vanskeligheder end sprog- eller talevan-

skeligheder kan vælge, om de vil give tilbud om specialpædago-

gisk bistand.

Hvis forslaget efter skolepsykologisk rådgivnings opfattelse

indebærer vidtgående specialpædagogisk bistand, kan skolepsyko-

logisk rådgivning forinden sagens endelige afgørelse i kommunen

have drøftet sagen med amtskommunen, der vederlagsfrit stiller

sagkyndig bistand til rådighed for skolepsykologisk rådgivning

som et led i den skolepsykologiske undersøgelse.
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Derefter træffes der beslutning af kommunalbestyrelsen om, hvor-

vidt den vil indstille til amtsrådet at sørge for specialpædago-

gisk bistand efter folkeskolelovens § 19, stk. 2.

Forældrene skal have underretning om sagens videresendelse til

amtskommunen. Ligeledes skal forældrene underrettes om amtsrå-

dets afgørelse.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens

meddelelse indbringes for amtsrådet, jfr. skolestyrelseslovens §

65, stk. 1. Amtsrådets afgørelse kan inden 4 uger fra afgørel-

sens meddelelse indbringes for undervisningeministeriet, jfr.

skolestyrelseslovens § 65, stk. 2.

Skolesøgende børn.

Sager vedrørende vidtgående specialundervisning og anden spe-

cialpædagogisk bistand i henhold til lovgivningen, bekendtgørel-

ser og cirkulærer vil tage sit udgangspunkt i primærkommunerne,

jfr. folkeskolelovens § 19 og de gældende bestemmelser i

bekendtgørelserne om specialundervisning, hvorefter lærere,

skolelæge, barnet selv eller forældrene kan tage initiativet til

en henvendelse om specialpædagogisk bistand. Indstilling herom

finder sted gennem skolens leder med skolelægens påtegning til

den lokale skolepsykologiske rådgivning.

Hvis undersøgelsen fra skolepsykologisk rådgivning munder ud i

et forslag om, at barnet bør have vidtgående specialundervisning

m.v. efter folkeskolelovens § 19, stk. 2, kan rådgivningen for-

inden sagens fremsendelse til skolen have drøftet sagen med

amtskommunens sagkyndige med henblik på en nødvendig samordning

af det eventuelle fremtidige samarbejde mellem kommunen og amts-

kommunen for at opfylde barnets undervisningsbehov.

Rapporten og forslaget til specialpædagogisk foranstaltning fra

skolepsykologisk rådgivning sendes derefter til skolen.
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Lærerrådet tager herefter stilling til forslaget fra skolepsyko-

logisk rådgivning og beslutter, hvorvidt det vil sende sagen med

forslag om vidtgående specialundervisning og anden specialpæda-

gogisk bistand til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

træffer herefter beslutning, om den vil indstille til amtsrådet

at sørge for specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskole-

lovens § 19, stk. 2.

Forældrene skal have underretning om videresendeisen af sagen

til kommunalbestyrelsen samt dens eventuelle videresendelse og

om kommunalbestyrelsens eller amtsrådets beslutning.

Ankebestemmelser er i øvrigt de sammen som beskrevet foran ved-

rørende småbørn.

Opfølgning af § 19, stk.2 - sager.

Ifølge de gældende bestemmelser skal en skolepsykologisk rådgiv-

ning følge udviklingen hos de elever, der modtager vidtgående

specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. For

småbørn skal der mindst hver 6. måned efter drøftelse med foræl-

dre og de involverede parter ske en vurdering af, om den vidtgå-

ende specialpædagogiske bistand kan begrænses, bør udvides eller

eventuelt kan ophøre.

For børn, der er undervisningspligtige skal en skolespykologisk

rådgivning mindst én gang om året efter drøftelse med forældre

og lærere vurdere, om den vidtgående specialundervisning m.v.

kan begrænses, bør udvides eller eventuelt kan ophøre.

