Pejlemærker for fremtidens
pædagogisk-psykologiske rådgivning
RAPPORT, JANUAR 2013

Foto: KL

Indhold
Indledning og pejlemærker

3

Indtryk fra interview

7

Pejlemærke 1: Fælles model for inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler

8

Pejlemærke 2: Supervision og rådgivning

10

Pejlemærke 3: Behovstilpassede ydelser

12

Pejlemærke 4: Øget decentral organisering

16

Pejlemærke 5: Tidlig indsats

19

Pejlemærke 6: Forebyggende behandlingsforløb for børn og deres familier

22

Pejlemærke 7: Kompetenceudvikling på tværs

24

Bilag: Interviewoversigt

26

PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING

INDLEDNING OG PEJLEMÆRKER

Indledning og pejlemærker
KL’s Center for Børn og Uddannelse har bedt Implement
Consulting Group om at gennemføre en undersøgelse af
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). KL ønsker at
identificere pejlemærker for, hvordan PPR bedst muligt
understøtter og bidrager til inklusionsarbejdet i kommunernes dagtilbud og skoler1. KL ønsker med denne viden at
indlede en debat om PPR’s fremtidige opgaver.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at opgaverne for
PPR skal prioriteres, så de kan understøtte visionen om
at skabe læring for alle børn gennem øget inkluderende
praksis i dagtilbud og skoler. Kommunerne arbejder for en
omstilling af børneområdet. Det er et tværgående kommunalt ansvar, som skal løses i fællesskab af institutioner og
sektorer, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. I
forlængelse heraf bør PPR’s opgaver ændres, således at de
i højere grad end hidtil understøtter inklusionsarbejdet i
både dagtilbud og skoler, bl.a. gennem øget rådgivning
og forebyggende arbejde.
En af de interviewede i denne undersøgelse, skoleleder Villy
Raahauge fra Vejle Kommune, formulerer det på denne måde:
”Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal have en pædagogisk
psykologisk rådgivning. Jeg ser det sådan, at vi har behov for,
at en række opgaver bliver løst. Men om det er PPR, os selv
eller nogle andre, der løser opgaverne, det er i og for sig ikke
så afgørende. Det vigtigste er, at opgaverne bliver løst, så vi kan
lykkes med inklusion.”
Baggrunden for undersøgelsen er todelt:
1.

Inklusion af flere børn i dagtilbud og skoler står højt på
den politiske dagsorden. De almene tilbud skal styrkes,
så alle børn og unge er i læring, udvikling og trivsel.
Omstillingen til mere inkluderende dagtilbud og skoler
er en anledning til at sætte fokus på PPR, herunder den
mulige ydelsesvifte og organisering i det fremadrettede
arbejde med inklusion.

1 I rapporten omfatter ”dagtilbud og skoler” også SFO, fritidshjem
og klubber.

2.

Ændring i folkeskolelovens afgrænsning af specialundervisning2 medfører, at PPR fremadrettet skal
foretage færre såkaldte pædagogisk-psykologiske
vurderinger til afdækning af barnets behov for specialpædagogisk bistand eller specialundervisning.
Traditionelt set har en stor del af arbejdet i PPR
været koncentreret om udarbejdelsen af pædagogiske-psykologiske vurderinger. Med lovændringen
er denne opgave reduceret, da PPR ikke skal inddrages i vurderingen af et barn, når der er behov
for støtte i mindre end ni timer ugentligt. Fremover
er det den enkelte skoleleder, der foretager den
faglige vurdering af, hvordan det pågældende barn
kan inkluderes.

Omstillingen af PPR har været undervejs i flere år, men
med den seneste lovændring og det øgede fokus på
inklusion i kommunernes dagtilbud og skoler er der sat
yderligere fokus på, hvilke opgaver PPR varetager og
hvordan.
Jan Kirkegaard, chefpsykolog og leder af PPR og Specialpædagogik i Aarhus Kommune, forklarer, hvordan han ser
på den udvikling, PPR står over for:
”Der er nogen, der spørger sig selv, om vi overhovedet skal
have et PPR i den form, vi kender det i dag. Det kan være
udmærket at få stillet det spørgsmål, for PPR skal være parat
til at prøve nogle forskellige nye samarbejdsmodeller af.
PPR bør arbejde praksisnært i de pædagogiske miljøer, fx
lave psykologiske observationer helt ude i klasselokalerne
på skolerne. Her har PPR måske ikke været så meget de
sidste 10-15 år. Jeg kunne godt tænke mig, at PPR rykker
tættere på praksis og arbejder med supervision, facilitering,
videndeling og kompetenceudvikling. PPR skal arbejde med
de pædagogiske miljøer for at styrke dem, således at lærere og
pædagoger bliver i stand til at inkludere flere børn og unge.”

2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 380 af 28. april 2012).
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Overordnede pejlemærker
Hovedtendensen i undersøgelsen er, at PPR skal tilpasse
sine opgaver og ydelser til kommunens inklusionsindsatser. PPR skal samarbejde med kommunens dagtilbud
og skoler om at skabe læring, udvikling og trivsel for alle
børn og unge i inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer.
Dette bør fremgå af PPR’s målsætning. En af de interviewede eksperter, børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz,

beskriver, at PPR-området står over for en større faglig
udvikling, hvis det skal lykkes at ændre fokus:
”Der er brug for en ny faglighed. I fremtiden skal vi ikke tale
om støtte-hjælpe-systemer, som vi traditionelt har gjort. Vi skal
snakke om udviklingssystemer. Vi skal omtænke alt det, der
er rundt om skolen, for at skabe disse udviklingssystemer. Vi
skal insistere på, at udvikling er muligt, og vi skal fokusere på,
hvordan det bliver muligt.”

