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FLERE VEJE TIL 
STÆRKE BØRNE-
FÆLLESSKABER OG 
INKLUSION
Udviklingen inden for inklusion og specialundervisning pres-
ser mange kommuner. Der er en stigning i antallet af elever, 
som får et specialiseret tilbud. Flere børn med diagnoser. Og 
flere børn, der har særlige behov.  

Det udfordrer kommunerne, som skal sikre læring og trivsel for 
alle inden for den økonomiske ramme. Samtidig får børn med 
særlige behov ikke nødvendigvis de bedste livsmuligheder af et 
specialtilbud.

Når der kommer flere børn i specialundervisning, stiger de 
kommunale udgifter, og ofte resulterer det i færre ressourcer til 
udvikling og etablering af inkluderende læringsmiljøer i almen- 
undervisningen - og igen øges presset på specialtilbud. Der er 
derfor behov for at sætte fornyet fokus på denne komplekse 
kommunale opgave.

Inklusion er en kommunal kerneopgave, hvor udfordringerne 
løbende må håndteres, og mulighederne for nye løsninger ind-
går i en kvalificeret faglig, økonomisk og styringsmæssig dialog.
I KL’s Konsulentvirksomhed spænder vi bredt over planlæg-
ning, ledelse, styring og faglig udvikling, og vi kan hjælpe jer 
lige præcis der, hvor I har størst behov. 

Vi kan bl.a.: 
•  Angive konkrete områder, hvor I kan forbedre ledelsen,  
 styringen, planlægningen og den faglige udvikling i forhold  
 til inklusion og specialundervisning – fx i forhold til organi- 
 sering, tildelingsmodeller og økonomistyring

•  Gennemføre analyser, der kan give jer ny viden om, hvor- 
 dan I kan udvikle jer – fx i forhold til takster på specialun- 
 dervisningsområdet, visitationspraksis eller relationer om- 
 kring barnet.

•  Give inspirationsoplæg og præsentere den nyeste viden om  
 ledelse, styring, planlægning og den faglige udvikling inden  
 for området

•  Give jer konkrete forslag til, hvordan I kan udvikle jeres  
 praksis og tilbudsvifte, så den passer til de behov og ram- 
 mer, der er for specialtilbud og inkluderende praksis i jeres  
 kommune

I denne pjece kan du læse vores bud på, hvordan jeres kom-
mune kan skabe stærkere børnefællesskaber og lykkes med in-
klusionsindsatsen. 

Er du eller I interesseret i en uforpligtende dialog om vores mu-
ligheder for at bistå jer, så kontakt chefkonsulent Rune Schack 
Ahlmann, ruan@kl.dk, tlf. 29 66 61 11.
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NY TILDELINGSMODEL HJÆLPER 
MED AT STYRE UDGIFTERNE TIL 
SPECIALUNDERVISNING
Ingen model eller økonomiske incitamenter kan erstatte god 
faglig ledelse, men en god tildelingsmodel kan skabe bedre sam-
menhæng mellem fordelingen af ressourcer, de politiske mål-
sætninger og den faglige ledelse. 

En ressourcetildelingsmodel er ikke blot et teknisk værktøj til at 
fordele ressourcer. Det er også et styringsværktøj, som har stor 
effekt og indflydelse på de beslutninger og den faglige praksis, 
som træffes og leveres lokalt i institutionerne og på skolerne. 

Derfor er det vigtigt at skabe forståelse, konsensus og gennem-
sigtighed om tildelingsmodellen, så der er ejerskab og opbak-
ning til modellen på tværs af forvaltning og praksis. 

Der er grundlæggende tre modeller for styring af udgifterne til 
specialundervisning: 

A. Central pulje og visitation 
B. Udlægning af midlerne til specialundervisning til den  
 enkelte skole 
C. Samarbejdsmodellen – ”Den tredje vej” 

Model A og B er klassiske modeller, som ofte er beskrevet i 
artikler og forskningsrapporter som mulige modeller til sty-
ringen af udgifterne til specialundervisning. Den tredje model 
– Samarbejdsmodellen eller ”Den tredje vej” - er ny i denne 
sammenhæng, og den er vores bud på en nytænkning af de to 
traditionelle modeller.