En eventuel indstilling om ændring sendes efter drøftelse med

forældrene og efter en lærerrådsbehandling ad tjenstlig vej til

amtsrådet. Hvis indstillingen indebærer en eventuel udvidelse af

den vidtgående specialundervisning, skal skolepsykologisk råd-

givning forinden have drøftet sagen med amtets sagkyndige. Hvis

indstillingen indebærer et ophør af den vidtgående specialunder-

visning, bør den skolepsykologiske rådgivning forinden have

drøftet elevens undervisningsbehov med den kommune, der i givet

fald skal overtage ansvaret for elevens undervisning.
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Det vil sige, at såfremt eleven går i en af amtets specialsko-

ler, der betjenes af en skolepsykologisk rådgivning, og eleven

har bopæl i en kommune, der betjenes af en anden skolepsykolo-

gisk rådgivning, skal forslag om væsentlige ændringer fremsættes

i et samarbejde mellem de to rådgivninger og efter drøftelse med

afgivende og modtagende lærerråd.

Amtsrådet træffer derefter på baggrund af indstillingen afgørel-

se om ændring eller ophør af den vidtgående specialpædagogiske

bistand. Afgørelsen skal meddeles forældrene og kan ankes efter

førnævnte regler.
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Emner, der kan medtages i bestemmelser om samarbejde

imellem skolepsykologisk rådgivning og social- og sund-

hedsforvaltningen.

Lovgrundlag, herunder de relevante bestemmelser i folke-

skolelov og bistandslov med tilhørende bekendtgørelser,

cirkulærer og vejledninger.

Eventuelt samarbejdets geografiske område(r) (kommune-

type, distriktsopdeling m.v.).

Opgave- og ansvarsfordeling i henholdsvis skolepsykolo-

gisk rådgivning og social- og sundhedsforvaltningen.

Samarbejdets struktur i sager, der forudsætter indsats

fra begge områder, f.eks. faste konferencer på et eller

flere niveauer, koordinationsudvalg eller lign. - Mate-

riale, der skal ligge til grund for disses beslutninger

samt deres kompetenceområde.

Procedure for udpegning af eventuel koordinator til op-

følgning af de trufne beslutninger.
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Regler om samarbejdet mellem amtskommuner og

primærkommuner vedrørende bistand i henhold til

bistandsloven.

1) Socialministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 22. juli

1975 af lov om styrelse af sociale og visse sundheds-

mæssige anliggender, specielt § 17 (om social- og

sundhedsforvaltninger, herunder socialcentrene),

2) Socialministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 27. juni

1980 af lov omsocial bistand, der giver regler for de

amtskommunale social- og sundhedsforvaltninger,

herunder socialcentrenes samarbejdsfunktioner bl.a. i

- § 12 (vejledning af de sociale udvalg),

- § 29 (rådgivning og vejledning),

- § 32, stk. 3 og 5 (bistand med hensyn til børn og

unge),

- § 87 (optagelse ved rådgivningscentre for børn og

unge),

- § 95a (optagelse i særlige døgninstitutionerfor

børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske

handicap),

- § 99 (optagelse i døgninstitution for børn og unge),

- § 103 (om optagelse i svangre- og mødrehjem).
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3) Socialministeriets cirkulære af 15. august 1975 om

bistandslovens almindelige bestemmelser, specielt pkt.

21 om socialcentre og primærkommunernes sociale

udvalg.

4) Socialministeriets cirkulære af 9. oktober 1975 om

rådgivning og tilsyn efter bistandsloven, specielt

- pkt. 20 (socialcentrets bistand gennem særligt

sagkyndige),

- pkt. 34 (om undersøgelse af børn og unge ved en

læge eller en psykolog eventuelt ved hen-

visning til rådgivningscenter for børn og

unge),

- pkt. 43 (om valg af egnet anbringelsessted ved

eventuel anbringelse på døgninstitution for

børn og unge).

