
 

Analyse af takster til specialskoler  

Er taksterne på specialskoler og –tilbud i din kommune gennemskuelige? Oplever I en sammen-

hæng mellem pris og kvalitet tilbuddene imellem? Og kan I forhandle eller fastsætte priser på et 

oplyst og gennemsigtigt grundlag? Hvis din kommune er som gennemsnittet, så er svaret højst 

sandsynligt nej.  

 

Benchmarking analyse 

Vi har indsamlet viden og data på takster til specialskoletilbud på tværs af flere kom-

muner.  

 

I mange kommuner bygger de nuværende takster til specialtilbud og -skoler mere på historik og 

kultur end på bevidste valg omkring et ønsket serviceniveau. Når I får et sammenligningsgrundlag 

for taksterne i jeres egen kommune, får I mulighed for at drøfte sammenhængen mellem økonomi 

og faglighed i de enkelte tilbud.  

 

Vi har udarbejdet en metode til at sammenligne takstniveauet for samme type af tilbud på tværs af 

kommunerne. Dermed får man som kommune adgang til på et oplyst grundlag at drøfte og tage 

stilling til, hvorfor taksten for egne tilbud er på det nuværende niveau.  

 

Metoden bygger på en takst-udredningsmetode, som inkluderer en kategorisering af egne special-

tilbud/skoler samt en kategorisering af udgifter, der muliggør sammenligning med andre kommu-

ner. 

 

Benchlearning forløb -  Gennemgang af praksis 

Når der er foretaget en benchmarkinganalyse, har vi god erfaring med at bruge data 

til at lave et forløb sammen med kommunen, hvor der sættes fokus på det faglige 

indhold.  

Det gør vi bl.a. ved at gennemgå visitationssager for de enkelte tilbud – en undersøgelse af fx 

matching mellem visiterede børn samt målgruppe for tilbuddet, kvalitet og faglighed i visita tions-

sagerne samt arbejdet med revisitationer. 

 

Det viser sig ofte, at en eller flere af følgende faktorer er udgiftdrivere til specialskoler/tilbud:  

 

 Hvilken visitationspraksis der er gældende i kommunen 

 Hvordan der følges op på progression hos det enkelte barn 

 Hvordan revisitationspraksis er i kommunen 

 

Evaluering / opbygning af tildelingsmodeller  

Uanset om I skal have udarbejdet nye tildelingsmodeller eller evalueret den eksiste-

rende model, har vi i KLK erfaring med at hjælpe.  

 

Vores fokus er at opbygge tildelingsmodeller, der matcher jeres behov – både i forhold til at imø-

dekomme en model, som virker med kendte faktorer, men også at lave en model, der kan håndte-

re fremtidige forandringer. 

 

 

Er behovet at få evalueret og gennemgået jeres eksisterende model, arbejder vi efter at få klarlagt 

de forskellige perspektiver, som brugerne af den eksisterende model har.  



Perspektiverne kan være meget forskellige i forhold til, om man er skoleleder, økonomimedarbej-

der, forvaltningschef osv.  

 

Nye styringsmodeller til specialundervisningsområdet 

 KLK har udviklet en budgetmodel som giver optimale muligheder for at finde den 

lokale balance mellem budgetoverholdelse og fortsat udvikling og tilpasning af tilbud-

dene i specialundervisningen.  

 

Vores design for en budgetmodel skaber sammenhæng mellem almenområdet og specialområdet 

i både opgaveløsning og budgetoverholdelse. 

 

Vores budgetmodel tager udgangspunkt i at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og prio-

riteringer og de faglige nødvendige løsninger. Udgangspunktet er et design for hvordan de øko-

nomiske ressourcer udmøntes i konkrete pædagogiske løsninger. Centralt i designet står de sær-

lige ledelsesopgaver som skal sikre, at der er de rette undervisningstilbud til børnene i både al-

menundervisningen og i specialundervisningen. 

 

 

Hvad har vi gennem vores analyser fundet andre steder? 

Vi har arbejdet med flere kommuner, hvor såvel visitationspraksis, tildelingsmodeller 

samt benchmarking af takster til  

specialtilbud og -skoler er analyseret.  

 

I vores analyser ser vi følgende tendenser: 

 Der er store forskelle i takster til specialtilbud og –skoler af samme type kommunerne 

imellem. Flere steder bunder taksterne mere i historik og kultur end i et bev idst valg om 

serviceniveau. 

 

 Hvis man tydeliggør ansvar for og opfølgning på kvaliteten, sker der en forbedring på fag-

ligheden hos udfører (special –tilbuddet/skolen), og bestiller (forvaltning/distriktsskole) får 

bedre styring af og indsigt i den pædagogiske praksis. 

 

 Ved at se på de økonomiske strukturer og styringsmodeller på skoleområdet herunder 

specialtilbud kan der sikres en bedre styring af udgifterne. 

 

 Visitationspraksis og revisitationspraksis kan skærpes for at sikre et fokus på såvel  pro-

gression som kvalitet. 
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