Samarbejdsmodellen er kendetegnet ved tre overordnede prin-
cipper: 

• Forbundne kar 
• Incitamenter til samarbejde om løsninger 
• Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven 

Modellen sikrer en sammenhæng mellem det politisk vedtagne 
budget og det faglige ansvar for budgetoverholdelse. Modellen 
bygger på de tre ovenstående principper og er bygget op om et 
arbejdsfællesskab mellem den ansvarlige fagchef og skoleleder-
ne. De enkelte skridt i modellen beskrives nedenfor.

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › At udarbejde en ressourcetildelingsmodel, der tager hensyn til de økonomiske rammevilkår, de politiske mål og de sociodemografiske 
behov  

 › At udarbejde tildelingsmodeller og styringsmodeller, som giver skoler og institutioner med forskellige forudsætninger lige muligheder og 
styrker de økonomiske incitamenter til at leve op til de politiske mål om eksempelvis øget inklusion og effektiv udnyttelse af de økono-
miske ressourcer  

 › Tæt involvering af relevante ledere og medarbejdere på tværs af organisationen i udarbejdelsen af en ny ressourcemodel – for det er en 
klar fordel, at dem, der skal bruge modellen, har været med til at udarbejde den 

 › Udvikling af økonomiske styringsredskaber til brug for den enkelte dagtilbuds- og skoleleder til effektivt at udnytte de økonomiske res-
sourcer  

 › Udviklings- og sparringsforløb, der øger kompetencerne og forbedrer økonomistyringen i den enkelte daginstitution eller skole.

Politikområdet
budget

Ledelses-
fællesskabet

Centralt budget
Skolernes

basisbudget
Visitation til
specialtilbud



4 Skole- og dagtilbud
– Flere veje til stærke børnefællesskaber og inklusion

ER DER SAMMENHÆNG MELLEM 
PRIS OG KVALITET I JERES 
TAKSTER PÅ SPECIALTILBUD 
OG -SKOLER?
I mange kommuner bygger de nuværende takster til specialtil-
bud og -skoler mere på historik og kultur end på bevidste valg 
om serviceniveau. Der mangler ofte en sammenhæng mellem 
pris og kvalitet tilbuddene imellem og i sammenligning med 
andre kommuners tilbud. 

Det kan betyde, at den enkelte kommune nogle gange betaler 
for noget, den ikke får, eller betaler for dyrt for et tilbud til et 
barn - ofte uden at vide det. 

Det er vores erfaring i KLK, at hvis kommunen tydeliggør an-
svar for og opfølgning på kvalitet, sker der en forbedring af 
fagligheden hos udfører (special – tilbuddet/skolen), og bestil-
ler (forvaltning/driftsskole) får bedre styring af og indsigt i den 
pædagogiske praksis. 

Vi kan bl.a. se, at der er store forskelle i takster til specialtilbud 
og -skoler af samme type på tværs af kommuner. Vi har derfor 
indsamlet viden og data om takster på specialskoletilbud på 
tværs af en række kommuner og udarbejdet en metode til at 
sammenligne takstniveauet for samme type tilbud. Det giver 
den enkelte kommune lejlighed til at tale om, hvorfor taksterne 
på dens tilbud er på et givent niveau. 

Med andre ord giver sammenligningsgrundlaget en enestående 
mulighed for at drøfte sammenhængen mellem økonomi og 
faglighed i de enkelte tilbud. 

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › At udarbejde en benchmarkanalyse af jeres takster på special 
tilbud  

 › At udarbejde takstberegningsmodeller for jeres tilbud 

 › Tæt involvering af relevante ledere i processen

I vores analyser ser vi følgende tendenser: 

• Der er store forskelle i takster til specialtilbud og –skoler  
 af samme type kommunerne imellem. Flere steder bun- 
 der taksterne mere i historik og kultur end i et bevidst  
 valg om serviceniveau. 
• Hvis man tydeliggør ansvar for og opfølgning på kvalite- 
 ten, sker der en forbedring på fagligheden hos udfører  
 (special –tilbuddet/skolen), og bestiller (forvaltning/ 
 distriktsskole) får bedre styring af og indsigt i den pæda- 
 gogiske praksis. 
•  Der skal sikres bedre styring af udgifterne ved at se på de  
 økonomiske strukturer og styringsmodeller på skoleom- 
 rådet herunder specialtilbud.