5) Socialministeriets cirkulære af 18. marts 1976 om bi-

standslovens bestemmelser om institutionerne under

amtskommunerne, specielt

- pkt. 49-51 (om børne- og ungdomsrådgivningscentrenes

psykologiske, pædagogiske, socialrådgiver-

samt psykiatriske og anden lægelig konsu-

lentbistand, først og fremmest omkring

problemer vedrørende adfærdsvanskelige børn

og unge og deres familier),

- pkt. 67 (om optagelse i revalideringsinstitution),

- pkt. 93-96, 98 og 103 (om optagelse på døgninstitu-

tioner m.v. for børn og unge),

- pkt. 100 (om skolegang)

- pkt. 102 (om kontakt med samfundet, der omgiver in-

stitutionen) ,

- pkt. 103 (om samarbejdet under anbringelsen),

- pkt. 159 (om optagelse på svangre- og mødrehjem).
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6) Socialministeriets cirkulære af 28. juni 1979 ora bi-

stand efter bistandslovens afsnit I-VI til personer

med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, spe-

cielt

- pkt. 18-19 (om rådgivning og vejledning),

- pkt. 20-21 (om opsøgende og forebyggende virksomhed)

- pkt. 22-23 (om socialcentrets opgaver),

- pkt. 24-25 (om statslige specialkonsulenter for

blinde, døve, tunghøre og vanføre samt

åndssvage),

- pkt. 27 (om særlige regler vedrørende b̂ zSrn og

unge),

- pkt. 42 (om sagkyndig bistand fra socialcenter/

specialinstitution ved tildeling af

hjælpemidler),

- pkt. 43 (om betaling af hjælpemidler),

- pkt. 45, 47 og 48 (om anbringelse i, godkendelse af

og tilsyn med privat pleje).

7) Socialministeriets cirkulære af 29. juni 1979 om

institutioner under amtskommunerne for personer med

vidtgående fysiske eller psykiske handicap, specielt

- pkt. 3 (generelt om fordeling af funktioner og

administration i de regelsæt som funk-

tionen efter sit indhold hører under

efter udlægningen af særforsorgen),

- pkt. 20 (om supplerende undervisning),

- pkt. 21 (om optagelse i revalideringsinstitution,

beskyttet virksomhed m.v.),

- pkt. 31 (om formålet med særlige daginstitutioner

for børn og unge),

- pkt. 33 (om optagelse i særlige daginstitutioner

for børn og unge),

- pkt. 34 (om det pædagogiske arbejde m.v. i de

særlige daginstitutioner for børn og

unge),

- pkt. 45 (om optagelse i døgninstitution),
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- pkt. 46 (om det pædagogiske arbejde i døgninsti-

tutionerne ) ,

- pkt. 83-84 (om udtalelse fra socialcentret ved

optagelse,, flytning m.v.).

8) Socialstyrelsens vejledning af 26. januar 1980 om de

statslige specialkonsulentordninger for fysisk og

psykisk handicappede.

Vedrørende kompetencereglerne for de enkelte sagsforløb

samt reglerne om underretningspligt skal der henvises til

de tidligere afsnit herom.

Endelig skal nævnes, at der ikke i bistandsloven skelnes

mellem småbørn og børn i den undervisningspligtige alder,

således som det gøres i folkeskoleloven. Bistandslovens

foranstaltninger for børn og unge gælder for hele alders-

gruppen af 0 - 18 årige.
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UNDERVISNINGSMINISTERIET

1. afd. 6. kt.

6. marts 1981

Notat til udvalget vedrørende

en evt. ændret organisation af

den skolespykologiske rådgiv-

ning m.v.

Kommunernes Landsforening har i udvalget om en evt. ændret

organisation af den skolepsykologiske rådgivning rejst

spørgsmålet om omfanget af undersøgelsesforpligtelsen for

skolepsykologisk rådgivning over for småbørn, der evt. har

behov for specialpædagogisk bistand efter undervisningsmini-

steriets bekendtgørelse af 22. oktober 1979 om folkeskolens

specialpædagogiske bistand til småbørn. Villy Christensen,

der er den ene af Kommunernes Landsforenings to repræsentan-

ter i udvalget, har henvist til en redegørelse af 1980 fra

ombudsmanden, der efter hans opfattelse støtter Kommunernes

Landsforenings synspunkter.

6. kontors svar:

1. Om omfanget af forpligtelsen til at tilbyde specialpæda-

gogisk bistand til småbørn. (Bekendtgørelsens § 1).

Børn i børnehaveklasser: alle med behov for det skal have

tilbud, uanset handicappets art.