UNDERSØGELSENS METODE
Undersøgelsen er lavet som en interviewundersøgelse,
hvor i alt 27 personer er blevet interviewet, enten
individuelt eller i grupper. Listen over interviewpersoner
fremgår af bilaget.
Undersøgelsen har en udforskende karakter, hvor de
medvirkende personer i høj grad taler om de emner,
som fylder mest ud fra deres perspektiv.
Interviewpersonerne er udvalgt med henblik på at sikre
en vis repræsentativitet på tværs af store og mindre
kommuner samt landsdele. Undersøgelsen omfatter
både PPR-ledere, eksperter, chefer på forvaltningsniveau
og medarbejdere/ledere fra dagtilbud og skoler. Den
sidste gruppe er repræsenteret stærkere end de to
øvrige, hvilket skyldes, at undersøgelsen lægger vægt
på brugersiden af PPR-området, altså særligt dagtilbud
og skoler.
Interviewene er foretaget over to runder, hvor den første
interviewrunde havde til formål at afsøge pejlemærker,
der i anden interviewrunde er blevet udfordret og kvalificeret.
I den indledende afsøgning har følgende spørgsmål
været styrende for både udvælgelse af interviewpersoner og for interviewenes forløb:
• Hvilke opgaver skal PPR prioritere fremover?
• Hvordan omstiller PPR sig til at være mere aktiv,
udadvendt, konsulterende og inkluderende?

Denne rapport samler op på de pejlemærker, der tegner
sig i undersøgelsen. Rapporten henvender sig til forvaltningschefer, institutionsledere og PPR, som arbejder
med at skabe rammerne for den kommunale inklusionsopgave i forhold til 0-18-årige.
Rapporten giver et indblik i, hvordan de interviewede
anskuer PPR, når alle børn skal have et større udbytte
i kommunernes dagtilbud og skoler. Rapporten er en
opsamling på de mange eksempler, som interview med
27 aktører på området giver.
Rapporten udgør således ikke en udtømmende liste
over hverken kommunale inklusionsindsatser eller PPRområdets opgaver, men den er summen af de – meget
enslydende – synspunkter, som et stort flertal af interviewpersonerne er kommet med.
Undersøgelsen fokuserer på den del af PPR-området,
som med den ændrede lovgivning falder i kategorien
”kan”-opgaver. Det være sig opgaver, der typisk ikke er
direkte lovfastsatte, og som har en forebyggende og
rådgivende karakter.
Undersøgelsen retter blikket mod den del af kommunernes samlede inklusionsindsats for de 0-18-årige, hvor
dagtilbud og skoler har behov for hjælp til skabe inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer med det formål
at realisere uddannelse og læring for alle.
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Undersøgelsen peger på syv pejlemærker for PPR-områdets
mulige udvikling:
1.

Fælles model for inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler
• Inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler bør bygge
på en fælles model, som skaber en ensartet tilgang til
inklusion i kommunen.
• En fælles model kan benyttes til at fastsætte kommunens ambitionsniveau på inklusionsområdet, herunder
også forventningerne til PPR.

2.

Supervision og rådgivning
• Brugerne af PPR fremhæver, at det vil være gavnligt
for inklusionsarbejdet i kommunerne, hvis PPR yder
supervision og rådgivning om inklusion på de enkelte
dagtilbud og skoler.
• Supervision og rådgivning forudsætter, at PPRmedarbejderne har den fornødne indsigt i de
konkrete lokale forhold, således at der kan skabes
et rum for refleksion og læring om inklusionspraksis
i og på tværs af kommunens dagtilbud og skoler.

3.

4.

6

Behovstilpassede ydelser
• Brugerne af PPR efterspørger, at PPR agerer
”fødselshjælper” i inklusionsarbejdet og lytter til
de behov for støtte og rådgivning, som efterspørges
i kommunernes institutioner.
• Der er i undersøgelsen eksempler på, at PPR tilrettelægger, synliggør og oparbejder kompetencer inden
for en ydelsesvifte, der retter sig mod de konkrete
udfordringer i inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler.
Øget decentral organisering
• Brugerne af PPR påpeger, at samarbejdet med PPR
forudsætter tillidsfulde relationer, hvilket understøttes ved øget tilgængelighed via en decentral organisering.
• PPR kan styrke sin relation til kommunens institutioner ved at organisere sig således, at hvert dagtilbud
og skole tilknyttes en eller flere faste PPR-medarbej-

KL

dere, som befinder sig størstedelen af arbejdsugen
på den enkelte institution, hvor de indgår aktivt i
inklusionsarbejdet.
5.

Tidlig indsats
• Brugerne oplever, at en tidlig indsats i kommunernes dagtilbud og skoler er med til at sikre, at færre
børn og unge udskilles fra den almene undervisning,
læring og de lokale fællesskaber.
• PPR kan bidrage til at understøtte og kvalificere den
tidlige indsats ved at indgå i de lokale sammenhænge,
hvor dagtilbud og skoler samarbejder på tværs af
fagligheder med henblik på at skabe udvikling og
læring for børn og elever.

6.

Forebyggende behandlingsforløb for børn og deres
familier
• Brugerne af PPR oplever, at der er behov for forebyggende psykologiske behandlingsforløb for børn
og deres familier.
• PPR har som udgangspunkt de faglige kompetencer
til at have forebyggende behandlingsforløb som en
mulig ydelse, selvom disse kompetencer hidtil kun
har været aktiveret i meget begrænset omfang.

7.

Kompetenceudvikling på tværs
• Kompetenceudvikling på tværs af kommunens
dagtilbud og skoler kan skabe et fælles grundlag
for inklusionsarbejdet, herunder fælles værktøjer og
klarhed om ansvar og arbejdsgange i kommunen på
inklusionsområdet.
• Der er i undersøgelsen eksempler på, at PPR kan
være strukturerende for kommunens kompetenceudviklingsindsats inden for inklusionsarbejdet.

