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Udmøntning af pulje til inklusion for 2016 

 

Der blev på finansloven for 2015 afsat en pulje på 25 mio. kr. årligt i 

2015-2017, som skal styrke den igangværende indsats for øget inklusion i 

folkeskolen. 

 

Målet med puljen er at kunne yde en ekstra støtte til de kommuner og 

skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for 

øget inklusion. Puljen giver mulighed for at yde en indsats, der er målret-

tet lærere og pædagoger direkte i undervisningen. Målet er, at lærere og 

pædagoger kan få rådgivning og sparring fra lærere i specialskoler og 

specialklasser til at etablere et inkluderende læringsmiljø og støtte til at 

håndtere specifikke problemer og udfordringer i forhold til elevers læring 

og trivsel i klasser med en bred elevsammensætning. 

 

Puljen kan dække udgifter til frikøb af specialpædagogiske lærerressour-

cer fx lærere i specialskoler og specialklasser i forbindelse med behovet 

for rådgivning og sparring fra ressourcepersoner om den pædagogiske 

indsats for at styrke børnefællesskabet og skabe et inkluderende lærings-

miljø, hvor alle børn lærer og trives. Det kan fx være gennem arbejdet 

med undervisningsdifferentiering og undervisningsmetoder, der matcher 

ressourcerne i elevgruppen og de konkrete udfordringer, der er i forbin-

delse med at tilrettelægge og implementere en inkluderende undervisning 

for eleverne, herunder i forhold til at inkludere elever, der kommer fra en 

specialskole eller en specialklasse. 

 

Specialskoler og specialklasserækker har en specialviden, der kan bringes 

i spil i almenundervisningen, men der er en række barrierer for at få bragt 

denne viden i spil i almenundervisningen. 

 

Forskningen peger på en række forhold, der har betydning for, hvordan 

skolerne i deres praksis kan kvalificere og udvikle egen praksis på bag-

grund af andres viden og erfaring. For at understøtte anvendelse af den 
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forskningsbaserede viden har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udarbejdet et inspirati-

onsmateriale, der kan findes på dette link: 

http://www.uvm.dk/~/UVM-

DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Nov/151123-Faa-inspiration-til-

flerfagligt-samarbejde-om-inklusion 

 

Udmøntningen af puljen skal medvirke til, at der udvikles og formidles 

viden om en hensigtsmæssig organisering af professionelt samarbejde 

mellem lærere og pædagoger og andre ressourcepersoner på tværs af 

skoler og kommuner. 

 

Puljen skal understøtte, at specialviden i specialskoler og specialklasser, 

der ofte er knyttet til enkeltelever og mindre læringsmiljøer, kan omsæt-

tes eller transformeres til at indgå i en større elevgruppe i en almenklasse. 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har på denne baggrund 

og efter drøftelse med en referencegruppe med repræsentanter fra KL, 

BKF, DLF, BUPL, Skolelederforeningen, Samrådet af specialskoleledere 

i Danmark og Landssamrådet af PPR-chefer udarbejdet følgende oplæg 

til udmøntning af puljen for 2016: 

 

Udmøntning af midler i 2015 til 2017 

Der vil samlet være tre ansøgningsrunder for den samlede pulje på i alt 

75 mio. kr. 

 

Den første årlige pulje på 25 mio. kr. blev udmøntet i april 2015 efter 

ansøgning, og der er ydet tilskud til 13 kommuner. 

 

Nedenstående vilkår og krav til ansøgninger er gældende for den anden 

ansøgningsrunde for 2016. 

 

Tilskud ydes på minimum 1.1 mio. kr., svarende til frikøb af to lærerårs-

værk samt 10 pct. overhead til dækning af udgifter til administration og 

deltagelse i tre til fire seminarer, hvor de vil få vidensinput og mulighed 

for at dele viden med hinanden m.m. 

 

Tilskud ydes til aktiviteter i skoleåret 2016/2017. De kommuner, der har 

modtaget tilskud i skoleåret 2015/2016, har mulighed for at søge om 

forlængelse af igangværende projekter.  

 

Vilkår for tilskud for 2016 

Frikøb af lærerressourcer skal indgå i en samlet plan eller et projekt, der 

involverer en specialskole eller en specialklasserække og tre eller flere 

folkeskoler i kommunen. 