5Skole- og dagtilbud
– Flere veje til stærke børnefællesskaber og inklusion

ORGANISERING AF  
SPECIALUNDERVISNINGEN
Organiseringen af specialundervisningstilbuddene i landets 
kommuner er meget forskellig. Det er vores erfaring, at det har 
afgørende betydning for kvaliteten og økonomien i special- 
undervisningen, hvordan tilbuddene er organiseret. 

Vi mener derfor, at enhver kommune bør have en bevidst stra-
tegi for, hvordan organiseringen af specialundervisningstilbud-
dene bedst møder de specialundervisningsbehov, der er. Men 
hvad betyder det for specialundervisningstilbuddenes stør-
relse, specialiseringsgrad, placering i kommunen eller faglige og 
økonomisk bæredygtighed? 

Disse og andre spørgsmål kan vi i KLK hjælpe med at skabe 
klarhed over gennem en grundig analyse og dialog med cen-
trale aktører. 

5Skole- og dagtilbud
– Faglig udvikling og god styring

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › At analysere organiseringen af kommunens specialundervisnings-
tilbud. Analysen afdækker styrker og svagheder i kommunens nu-
værende organisering af specialundervisningstilbuddene -  
herunder snitflader mellem almenskolerne og specialunder- 
visningsområdet 

 › Med udgangspunkt i vores indsigt i og viden om organisering af 
specialundervisningen i landets øvrige kommuner kan vi analyse-
re, hvorvidt jeres organisering af specialundervisningstilbuddene 
er hensigtsmæssig 

 › At give anbefalinger til justeringer og forandringer i organisering-
en, som kan bidrage til at styrke kvaliteten af kommunens special-
undervisning og frigøre ressourcer. 
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Det er afgørende for både den faglige kvalitet og den økonomi-
ske styring på specialundervisningsområdet, at visitationspro-
cessen og visitationsafgørelserne i kommunen er så kvalifice-
rede som overhovedet muligt. 

Vi har i KLK hjulpet en række kommuner med at forbedre deres 
visitationspraksis til gavn for både kommunens økonomi og det 
samlede skolevæsen. 

Vi ved, at vellykkede visitationer kræver et bredt samarbejde i 
kommunen. Derfor analyserer vi ved hjælp af både kvalitative 
og kvantitative metoder den nuværende praksis, kvaliteten i  
visitationerne, strukturer i visitationsprocesserne, hvorledes 
der arbejdes med mål, handleplaner og opfølgning for det  
enkelte barn samt rammerne og praksis for inklusion i almen-
skolerne.

HAR I STYR PÅ JERES 
VISITATIONSPRAKSIS?

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › Analyse og vurdering af den eksisterende praksis mht. visitation af 
elever til specialundervisning. Analysen vil basere sig på en konkret 
gennemgang af et antal visiterede sager til specialundervisning 

 › Analyse og vurdering af visitationsprocessen til specialunder- 
visning - herunder fokus på fordelingen af opgaver og ansvar mel-
lem aktørerne og processens generelle egnethed til at facilitere 
forebyggelse og inklusion  

 › Anbefalinger og konkrete forslag vedrørende visitationspraksis, 
ensartethed i serviceniveau i de visiterede sager og kvalitet i sags-
behandlingen i visitationsprocessen til både inkluderende under-
visning og specialtilbud 

 › Anbefalinger og konkrete forslag vedrørende organisering af visi-
tationsprocessen med henblik på en klar fordeling af opgaver og 
ansvar mellem de involverede aktører.
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STYRKEDE INKLUDERENDE 
LÆRINGSMILJØER I ALMENSKOLEN
Når der kommer flere børn i specialundervisning, resulterer det 
ofte i færre ressourcer til udvikling og etablering af inkluderen-
de læringsmiljøer i almenundervisningen. Det kan blive en ond 
cirkel, som skal brydes. En god balance mellem almenområdet 
og specialundervisningsområdet starter med stærke inklude-
rende fællesskaber i almenskolen, hvor kommunens børn lærer, 
udvikles og trives. Derfor er der nogle nøglespørgsmål, som alle 
kommuner bør stille til inklusionsindsatsen.