Disse syv overordnede pejlemærker foldes ud i denne rapport.
Pejlemærkerne hænger sammen på kryds og tværs. Fælles
for pejlemærkerne er, at de fortæller noget om, hvad de interviewede peger på som værende vigtigt for at lykkes med at
skabe fællesskaber og udviklingsmuligheder for alle børn.
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Indtryk fra interview
Der er nogle gennemgående indtryk, som fæstner sig på
tværs af alle interview:
• Interviewene i kommunerne giver det klare indtryk, at
inklusionsdagsordenen fylder meget i både dagtilbud og
skoler. De interviewede lægger vægt på, at det er en højt
prioriteret opgave at sikre inklusion, og der bliver overalt
arbejdet målrettet mod at undgå udskillelse af børn fra
de fællesskaber, de indgår i. Mange steder i kommunerne
virker det også som om, at man er godt på vej til at finde
kvalificerede måder at håndtere inklusionsopgaven på.
Interviewene i kommunerne giver dog samtidig det
indtryk, at selvom dagtilbud og skoler efterspørger hjælp
til at blive bedre til inklusion, behøver denne hjælp ikke
nødvendigvis at komme fra PPR. Hvis ikke PPR kan levere
netop de ydelser, der bidrager til at lykkes med inklusionsopgaven, finder dagtilbud og skoler andre muligheder, fx
uddannelse af egne ressourcepersoner.
• Der er stor konsensus på tværs af samtlige interview om,
at inklusionsdagsordenen med dens fokus på læringsmiljøer, fællesskaber og udviklingsmuligheder er kommet
for at blive. Tilgange, som fokuserer på det enkelte barns
mangler og mulige diagnoser, bliver af de interviewede
opfattet som uhensigtsmæssige og utidssvarende. Flere
af de interviewede påpeger dog, at inklusionsdagsordenen
ikke alle steder er slået fuldt igennem hos PPR, og at PPR
stadig fokuserer på det enkelte barns mangler og mulige
diagnoser.

de kommuner fremhæver, at der er et stort mulighedsområde for PPR, hvis PPR formår at omstille sig til at
levere ydelser, som kan bidrage til at lykkes med inklusionsopgaven.
• Undersøgelsen viser, at inklusionsdagordenen har haft
sit afsæt på skolerne. Dagtilbud og klubber er kommet
senere med ind i arbejdet. Interviewene afspejler, at der i
dag er fokus på at gøre inklusionen mere tværgående og
tværinstitutionel.
• I forbindelse med undersøgelsen er der gennemført
interview i Sverige med medarbejdere fra Helsingborg
Kommune, der alle beskæftiger sig med tilrettelæggelse
af kommunens inklusionsindsats. Eksemplet fra Helsingborg Kommune kan læses i afsnittet om øget decentral
organisering, og det viser, hvordan man i denne svenske
kommune har opnået succes med en organisationsmodel,
hvor skolepsykologerne er fuldt integreret i inklusionsarbejdet decentralt på skolerne.
I det følgende præsenteres de pejlemærker, hvor PPR kan
have en mulig fremtidig opgave, og som har betydning for,
at kommunerne lykkes med inklusionsindsatsen. I slutningen
af hvert afsnit om pejlemærkerne er der en række refleksionspunkter, som den enkelte kommune kan benytte i sine overvejelser omkring udvikling af PPR-området.

• De fleste interview i kommunerne giver det indtryk, at
der er langt mellem, hvad der efterspørges af hjælp til
understøttelse af inklusionsarbejdet, og hvad PPR generelt set er i stand til at levere i dag. Flere af de interviewe-
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Pejlemærke 1: Fælles model for
inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler
Hovedpointer
• Inklusionsarbejdet i dagtilbud og skoler bør bygge på en
fælles model, som skaber en ensartet tilgang til inklusion
i kommunen.
• En fælles model kan benyttes til at fastsætte kommunens
ambitionsniveau på inklusionsområdet, herunder også
forventningerne til PPR.

Temaet fælles model for inklusionsarbejdet i dagtilbud
og skoler handler om, at der er et behov på tværs af den
enkelte kommunes dagtilbud og skoler for at have en fælles
model for inklusionsarbejdet, som beskriver, hvordan kommunen arbejder ud fra en fælles proces for et fælles sprog
og metode til at etablere gode læringsmiljøer med gunstige
betingelser for både faglig og social læring hos alle børn.
Undersøgelsen viser, at en fælles model kan være det
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grundlag, der bruges til at etablere en ensartet tilgang til
inklusion i kommunen. Før ændringen i lov om specialundervisning fortæller både dagtilbuds- og skoleledere
og PPR-medarbejdere, at drøftelserne ift. det enkelte barn
ofte kom til at handle om antallet af støttetimer, det enkelte
barn skulle modtage. I dag er dialogerne omkring det
enkelte barn ændret, så fokus i højere grad er på den
udvikling, barnet og dets omgivelser skal opleve. På tværs
af interviewene er der bred enighed om, at et fælles grundlag for inklusion skal bygge på en udviklingsorienteret tilgang, som fokuserer på at skabe muligheder for børn, frem
for at anlægge et fejlorienteret og diagnosticerende syn på
det enkelte barn, som fokuserer på svagheder og mangler.
Dagtilbudsleder Teena Engeline Larsen fra Helsingør
Kommune forklarer:
”Vi skal have et fælles sprog og en fælles metode. Vi skal
igangsætte et pilotprojekt, vi kalder ”løsningsfokuseret tilgang”,
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hvor også familien inddrages, og som fokuserer på, hvordan vi
skal handle i daginstitutionen, og hvad familien skal gøre osv.
Modellen kommer til at ændre synet på, at det ikke er barnet,
der har problemet. Det er derimod de relationer, barnet indgår
i, vi skal kigge på, og hvad de forskellige parter så kan gøre.”
En fælles model giver kommunens medarbejdere på inklusionsområdet et fælles sprog, mindset og metodisk tilgang
til, hvordan processen omkring det enkelte barn og de
sammenhænge, barnet indgår i, skal gennemføres. Fx kan
en fælles model bruges til at beskrive, hvad der skal ske, fra
det tidspunkt et lærerteam ser et mønster ift. udfordringer
med et barn, til der er fastsat en udviklingsplan for barnet,
og handlinger er igangsat. Ligeledes kan en fælles model
anvendes til at definere ansvar og opgaver i processen
samt til at sætte mål for ambitionsniveauet, fx hvor hurtigt

henvendelser skal besvares, og hvor hurtigt handling bør
igangsættes lokalt og hos PPR.

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvad lægger kommunens inklusionsstrategi vægt på?
• Hvordan bidrager PPR til en fælles model, og hvordan vil
PPR arbejde med det?
• Hvordan håndteres ledelsesopgaven, således at den
enkelte medarbejder på børne- og ungeområdet arbejder
ud fra et fælles værdisæt, sprog, mindset og metode?
• Hvordan sikres det, at medarbejderne stiller krav til sig
selv og hinanden i forhold til ovennævnte?