 

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Nov/151123-Faa-inspiration-til-flerfagligt-samarbejde-om-inklusion
http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Nov/151123-Faa-inspiration-til-flerfagligt-samarbejde-om-inklusion
http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2015/Nov/151123-Faa-inspiration-til-flerfagligt-samarbejde-om-inklusion
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Projektet skal fremme kompetenceudvikling i kommunen i overens-

stemmelse med kommunens værdier og mål for området og skal kunne 

anvendes umiddelbart og direkte i den daglige praksis på skolerne. 

 

Projektet skal have sammenhæng med og indgå i kommunens samlede 

strategi eller handleplan for øget inklusion, herunder de overordnede 

principper, værdier og syn på børne- og ungdomsfællesskaber. 

 

Projektet skal have klare pædagogiske mål og skal være vidensmæssigt 

underbygget, dvs. der kan henvises til forskning og studier, der sandsyn-

liggør, at det vil have en effekt i forhold til kompetenceudvikling og ud-

vikling af det professionelle flerfaglige samarbejde om inklusion på de 

deltagende skoler i kommunen. 

 

De deltagende skolers ledelse og de deltagende lærere og pædagoger skal 

være indstillede på at deltage i dels et opstartsseminar og dels to halvårli-

ge opfølgningsseminarer samt en afsluttende evaluering. 

 

De deltagende ledere, lærere og pædagoger skal endvidere have lyst og 

mulighed for at deltage i faglige netværk på tværs af skoler og kommuner 

evt. suppleret med partnerskaber med andre kommuner i samarbejde 

med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings læringskonsu-

lentkorps. 

 

Fastlæggelse af netværksaktiviteter og andre udviklings- og videndelings-

aktiviteter fastlægges i samarbejde med kommuner og skoler. 

 

Dokumentation af projektet i form af projektplan, strategi for inklusion-

sindsatsen eller andet materiale skal kunne offentliggøres på ministeriets 

hjemmeside m.m. 

 

Krav til ansøgninger 

Ansøgning om støtte sker via et elektronisk ansøgningsskema. 

 

Ansøgningen afgives af kommunen.  

 

Ansøgningsfristen er fredag den 29. januar 2016. 

 

Behandling af ansøgninger 

Ansøgninger indgår i en samlet prioritering. 

 

Ydelse af tilskud vil blive prioriteret til de kommuner og/eller skoler, der 

har de største udfordringer i forhold til omstillingen til øget inklusion ud 

fra følgende data for kommunen og de deltagende skoler: 

 Andel af elever i den almindelige undervisning og udviklingen i 

perioden fra 2011/12 til 2014/15. 
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 Elevtal og socioøkonomiske forhold. 

 Udviklingen i elevernes faglige resultater og trivsel. 

 

Tilskud ydes i øvrigt efter følgende kriterier: 

 Samlet projektbeskrivelse.  

 Sammenhæng til strategi eller handleplan for kommunens inklu-

sionsindsats, og herunder brug af ressourcepersoner.  

 Pædagogiske mål for projektet og vidensmæssig underbygning. 

 Organisering og ledelsesmæssig opbakning. 

 Opfølgning og forankring i kommunens praksis. 

 

Ansøgningerne behandles af en referencegruppe med Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling som formand og med deltagelse af 

BKF, KL, Skolelederforeningen, DLF, BUPL, Samrådet af specialskole-

ledere i Danmark og Landssamrådet af PPR-chefer. 

 

Svar på ansøgninger forventes givet senest mandag den 7. marts 2016.  

 

Udbetaling af tilskud og krav til afrapportering for tilskud 

Udbetaling af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over projektperioden. 

Sidste rate udbetales, når projektperioden er afsluttet, og projektrapport 

samt revideret regnskab er fremsendt og gennemgået af ministeriet uden 

bemærkninger.  

 

Afrapportering skal ske med afsæt i den på tilsagnstidspunktet gældende 

puljebekendtgørelse. Aktuelt fremgår reglerne af bekendtgørelse nr. 131 

af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets 

puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 

2014.  

 

Opstartsseminar og opfølgningsseminarer 

Opstartsseminaret og de opfølgende seminarer tilrettelægges af ministe-

riets læringskonsulenter.  

 

På opstartsseminaret organiseres gruppedrøftelser om deltagernes for-

ventninger til projektet, mulige barrierer m.m. 

 

På de følgende to opfølgningsseminarer drøftes erfaringer såvel positive 

som negative som grundlag for justeringer af projekterne og rammerne 

herfor.  

 