Vigtige spørgsmål til inklusionsindsatsen:

• Er der en tydelig strategi for at styrke de inkluderende lærings- 
 miljøer, så endnu flere af kommunens børn trives og lærer i  
 almenskolen?
• Hvordan kommer specialpædagogikken i spil i almenområdet?
• Hvordan er skolens ressourcer organiseret, så det fremmer 
 inklusion?
• Hvordan inddrages forældrene i inklusionsarbejdet?
• Er der et fælles sprog om inklusion?
• Arbejdes der systematisk med at mindske fravær og skole- 
 vægring?
• Hvordan arbejdes der på tværs af skoleområdet og familie- 
 området med inklusion og børns trivsel?

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › At afdække de væsentlige spørgsmål om inklusion i kommunens 
skolevæsen 

 › At give konkrete anbefalinger til, hvordan inklusion og stærke  
børnefællesskaber kan styrkes i kommunen 

 › At levere en konkret handleplan for implementering af anbefaling-
erne.
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FÅ HJÆLP TIL OVERBLIK OG  
SIKKER ØKONOMISTYRING
Mange kommuner mangler et systematisk overblik over udvik-
lingen på specialundervisningsområdet. Et styringscockpit kan 
netop sikre en løbende opmærksomhed på udviklingen i for-
bruget såvel som antallet af børn, der visiteres til specialunder-
visning og støtteforanstaltninger.

Et overblik, der sammenholder antallet af elever, specialise-
ringsgrad udtrykt ved udgifter pr. elev i de forskellige tilbuds-
typer og de samlede udgifter til specialundervisning. 

Det er vores erfaring i KLK, at en sådan oversigt kan styrke både 
styringen af området og de pædagogiske ledelsesmæssige drøf-
telser og prioriteringer samt planlægningen på området.

Data fra styringscockpittet kan for eksempel bruges til at følge 
antallet af elever i de forskellige typer af tilbud samt de gen-
nemsnitlige udgifter pr. elev (priserne). Dermed bliver det også 
muligt at forklare og agere på udviklinger og tendenser, som er 
anderledes end forventet eller ønsket. 

Styringscockpittet skaber samtidig en kobling til den samlede 
økonomi til specialundervisning. Dermed får I et bedre grund-
lag til at danne hypoteser og træffe beslutninger, der kan være 
med til at nedbringe udgifterne på området. 

 › VI KAN BL.A. TILBYDE:

 › At hjælpe jer med at udvikle et økonomisk styringscockpit, der 
sikrer en løbende opmærksomhed på udviklingen i forbruget 
såvel som antallet af børn, der visiteres til specialundervisning og 
støtteforanstaltninger 

 › At facilitere processer, der skaber forståelse og accept i forhold til 
at bruge data i styringen af området. Processerne sikrer, at såvel 
de faglige ledere som medarbejdere på området forstår, hvordan 
data kan understøtte både den faglige udvikling og den økonomi-
ske styring 

 › At afdække, hvilke data der passer til jeres styringsbehov, og hvor-
dan I skaffer og vedligeholder dem.

At bruge data systematisk i sin ledelse og styring handler bl.a. 
også om at få et fælles sprog til at tale om de faglige og økono-
miske perspektiver på området. Data giver ikke svaret i sig selv, 
men skaber en anledning til at stille kvalificerede spørgsmål til 
både nuværende og fremtidig praksis. 
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RELATIONEL KOORDINERING – 
VEJEN TIL BEDRE SAMARBEJDE
Der er mange forskellige parter i spil, når børn eller unge er i 
kontakt med kommunen, og det er ikke helt ligegyldigt, hvor-
dan parterne samarbejder. Det gælder ikke mindst i forhold til 
inklusion og specialundervisning. 

En relationsanalyse kan klarlægge de samarbejdsstrukturer, der 
eksisterer i dag imellem de relevante parter, der arbejder inden 
for børne- og ungeområdet. 

Når vi blotlægger de faktiske roller, samarbejdsmønstre og -ud-
fordringer kan det være med til at skabe en forståelse af, hvor-
dan det gode samarbejde omkring barnet vil være for at nå de 
ønskede effekter for barnet. Det gør vi bl.a. ved at fokusere på, 
hvordan parterne ser relationerne, sig selv og de andre med et 
gensidigt blik - og hvordan relationerne fremmer eller udfor-
drer indsatser og effekter. 