Eksempler på fælles modeller for inklusionsarbejdet
Interviewene viser, at en fælles model kan have både en
strategisk karakter og være mere operationelt udformet.
Et eksempel på en fælles model af mere strategisk
karakter er fra Københavns Kommune. I Københavns
Kommune arbejdes der med en fælles model under
overskriften Behovsorienteret Helhedssupport, der indeholder seks principper eller fremadskuende pejlemærker
for udviklingen af inkluderende fællesskaber.
De seks principper er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi arbejder fremadrettet og handlingsorienteret
Vi definerer og løser opgaven sammen
Vi finder løsninger tæt på barnets eller gruppens
hverdag
Vi reagerer hurtigt
Vi er altid til stede i praksis
Vi er respektfulde og ligeværdige i vores samarbejde

Et eksempel på en fælles model af mere operationel
karakter er Svendborg Kommunes SP-model. I Svendborg
Kommune anvendes SP-modellen til, på det udførende
niveau, at udvikle lærernes og det pædagogiske personales kompetencer i at etablere gode læringsmiljøer
med gunstige betingelser for både faglig og social læring
hos alle børn. Modellen er et analyseværktøj for det
pædagogiske personale til at opnå en bedre forståelse

for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder et
velfungerende læringsmiljø i undervisningen, og som
fokuserer på barnets interaktion med forskellige sociale
systemer og fællesskaber. I Svendborg skaber modellen
en anledning til, at medarbejderne, når de oplever, at et
barn møder udfordringer, får foretaget en systematisk
og vidensbaseret vurdering, fastlagt og gennemført
tiltag samt får foretaget en systematisk evaluering som
opfølgning på iværksatte tiltag. Lærerne og pædagogerne bruger analysemodellen i samarbejdende teams, hvor
de på baggrund af analyse og refleksion selv vælger
strategier og tiltag samt gennemfører disse i praksis.
Analysemodellen indeholder bl.a. seks procestrin i
udviklingsforløbet omkring et barn og de relationer, det
indgår i:
Analysedel:
1.
2.
3.

Formulering af problemstilling
Målfastsættelse
Analyse af opretholdende faktorer

Tiltagsdel:
4.
5.
6.

Udvikling af strategier og tiltag
Gennemførelse af valgte tiltag
Evaluering

Kilde: Materiale fra Svendborg Kommunes grundkursus i SP-modellen
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Pejlemærke 2:
Supervision og rådgivning
Hovedpointer
• Brugerne af PPR fremhæver, at det vil være gavnligt for
inklusionsarbejdet i kommunerne, hvis PPR yder supervision og rådgivning om inklusion på de enkelte dagtilbud
og skoler.
• Supervision og rådgivning forudsætter, at PPR-medarbejderne har den fornødne indsigt i de konkrete lokale
forhold, således at der kan skabes et rum for refleksion
og læring om inklusionspraksis i og på tværs af kommunens dagtilbud og skoler.

Temaet supervision og rådgivning omhandler, at dagtilbud
og skoler efterspørger rådgivning til at afprøve forskellige
handlingsmuligheder og igangsætte læringsprocesser
i konkrete sammenhænge, hvor de fleste udfordringer i
forhold til inklusion opstår og skal løses.
Undersøgelsen viser, at de fleste interviewede mener, at
det vil skabe effekt for inklusionsarbejdet, hvis PPR yder
supervision og rådgivning i pædagogernes og lærernes
daglige praksis. De interviewede fortæller, at den efterspurgte supervision handler om, at der skabes en anledning
til refleksion over den måde, lærer eller pædagog håndterer
givne situationer.
Klinisk psykolog Jørn Nielsen forklarer her, hvorfor det gør
en forskel, at PPR arbejder tæt sammen med kommunernes
institutioner for at skabe anledninger til refleksion:
”Hvis et barn har vanskeligheder ved at indgå i samspil med
andre, så skal der nye korrektive hverdagserfaringer til. Det
handler om at skabe nye situationer, som giver mening både for
barnet, den voksne og de andre. PPR skal være med til at skabe
bevidsthed om, hvad der sker i de mønstre af samspil, der er
omkring barnet. PPR skal være med til at beskrive, hvordan
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en situation har udviklet sig, og hvordan man kan udvikle
situationen fremover. Det handler om at skabe nye mønstre.”
Jørn Nielsen fortsætter i forlængelse heraf med at forklare,
hvordan PPR kan bidrage til at skabe bevidsthed om de
mønstre af samspil, der er omkring et barn:
”Der skal etableres refleksionsrum, hvor PPR kan inviteres
ind for at stille de afgørende spørgsmål. I disse refleksionsrum
skal man kigge på, hvilke erfaringer der er gjort med en given
situation, og hvad man kan gøre. Nogle gange vil det måske
være nødvendigt med en pædagogisk-psykologisk vurdering
af barnet, mens der andre gange vil være behov for andre
handlemuligheder. I refleksionsrummet kan der også være
fokusgruppeinterview, hvor barnet, kammeraterne og de voksne
er reflekterende omkring situationen. Det handler ikke om, at
PPR skal afdække en problemstilling – nej, det handler om at
samskabe en ny forståelse af en løsning.”
De refleksionsrum, som Jørn Nielsen beskriver, handler om
at skabe nogle anledninger til at arbejde systematisk med
erfaringsopsamling og handleplaner for inklusionstiltag.
Disse anledninger kan fx være gennem aftalte forløb med
supervision og rådgivning, hvor PPR involveres i en afgrænset periode. Involveringen af PPR kan foregå enten ved,
at PPR følger en gruppe af lærere eller pædagoger, eller
det kan foregå ved, at PPR giver sparring til lederen af den
enkelte skole eller dagtilbud i forhold til at løfte de konkrete
inklusionsopgaver det pågældende sted. Sparringen på
det ledelsesmæssige niveau kan fx komme fra en PPRmedarbejder3, der har den fornødne indsigt i de konkrete
lokale forhold.