Førskolebørn: tilbud skal gives, hvis børnene har behov for

det på grund af sprog- eller talevanskeligheder. Specialpæda-

gogisk bistand kan tilbydes, hvis børnene har behov for det

på grund af andre handicap.
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Ombudsmandens redegørelse vedrørte spørgsmålet om forholdet

mellem folkeskolelovens § 3 a, stk. 1, og småbørnsbekendtgø-

relsen. Ombudsmandens konklusion var, at der ikke er grundlag

for at kritisere undervisningsministeriets bekendtgørelse om

specialpædagogisk bistand til småbørn, idet det er overladt

til undervisningsministeren at fastsætte det nærmere indhold

og omfang af forpligtelsen til at tilbyde specialpædagogisk

bistand i henhold til folkeskolelovens § 3 a, stk. 1.

2. Omfanget af skolepsykologisk rådgivnings forpligtelse til

at undersøge småbørn med henblik på et evt. tilbud om

specialpædagogisk bistand.

Forudsætningen for, at der kan stilles et tilbud om special-

pædagogisk bistand op, er, at skolepsykologisk rådgivning

foretager en undersøgelse, jfr. bekendtgørelsens § 4, stk.

1.

Nogle kommuner har valgt at sætte lighedstegn mellem "kan" og

"skal", sådan at alle småbørn uanset handicap kan få tilbud

om specialpædagogisk bistand. I disse kommuner er skolepsyko-

logisk rådgivning forpligtet til at undersøge et barn, når

forældre eller andre henvender sig til rådgivningen med hen-

blik på, at barnet får tilbud om specialpædagogisk bistand.

Kommunernes Landsforenings spørgsmål er aktuelt i kommuner,

der har valgt kun at tilbyde specialpædagogisk bistand i det

omfang, de er forpligtet til det efter bekendtgørelsen -

altså til førskolebørn, der har behov for det på grund af

sprog- eller talevanskeligheder.

Det er 6. kontors opfattelse, at skolepsykologisk rådgivning

også i disse kommuner skal sørge for de fornødne pædagogisk-

psykologiske undersøgelser af alle førskolebørn, når der ret-

tes henvendelse til den med henblik på evt. specialpædagogisk

bistand.

Men rådgivningen skal kun stille forslag om specialpædagogisk

bistand, hvis kommunen selv eller amtskommunen vil tilbyde

specialpædagogisk bistand på det pågældende handicapområde.

Hanne Saunte.
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Vejle amtskommune

Amtsskolepsykologen Den 15. oktober 198o.

Amtskommunernes konsulenter.

1. Generelt vil amtskommunernes u/k-

forvaltninger og specialskoler stille

konsulentbistand til rådighed ved visi-

tationsprocessen, dvs.

a) svare på telefonforespørgsler

b) deltage i behandlingsmøder vedrørende

enkeltelever

c) deltage i visitationsmøder i kommu-

nerne

d) modtage besøg for introduktion af

specialskoler/institutioner.

Følgende personale er til rådighed

for ovennævnte konsulentopgaver:

amtsskolepsykologen

amtsskolepsykologens souchef (sko-

lepsykolog)

synskonsulent (-er)

leder af specialundervisningscenter

- - observationsskole

medarbejdere fra taleinstitut

- - høreinstitut

øvrige amtskommu-

nale specialskoler.

I nogle amtskommuner vil denne per-

sonkreds være mere omfattende.

2. Herudover vil amtskommunerne i et

vist omfang stille øvrige konsulenter
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til rådighed for kommunerne. Dette vil især

gælde for sagsområder, hvor kommunen er for

lille til selv at kunne bære en konsulent-

stilling. De amtsansatte konsulenter skal

imødekomme konsulentbehovet for de pågæl-

dende sagsområder i samtlige kommuner i am-

tet. Disse konsulenter kan medvirke i den

egentlige sagsbehandling med undersøgelses-

arbejde, rapportskrivning, fremsættelse af

forslag til specialpædagogisk bistand m.v.,

rådgivning til forældre, udøvende personale

og myndigheder.

Samtlige amtskommuner har ansat eller

vil ansætte synskonsulenter til disse op-

gaver .

Endvidere vil man kunne trække på konsu-

lentbistand fra landsdækkende og landsdels-

dækkende specialskoler.