Når vi i KLK afdækker relationer og herunder samarbejds-
mønstre og – udfordringer tager vi udgangspunkt i aktørerne 
omkring barnet. Det betyder bl.a., at vi fokuserer på, hvilken 
rolle de forskellige aktører har, og hvordan de samarbejder med 
hinanden om at skabe effekt for barnet. Relationsanalysen har 
således et klart barneperspektiv på de organisatoriske roller og 
relationer. 

 › Vi kan bl.a. tilbyde: 

 › En relationsanalyse i et helhedsorienteret organisatorisk perspek-
tiv, som afdækker, hvordan forskellige enheder og fagligheder i 
kommunen samarbejder omkring barnet. Relationsanalysen dan-
ner grundlag for konkrete anbefalinger til, hvilke relationer som 
med fordel kan styrkes og udbygges med henblik på at opnå den 
bedst mulige effekt i et barneperspektiv 

 › Spørgeskemaanalyse, hvor de relevante ledere og medarbejdere 
svarer på spørgsmål i forhold til deres primære samarbejdspart-
nere – hvad der samarbejdes om, hvad deres rolle i samarbejdet 
er, og hvor det er udfordret mv.  

 › Samarbejdsworkshop for relevante parter. Workshoppen kan 
bruges til dels at blotlægge faktiske roller, samarbejdsmønstre og 
-udfordringer og dels at opnå en fælles forståelse af, hvordan det 
ideelle samarbejde omkring barnet ser ud. 

Figur: Eksempel på relationer omkring barnet
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Chefkonsulent Anne Rovsing
Anne har konkret ledelseserfaring fra det specialiserede børneområde, hvor hun i en række år har arbejdet i Køben-
havns kommune på området for udsatte børn. I den forbindelse har Anne understøttet processer i at omstille ind-
satsområdet fra anbringelse til mere forebyggelse. Derudover har hun arbejdet som socialfaglig konsulent i Køben-
havns Kommune, hvor hun har opbygget erfaring i at implementere og undervise i nye metoder og arbejdsgange 
på det specialiserede område.

Tlf. 2966 6360 – Mail: ANRO@kl.dk 

Konsulentchef Jan Henriksen
Jan er KLK’s chef. Han har mange års kommunal ledererfaring - lige fra den borgernære institution til direktionsloka-
let. Han hjælper bl.a. kommuner med rekruttering af ledere på alle niveauer og med at udvikle den kommunale le-
delsesopgave, så den fortsat understøtter velfærdsudviklingen. Derudover laver han analyser og løsningsmodeller 
på hele 0 – 18 års-området.

Tlf. 3370 3572 – Mail: JAHE@kl.dk

Konsulent Marie Engstrøm Graversen 
Marie arbejder med styring og effektivisering på tværs af de store velfærdsområder. Hun har en ph.d. i økonomisty-
ring, hvor hun bl.a. har arbejdet indgående med tildelingsmodeller og brugen af finansielle incitamenter – særligt 
med modeller –, der søger at skabe direkte budgetmæssig sammenhæng mellem tildeling og kvalitet på skole- 
området. Marie har et solidt kendskab til folkeskoleområdet, hvor hun har arbejdet med alt fra organisering og sty-
ring samt design af tildelings- og socioøkonomiske modeller til den nyeste viden om mål- og effektstyring.

Tlf. 3370 3133 – Mail: MEGR@kl.dk

Specialkonsulent Nanna Hansen
Nanna arbejder med generelle økonomiske analyser, tildelingsmodeller, kapacitetsanalyser samt udvikling af  
modelværktøjer på tværs af de store velfærdsområder. Hun har eksempelvis foretaget analyser af lærerne og pæ-
dagogernes arbejdstid samt af taksterne på specialundervisningsområdet. Nanna er tidligere økonomikonsulent i 
Albertslund Kommune med særligt ansvar for skoleområdet, hvor hun arbejdede med økonomisk styring og udvik-
ling af forskellige budgetmodeller. 