3 Med PPR-medarbejder menes der en psykolog, talepædagog, motorikmedarbejder, pædagogisk konsulent m.fl.
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PEJLEMÆRKE 2: SUPERVISION OG RÅDGIVNING

Selvom supervision og rådgivning generelt set bliver
fremhævet af de interviewede som et område, hvor PPR
kan skabe værdi, så fortæller interviewene med brugerne
fra kommunerne, at PPR mange steder kun beskæftiger sig
med denne opgave i et begrænset omfang i dag.
Blandt de interviewede er der også enkelte kritiske røster
i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt PPR skal bruge ressourcer på supervision af mindre grupper på de enkelte
dagtilbud og skoler. Skoleleder i Svendborg Kommune
Kasper Føns er en af dem, som har en klar holdning til,
hvad PPR bør bruge sin tid på – og supervision af lærere
og pædagoger står ikke højt på den liste. Han forklarer
her hvorfor:
”Jeg håber ikke, at PPR udvikler sig til at skulle tage sig af
supervision, for det er de simpelthen for få ansatte til. De skal

hellere lave systematisk arbejde i stedet for at supervisere
en gruppe på fire lærere ude på en skole. Det vil simpelthen
være spild af PPR’s ressourcer, da vi selv kan lave den slags
på skolerne. PPR skal i stedet kunne hæve sig op og yde
supervision til fx skolens forskellige vejledere, som så kan
supervisere lærerne. Det ville være ideelt.”

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvilken systematik er der brug for i refleksionsarbejdet?
• Hvilken opgave har PPR i forhold til refleksionsopgaven?
• Hvad er ledelsesopgaven i forhold til at sikre refleksion
og læring om inklusionspraksis i dagtilbud og skoler?

Eksempel på supervision og rådgivning
I Greve Kommune har man arbejdet med, hvordan
supervision og rådgivning kan fungere i praksis på
dagtilbud og skoler.
I Greve Kommune fungerer det således, at supervision
udbydes af PPR som en temapakke, som kommunens
dagtilbud og skoler kan bestille (læs mere om temapakker i afsnittet om behovstilpassede ydelser i denne
rapport).
Dagtilbuddene i Greve Kommune kan således bestille,
at en PPR-medarbejder følger et team af pædagoger i
et dagtilbud med henblik på at observere deres praksis
i hverdagen. Observationen følges op af efterfølgende
dialog og feedback/supervision med de pågældende
pædagoger. Observationen lægger vægt på relationerne
i en gruppe, herunder de voksnes betydning og rolle.
Forløbene i dagtilbuddene kan have fokus på en række
emner, der aftales med det pågældende dagtilbud.
Følgende er eksempler på emner, som observationsforløbene kan tage udgangspunkt i:

•
•
•
•
•

Socialt samspil i en gruppe drenge
De stille piger
Grupper med børn, der bider eller slår
Hvordan tilgodeses alle børn i en gruppe
Konflikthåndtering

Skolerne i Greve Kommune kan på tilsvarende vis bestille
supervision og feedbackforløb med udgangspunkt i
observation af klasse- og gruppemiljøer på skolerne.
Målet med disse forløb er at understøtte inklusion og
trivsel i almenmiljøet med lærerne som omdrejningspunkt for forandring. Forløbene på skolerne har fokus på
udvikling af stemning og kulturen i klassen/gruppen, og
de kan være struktureret omkring forskellige emner, fx:
• Fra ”små egoister” til fællesskabsfølelse
• Fra negativ stemning til god trivsel
• Fra envejskommunikation til læringsmiljø med
dialoger
• Fra tavshed og ængstelse til aktiv medleven
og tryghed
• Fra mobbekultur til fællesskab
• Fra gamle mønstre til nye vaner

Implement Consulting Group

11

PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING

PEJLEMÆRKE 3: BEHOVSTILPASSEDE YDELSER

Pejlemærke 3:
Behovstilpassede ydelser
Hovedpointer
• Brugerne af PPR efterspørger, at PPR agerer ”fødselshjælper” i inklusionsarbejdet og lytter til de behov for støtte og
rådgivning, som efterspørges i kommunernes institutioner.
• Der er i undersøgelsen eksempler på, at PPR tilrettelægger,
synliggør og oparbejder kompetencer inden for en ydelsesvifte, der retter sig mod de konkrete udfordringer i inklusionsarbejdet på den enkelte kommunes dagtilbud og skoler.

Temaet behovstilpassede ydelser omhandler, at PPR indretter ydelserne ud fra det behov, dagtilbud og skoler efterspørger. Derudover handler det om, at PPR synliggør over
for deres samarbejdspartnere, hvad det er, de kan hjælpe
med, og gør det på en overskuelig og enkel måde, der
tager udgangspunkt i dagtilbuddenes og skolernes behov.
Undersøgelsen viser, at dagtilbud og skoler kan være mere
opsøgende og proaktive, når de har adgang til et overblik
over, hvad PPR kan hjælpe med. Flere af de kommuner, der
indgår i undersøgelsen, har enten erfaringer med behovstilpassede ydelser eller er ved at kortlægge behov på
dagtilbud og skoler.
Når PPR kigger på tværs af de udfordringer, dagtilbud og
skoler oplever omkring det enkelte barn og de fællesskaber,
det indgår i, er der lærings- og udviklingsbehov, der går
igen på tværs af dagtilbuddene og skolerne. Dvs. nogle
lærings- og udviklingsbehov optræder oftere end andre.
For at hjælpe skoler m.fl. sammensætter PPR temapakker,
der hjælper og støtter dem til at få et indblik i, hvilken
støtte de kan få til at blive endnu bedre til at skabe inkluderende miljøer, udviklende læringsrum og gode børneliv.
Med undtagelse af én kommune har de kommunale brugere,
der er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen –
dvs. dagtilbud og skoler samt medarbejdere på forvaltningsniveau – vurderet, at et overblik og et nemmere indblik i, hvad
PPR kan hjælpe med, giver dem større handlemuligheder, og
at det vil have en effekt i forhold til inklusionsindsatsen.
Eksperterne og PPR-medarbejderne i denne undersøgelse er
mere blandede i deres vurdering og mener, at de behovstil-
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passede temapakker ikke vil have den store effekt, hvis det
udelukkende skal være op til de enkelte dagtilbud og skoler
at definere ydelserne. Eksperter og PPR-medarbejdere
understreger, at ydelserne bør defineres i et samspil mellem
PPR og brugerne, da PPR kan anlægge et tværgående blik
på inklusionsudfordringerne i kommunens institutioner og
følgelig tilrettelægge ydelser, som rammer bredt.
Medarbejderne i PPR skal udvikle spidskompetencer inden
for de emner, der er efterspurgt. Ved at skabe en dybere
indsigt i, hvilken viden og støtte der efterspørges lokalt,
forbedrer PPR egne muligheder for løbende at kunne
tilpasse kompetencer og kapacitet. Med temapakker kan
medarbejderne i PPR få mulighed for at opbygge kompetencer på de specialområder, der efterspørges.
Et opmærksomhedspunkt, som PPR-medarbejderne og
eksperterne påpeger, handler om de kompetencer, der ikke
efterspørges i dagtilbud og skoler, fordi kompetencerne er
så specialiseret, at de ikke så ofte kan bringes i anvendelse.
PPR skal også kunne dække de kompetencer, som er mere
specialiserede. En af de interviewede kommuner påpeger,
at de snævre specialistkompetencer er et af de områder,
hvor kommunerne i højere grad end i dag kan samarbejde
på tværs af kommunegrænserne, således at fx et ressourcecenter i en kommune kan trække på specialistkompetencer
i en anden kommune.
Et yderligere opmærksomhedspunkt, som både brugere,
eksperter og PPR påpeger, er, at temapakker ikke må blive
for fastlåste i antal timer pr. pakke, således at fleksibiliteten og
muligheden for at skræddersy et udviklingsforløb fjernes.