Herudover vil nedenstående oversigt om-

fatte de nuværende og planlagte konsulent-

stillinger i amtskommunerne:

Københavns amtskommune:

Psykolog for voksenundervisning.

Frederiksborg amtskommune:

Roskilde amtskommune:

- synskonsulent

Konsulent for tale- og høreundervisning

Konsulent vedr. børn og voksne med generel-

le indlæringsvanskeligheder

Konsulent vedr. udviklingshæmmede småbørn

Fysioterapeut og ergoterapeut fra undervis-

ningscentret

Klinisk psykolog, tilknyttet observationsskolen

Vestsjællands amtskommune:

5/27 Konsulent for tale- og høreundervisning

Storstrøms amtskommune:

Etablering af pædagogisk synscentral
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Konsulent for undervisning af bevægelses-

handicappede

Konsulent for undervisning af psykotiske

børn og unge.

Bornholms amtskommune:

- synskonsulent
Ingen. Tilkøb fra andre amter.

Fyns amtskommune:

Konsulent for psykotiske børn

10/27 Konsulent for elever med generelle

indlæringsvanskeligheder

8/27 Konsulent for bevægelseshæmmede

elever

1/2 Fysioterapeut til eksterne 19,2-

elever•

Sønderjyllands amtskommune:

Førskolekonsulent

Konsulent for psykisk udviklingshæmmede

(fortrinsvis for voksne)

Klinisk psykolog (småbørn, børn, voksne)

Konsulent for bevægelseshæmmede

Konsulent for psykisk afvigende og

psykotiske børn

Synskonsulent for voksenområdet

ADL/mobility instruktør.

Ribe amtskommune:

Mobility instruktør + erhvervsvejledning

(børn + voksne)

Fysioterapeuter fra undervisningscentret

Småbørnsvejleder for børn med generelle

indlæringsvanskeligheder.

Vejle amtskommune:

Klinisk psykolog (småbørn, børn, voksne)

1/2 synskonsulent for voksenområdet

1/2 konsulent for psykisk udviklings-

hæmmede

Førskolekonsulent
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Konsulent for tale- og høreundervisning

2 fysioterapeuter

Ringkøbing amtskommune:

Konsulent for psykotiske børn

motorisk handicappede børn

svært funktionshæmmede børn

Faglig medhjælp til voksenhandicapunder-

visning.

Århus amtskommune:

1 tale- hørekonsulent (i forbindelse med in-

tegrerede hørehæmmede børn)

1 skolekonsulent for centerundervisningen

1 fysioterapeut t ± 1 e x t e r n e 1 9, 2_ e l e v e r

2 ergoterapeuter

Viborg amtskommune:

1 centerpsykolog

1 konsulent for specialklasser

1 konsulent for tale- høreundervisning

1 ergoterapeut

Nordjyllands amtskommune:

Konsulent for tale, sprog- og bevægelses-

vanskeligheder

1/5 konsulent for psykotiske børn.
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Gældende tjenestetidsregler for personale ved de skolepsykologiske

rådgivninger:

1. Cirkulære af 4. december 1973 om tjenestetiden for folkeskolens

t jenestemænd:

"§ 9. For skolepsykologer gælder den i § 1 fastsatte tjeneste-

tidsnorm.

Stk. 2. Den samlede timereduktion for de i en kommune normerede

skolepsykologstillinger udg^r 1 undervisningstime for hver 80

elever.

Stk. 3. Den beregnede timereduktion fordeles eventuelt mellem

samtlige skolepsykologer, idet timereduktionen for hver af disse

h^jst kan udgøre 22 timer ugentlig. Ledende skolepsykologer kan

helt fritages for undervisning. I så tilfælde fradrages 27 timer i

den for kommunen beregnede samlede timereduktion.

Stk. 4. For skolekonsulenter for undervisningscentre fastsættes

timereduktionen af undervisningsministeriet efter indstilling af

vedkommende kommune og/eller amtsråd.

§ 11. For andre skolekonsulenter og lærere/overlærere med tilsva-

rende opgaver nedsættes det pligtige timetal efter virksomhedens

art således:

Timereduktion.