Tlf. 3370 3076 – Mail: NAH@kl.dk

Specialkonsulent Janne Sørensen
Janne har flere års kommunal erfaring fra dagtilbuds- og skoleområdet og området for udsatte børn og unge. Hun 
har bl.a. arbejdet særligt med tildelingsmodeller, effektivisering og omorganisering, målstyring og analyser. Janne 
har erfaring med organisations- og styringsmodeller på specialundervisningsområdet fra Gribskov Kommune. Der-
udover har hun arbejdet en del med kvalitetsrapportering og brugertilfredshedsundersøgelser.

Tlf. 2329 2961 – Mail: JASR@kl.dk

 › AKTUELT ARBEJDER FØLGENDE KONSULENTER MED DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET

Chefkonsulent Rune Schack Ahlmann 
Rune er chefkonsulent og ansvarlig for KLK’s ydelser på dagtilbuds- og skoleområdet. Rune har dyb indsigt i og erfa-
ring med ledelse, styring og organisering på skole- og specialundervisningsområdet. Rune har mange års erfaring med 
inklusion og specialundervisning både som konsulent og som kommunal centerchef med ansvar for fagområdet.

Tlf. 2966 6111 –  Mail: RUAN@kl.dk
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Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

klk.kl.dk

 @kommunerne

 facebook.com/kommunerne

KLK PÅ DAGTILBUDS- OG 
SKOLEOMRÅDET
KL’s Konsulentvirksomhed - KLK - er de kommunale ledelsers 
betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer 
af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter. 
Vi kender det kommunale maskinrum bedre end nogen andre, 
og vi bruger aktivt denne position til at sprede lovende praksis 
mellem kommunerne. KLK er kommunernes eget konsulent-
hus og skal ikke skabe økonomisk gevinst til private ejere. Et 
evt. overskud i KLK tilfalder det kommunale fællesskab.

Samtidig bringer vi viden fra kommunerne ind i KL, når vi ob-
serverer ting, der kalder på nye nationale tiltag. En stor del af 
vores konsulenter løser opgaver på dagtilbuds- og skoleområ-
det, og de har alle et stort kendskab til et eller flere elementer 
under områderne herunder inklusion og specialundervisning. 

De er alle i stand til at bringe den konkrete viden om den kom-
mune, de arbejder for, og deres egen viden i spil for sammen 
med andre at skabe de bedste resultater – både for den enkelte 
kommune og det kommunale fællesskab. 

De fleste af vores konsulenter har en fortid som enten med- 
arbejdere, ledere og/eller topchefer i kommuner og forstår der-
for i høj grad den kommunale hverdag og kompleksiteten i op-
gaverne. Vi arbejder sammen med resten af KL-Huset og står på 
dets viden om for eksempel samspillet mellem administrativ 
og politiske ledelse, nationale lovgivnings- og reformprocesser 
og faglighed inden for velfærdsområderne. 

Samtidig kan vi trække på det store netværk, som det at være 
en integreret del af KL giver adgang til. Alle vores konsulenter 
kommer med en specifik faglig baggrund suppleret med stor 
analytisk og/eller processuel kapacitet. 

Vores mange fagligheder kan vi integrere med: 
• Udvikling af jeres faglige praksis og økonomiske styring til  
 gavn for både børn og unge og kommunens samlede øko- 
 nomi 

• Rådgivning og nyeste faglige viden inden for udvikling, le- 
 delse og styring i forhold til inklusion og specialundervis- 
 ning

• Facilitering af organisatoriske udviklings- og læringsproces- 
 ser 

• Analyser, der giver konkrete anbefalinger til, hvordan om- 
 rådet fremadrettet kan udvikles, ledes og styres 

• Projektledelse og partnerskaber om udvikling af jeres prak- 
 sis, så viden bliver i organisationen. 

Vi lægger vægt på, at vores rådgivning og sparring bygger på 
jeres praksis og en tæt dialog. Forankring og organisatorisk læ-
ring er nøgleord for os, så analyser, ny viden, udviklingsproces-
ser og læring bliver knyttet tæt til hverdagen. 

Hvis du eller I er interesseret i en uforpligtende dialog om 
KLK’s muligheder for at bistå jer, så kontakt chefkonsulent 
Rune Schack Ahlmann, ruan@kl.dk, tlf. 2966 6111. Rune har 
ansvaret for KLK’s konsulentydelser på dagtilbuds- og skole-
området.