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvordan får PPR indsigt i, hvad brugerne efterspørger
af ydelser?
• Hvordan understøtter PPR børnenes/elevernes trivsel,
udvikling og læring i praksis?
• Hvordan håndterer PPR efterspørgslen efter meget
specialiserede kompetencer?

PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING
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Eksempel på behovstilpassede ydelser
Et eksempel på brug af behovstilpassede ydelser finder
man i Greve Kommune, hvor PPR tilbyder otte temapakker til henholdsvis dagtilbud og skoler.

2.

Målet med disse temapakker er at støtte de voksne
omkring børn og unge med henblik på at sikre inklusion.
Temapakkerne er udviklet på baggrund af ønsker fra
PPR’s brugere og PPR’s faglige viden.

4.

Temapakkerne indeholder følgende:
1.

Dagtilbud: Sproglig udvikling – præsentation
af aktuel viden og metoder

3.

5.
6.
7.
8.

Dagtilbud: Vejledning omkring børns motoriske
udvikling
Dagtilbud: Etablering af sprogstimulerende gruppe
i dagtilbud – kompetenceudvikling til personale
Skoler: Rådgivning/vejledning ifm. børn, der har fået
tildelt støttetimer, individuelt eller på hold
Skoler: Observation og feedbackforløb/supervision
til teams
Dagtilbud og skoler: Børn og diagnoser
Skoler: Tegneseriesamtaler og sociale historier – to
pædagogiske redskaber
Skoler: Boardmaker – et pædagogisk redskab

Foto: KL
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EFTERSPØRGSELSSTYRING PÅ PPR-OMRÅDET
Efterspørgselsstyring kan ifølge de interviewede kommuners erfaringer hjælpe en udviklingsproces for PPR,
dagtilbud og skoler på vej. Efterspørgselsstyring betyder, at økonomien til specialtilbud og ressourcerne til at
”betale” for PPR’s ydelser i større eller mindre omfang
lægges ud på de enkelte dagtilbud og skoler.
Flere af kommunerne i denne undersøgelse har indført
efterspørgselsstyring, og de oplever det som en væsentlig faktor i at få initieret og fastholdt en lokal udviklingsproces og et lokalt ansvar for inklusionsopgaven.
Efterspørgselsstyring handler om at skabe et tydeligt
lokalt incitament i dagtilbud og skoler til at anvende ressourcerne, hvor de giver den største effekt både i forhold
til det enkelte barn og i forhold til inklusionsopgaven i sin
helhed.
Efterspørgselsstyring bruges allerede på forskellig vis
i flere af de kommuner, der deltager i undersøgelsen:
• Økonomien til den specialiserede indsats. I de
kommuner, hvor økonomien til den specialiserede
indsats er lagt ud decentralt, er der en vis variation i
graden af decentralisering. I nogle kommuner er hele
økonomien lagt ud decentralt, mens andre kommuner
kun har lagt en procentdel af økonomien ud decentralt,
og hvor de resterende udgifter dækkes fra en central
pulje. Gribskov Kommune kan i den forbindelse fremhæves som et eksempel på afprøvning af decentralt
placeret økonomi. I 2009 afprøvede Gribskov Kommune
efterspørgselsstyring ved at lægge 50 pct. af økonomien til socialpædagogiske indsatser ud decentralt.
Efter en evaluering af ordningen lægges 100 pct. af
økonomien ud decentralt i 2013.
• PPR’s indsats i forbindelse med den specialiserede
indsats. PPR’s indsats kan opdeles i to underkategorier:
1) Når PPR laver et målrettet udviklingsforløb på en
skole eller et dagtilbud, fx for et lærerteam.
2) Når PPR deltager i de kontinuerlige møder på
dagtilbud og skoler, hvor udfordringer omkring et barn
– og de relationer, det indgår i – drøftes og vurderes
(fx i ressourcecentre).
Efterspørgselsstyring skaber et lokalt ansvar for inklusions-
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opgaven, ved at barnet – og de problemer, der opleves
omkring barnet – ikke bare kan sendes videre i systemet.
Kommunerne i undersøgelsen påpeger særligt, at efterspørgselsstyring gør op med det udbredte billede, at
det er PPR, som skal visitere og beslutte i forhold til det
enkelte barn. Efterspørgselsstyring tydeliggør, at beslutningskompetencen ligger lokalt hos den enkelte leder af
dagtilbuddet eller skolen.
Mange af kommunerne i undersøgelsen oplever, at
efterspørgselsstyringen trækker en organisationsudviklingsproces med sig, som skaber et incitament til, at PPR
bliver mere konsultativ, rådgivende og synlig. Ligeledes
påpeger flere kommuner, at efterspørgselsstyring understøtter, at handling gøres uafhængig af diagnoser og
test. Som skoleleder Villy Raahauge fra Vejle Kommune
udtrykker det:
”Jeg kunne godt tænke mig, at jeg som skoleleder kan bestille
en vare hos PPR. Hvis jeg fx har en kompleks situation på
min skole, vil jeg gerne kunne bestille noget sparring til
mine medarbejdere. Nu har jeg sjældent behov for, at PPR
undersøger børn på min skole, men når jeg har behov for det,
så skal det også være sådan, at jeg kan bestille det hos PPR
med vished om, at de så går i gang relativt hurtigt. Varen skal
altså leveres, når vi har behovet på skolen – ikke 9 måneder
senere.”
Et opmærksomhedspunkt – både set fra ledere i dagtilbud,
skoler og PPR – der skal tages højde for ved efterspørgselsstyring, er, at skolernes økonomi ikke må blive den
afgørende faktor for, om et barn får det specialiserede
tilbud, der på bedste vis skaber udvikling for barnet. Et
andet opmærksomhedspunkt ved efterspørgselsstyring
handler om samarbejdet mellem de decentrale enheder
og PPR. Alle interviewede pointerer vigtigheden af et
fælles ansvar, og at det er afgørende med et velfungerende kontinuerligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler
og PPR. Flere af de interviewede påpeger en mulig risiko
for, at efterspørgselsstyring kan skabe en køber/sælgerrelation, hvor samarbejdet omkring inklusionsopgaven
skades.

PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING

EFTERSPØRGSELSSTYRING PÅ PPR-OMRÅDET

Foto: KL
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Pejlemærke 4:
Øget decentral organisering
Hovedpointer
• Brugerne af PPR påpeger, at samarbejdet med PPR
forudsætter tillidsfulde relationer, hvilket understøttes
ved øget tilgængelighed via en decentral organisering.
• PPR kan styrke sin relation til kommunens institutioner
ved at organisere sig således, at hvert dagtilbud og skole
tilknyttes en eller flere faste PPR-medarbejdere, som
befinder sig størstedelen af arbejdsugen på den enkelte
institution, hvor de indgår aktivt i inklusionsarbejdet.

Temaet øget decentral organisering omhandler, at PPR-medarbejdere er til rådighed for kommunernes dagtilbud og skoler,
når disse har behov for støtte i arbejdet med fx at skabe inkluderende læringsmiljøer og håndtere udfordringer lokalt.
Undersøgelsen viser, at øget decentral organisering af PPR
er et af de temaer, som stort set samtlige af de interviewede
fremhæver som særligt effektfuldt i forhold til PPR’s understøttelse af inklusionsarbejdet. Forsker ved Aarhus Universitet (DPU) Camilla Brørup Dyssegaard beskriver, hvorfor
netop dette tema er så centralt:
”Det er helt afgørende, at PPR er til stede og tilgængelig. I mange
kommuner er det desværre sådan, at PPR-psykologerne er sådan
nogle forvaltningspsykologer, der sidder inde på rådhuset. Det er
en fadæse uden lige, da PPR skal være ude på skolerne og være
tilgængelige og synlige mere eller mindre hver eneste dag. Jeg tænker, at det er væsentligt, at PPR kommer ud i klasserne og kigger,
fordi det skaber tillid hos lærerne, når de ved, at PPR har set, hvilke
udfordringer der konkret er. Når man observerer en times undervisning, ser man jo en masse ting, der foregår i klasserne. Det
relationelle er rigtig vigtigt at få på plads, og man skal ikke kimse
af, hvor vigtigt det er for skolerne, at lærerne har til tillid PPR.”
Tillidsfulde relationer er en forudsætning for et frugtbart
samarbejde mellem PPR og dagtilbuddene og skolerne.
Denne tillid mindskes, hvis PPR-medarbejderne befinder
sig centralt i forvaltningen størstedelen af deres arbejdstid.
PPR-medarbejderne bør derfor oparbejde en tæt relation
til de institutioner, som de arbejder sammen med. Det
understøttes fx ved, at den enkelte PPR-medarbejder har
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en eller flere faste institutioner, som de samarbejder med
og rådgiver om inklusionsarbejdet. En tæt tilknytning til fx
en skole vil gøre det muligt for PPR-medarbejderne at få
et indgående kendskab til de lokale forhold og sammenhænge. Dette lokalkendskab vil give PPR-medarbejderne
mulighed for at yde rådgivning og sparring tættere på de
konkrete udfordringer.
Flere af de interviewede brugere fremhæver, at PPR ikke er
tilgængelig i tilstrækkelig grad for kommunens dagtilbud
og skoler. De efterspørger, at en PPR-medarbejder befinder
sig størstedelen af arbejdsugen ude på institutionerne, således at de bliver en del af dagligdagen. Denne tilgængelighed kan fx distriktsorganiseres gennem en tæt tilknytning
af faste PPR-medarbejdere til skolernes ressourcecentre.
Andre af de interviewede efterspørger en organisering, hvor
PPR er til stede decentralt i nogle mindre distrikter, men hvor
PPR-medarbejderne samtidig har en tilknytning til et centralt
fagligt miljø i kommunens PPR. Som argument herfor fremhæves det, at PPR skal kunne balancere mellem at have
den fornødne faglige distance til at være i stand til at skabe
forstyrrelser og udfordre en given institution, samtidig med
at der er grobund for etablering af en tillidsrelation mellem
den enkelte PPR-medarbejder og institutionen.
På tværs af interviewene i kommunerne efterspørges ligeledes, at tilstedeværelsen af PPR-medarbejdere i dagtilbud
og skoler skal foregå på en struktureret måde, således at
der er klarhed om, hvornår og hvordan PPR benyttes.