Konsulent- 2 timer ugentlig.

virksomhed I kommuner med mere end 1000 elever udg^r time-

vedr(£rende reduktionen dog 2 timer ugentlig for de fyrste

h^re- og 1000 elever og yderligere 1 time ugentlig for hver

talehæmmede følgende 1000 elever.

elever.
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Konsulentvirk- 5 timer ugentlig.

somhed i et I kommuner med mere end 5000 elever kan reduktionen

eller flere dog udgøre 1 time ugentlig pr. 1000 elever, højst

skolefag eller 15 timer ugentlig.

lignende.

Konsulentvirk- 5 timer ugentlig.

somhed i er- I kommuner med mere end 2 500 elever kan reduktionen

hvervsorien- dog udgøre 1 time ugentlig pr. 500 elever, højst

tering. 22 timer ugentlig.

Konsulentvirk- 1 time ugentlig pr. klasse, dog højst 15 timer

somhed vedr^- ugentlig,

rende hjælpe-

klasser .

Kurator- 2 timer ugentlig.

virksomhed I kommuner med mere end 1000 elever udgør timere-

duktionen dog 2 timer ugentlig for de fyrste 1000

elever og yderligere 1 time ugentlig for hver føl-

gende 1000 elever.

Såfremt en kurators distrikt ikke er en kommune,

anvendes samme regel for kuratordistriktet."

2. Cirkulæreskrivelse af 5. september 1975 om ændring i cirkulære om

tjenestetiden for folkeskolens tjenestemænd (tjenestetiden for

visse skolekonsulenter i folkeskolen):

"§ 1. For de i § 13 i undervisningsministeriets cirkulære af 2.

november 1971 om normering og klassificering af visse tjeneste-

mandsstillinger i folkeskolen omhandlede skolekonsulenter for

specialundervisning nedsættes det pligtige ugentlige undervis-

ningstimetal med 2 timer for hver 500 elever ved kommunens skole-

væsen. Nedsættelsen fordeles mellem de to skolekonsulenter
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efter arbejdets omfang, men kan for hver skolekonsulent ikke være

mindre end 5 timer og ikke mere end 22 timer ugentlig."

3. Cirkulæreskrivelse af 24. juni 1980 om ændring i regler om norme-

ring og tjenestetid for folkeskolens tjenestemænd som følge af

specialpædagogisk bistand til småbarn:

"1. I cirkuære af 4. december 1973 om tjenestetiden for folke-

skolens tjenestemænd (tjenestetidscirkulæret) indføjes som

stk. 5 til § 9:

"Ud over den i stk. 2 fastsatte timereduktion kan der efter

undervisningsministeriets bestemmelse i det enkelte tilfælde

ydes timereduktion til bistand for børn i alderen 0-6 år."

2. I tjenestetidscirkulæret indføjes som stk. 6 til § 9:

"Den i stk. 3 fastsatte begrænsning gælder ikke for timere-

duktion, der ydes i henhold til stk. 5."

3. I tjenestetidscirkulæret indføjes som stk. 2 til § 11:

"Til konsulentvirksomhed vedrørende høre- og taleundervisning

ydes der ud over den i stk. 1 fastsatte timereduktion en

timereduktion på 1 time ugentlig pr. 1.700 børn i alderen 0-6

år" .

4. I tjenestetidscirkulæret indføjes som stk. 4 til § 14:

"Hvor børn i alderen 0-6 år indgår i beregningen af timereduktion

i medfør af § 9, stk. 5, og § 11, stk. 2, lægges det skønnede

antal børn pr. 1. august til grund. Tilsvarende gælder ved

beregning af timereduktion i medfør af § 1, stk. 2, i aftale af

31. august 1975 (om skolekonsulenter for specialundervisning) som

ændret ved aftale af 20. juni 1980.
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5. I aftale af 31. august 1975, jfr. cirkulæreskrivelse af 5.

september 1975 (om skolekonsulenter for specialundervisning)

indføjes som stk. 2 til § 1:

"Efter undervisningsministeriets bestemmelse i det enkelte til-

fælde kan timetallet yderligere nedsættes, såfremt skolekonsu-

lenterne tillige skal betjene børn i alderen 0-6 år."