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvordan skal PPR organiseres, så tilgængelighed, faglig
ekspertise og udvikling hænger sammen?
• Hvordan skal spillereglerne for samspillet være, hvis
PPR’s medarbejderne flyttes ud i det decentrale led?
• Hvilken udvikling er mulig i forhold til samarbejde med
socialrådgivere og sundhedspersonale?
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Eksempel på decentral organisering i Helsingborg Kommune
Helsingborg Kommune ligger i Skåne län (amt) i Sverige.
Kommunen har ca. 130.000 indbyggere, hvoraf langt
størstedelen bor i byen Helsingborg. Ifølge verksamhetschef Gertrud Ek er Helsingborg Kommune en af de
svenske kommuner, der er længst fremme i forhold til
at lykkes med inklusion i skolerne. Af kommunens ca.
12.000 elever er der kun ca. 40 elever, som er segregeret
fra den almindelige skole til specialtilbud. Det svarer til
ca. 0,33 pct. af alle elever i Helsingborg Kommune. Til
sammenligning anslås det i Danmark, at ca. 33.000 elever
i den danske folkeskole i 2010 modtog undervisning i
segregerede undervisningsformer, dvs. specialklasser
eller specialskoler. Det svarer til ca. 5,6 pct. af alle elever
i folkeskolen. (Kilde: Deloitte (2010): Analyse af specialundervisning i folkeskolen)

Ifølge de interviewede fra Helsingborg Kommune skal
forklaringen på den høje grad af inklusion af elever i
kommunens skoler findes i den måde, hvorpå inklusionsarbejdet er organiseret omkring et tværfagligt samarbejde
på den enkelte skole mellem lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og psykologer. Dette tværfaglige
samarbejde skal afsøge så mange handlemuligheder som
muligt i forhold til at skabe de rette betingelser for læring,
udvikling og trivsel for alle børn.
I Sverige findes der ikke en instans som tilsvarer PPR i
Danmark. I stedet er skolepsykologerne placeret decentralt
på de enkelte skoler, og hver skolepsykolog er ansvarlig
for ca. 1.000 elever. Det betyder oftest, at én skolepsykolog har ansvaret for flere skoler. Skolepsykologerne i
Fortsættes på næste side
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Helsingborg Kommune samles på tværs af kommunens
skoler en halv dag hver anden uge med henblik på at
udvikle sig fagligt sammen og dermed styrke det psykologfaglige miljø i kommunen. Resten af deres arbejdstid bruger skolepsykologerne ude på deres respektive
skoler, hvor de indgår i et såkaldt Elevhälsoteam på den
enkelte skole.
Elevhälsoteamet er omdrejningspunktet for koordinering
og drøftelse af den enkelte skoles inklusionsindsatser.
Samtlige skoler har et Elevhälsoteam, men der er ikke
fastsat regler for, hvem der indgår i disse teams. Ifølge
de interviewede i Helsingborg Kommune ligner sammensætningen af disse teams dog hinanden på tværs af skoler.
Som hovedregel består Elevhälsoteamet på den enkelte
skole således af følgende personer:
•
•
•
•
•

Rektor (skoleleder)
Skolsköterska (skolesygeplejerske)
Kurator (socialrådgiver)
Skolepsykolog
2-3 specialpædagoger

Der kan dog være situationer, hvor Elevhälsoteamet har
svært ved at finde på yderligere handlemuligheder, end
hvad der allerede er afprøvet på skolen. I disse situationer kan skolen trække på en lille gruppe specialiserede
medarbejdere fra centralforvaltningen, der har spidskompetencer inden for håndtering af svære tilfælde af
fx udviklingsforstyrrelser, dysleksi etc. I Helsingborg
Kommune udgør denne gruppe kun fire medarbejdere,
og de involveres primært med henblik på at hjælpe
skolernes specialpædagoger med at skabe læring for
alle elever i den almindelige skole.

Specialpædagogerne i Elevhälsoteamet er lærere med
en særlig pædagogisk overbygningsuddannelse, og
de arbejder tæt sammen med ledelsen om inklusionsspørgsmål på den enkelte skole.

Elevhälsoteamet har også mulighed for at henvende sig
til det svenske sygehusvæsen med henblik på at inddrage
psykiatrien, som bl.a. vil kunne foretage diagnoser, ordinere
medicin og tilbyde familieterapi.

I Helsingborg Kommune er der på hver skole ca. 2-3
specialpædagoger, og de arbejder typisk selvstændigt
med at identificere, analysere og deltage i det forebyggende arbejde på skolen. Specialpædagogerne fungerer
ligeledes som samtalepartnere og vejledere for skolens
forskellige lærerteams, og de har ligeledes til opgave
at samarbejde med elevernes forældre og andre med
relation til eleven.

Ifølge de interviewede i Helsingborg Kommune forholder
det sig dog sådan, at selvom psykiatrien måtte blive
inddraget, er det stadig Elevhälsoteamets opgave at
forsøge at inkludere det pågældende barn, således at
det ikke segregeres til særlige tilbud uden for skolen.

Ifølge de interviewede i Helsingborg Kommune spiller
specialpædagogerne en central rolle i skolernes inklusionsarbejde, da de er bindeleddet mellem de enkelte lærerteams og skolens Elevhälsoteam. Hvis et lærerteam står
over for en udfordring, som lærerne har svært ved at
håndtere alene, kan de få støtte og vejledning fra skolens
specialpædagoger. Først når specialpædagogerne vurderer, at det er nødvendigt, bringes udfordringen videre
til drøftelse i skolens Elevhälsoteam, hvor de forskellige
faglige parter byder ind med handlingsforslag, som
specialpædagogerne kan bringe videre til det pågældende lærerteam. En handlemulighed kan også bestå i,
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at skolepsykologen anvender nogle forskellige psykologiske test, men dette er udelukkende med henblik på at
kunne pege på handlemuligheder for lærerteamet. Det
kan også aftales i Elevhälsoteamet, at skolepsykologen
yder supervision og vejledning til lærertemaet i samarbejde med skolens specialpædagoger. Udgangspunktet
for skolepsykologens arbejde er dog altid, at eleverne på
skolen i videst mulige omfang skal undgå segregering
fra de almindelige læringsmiljøer.

KL

I Helsingborg Kommune findes der ligeledes en centralt
placeret pædagogisk støttefunktion, som lærerteams på
de enkelte skoler kan trække på uden om både skolens
specialpædagoger og Elevhälsoteamet. Denne pædagogiske støttefunktion består af en lille gruppe medarbejdere, som kan yde praktisk støtte og inspiration til
skabe læring og udvikling for eleverne. Det kan fx være i
form af forskellige læremidler og pædagogiske metoder,
som giver lærerne mulighed for at skabe bedre betingelser for læring. Den pædagogiske støtte kan rekvireres
direkte fra lærertemaet uden godkendelse fra skolelederen, og støtten finansieres af en central pulje i
kommunen. Der indgår ikke psykologer i den pædagogiske støttefunktion.
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Pejlemærke 5:
Tidlig indsats
Hovedpointer
• En tidlig indsats i kommunernes dagtilbud og skoler er
med til at sikre, at færre børn og unge udskilles fra den
almene undervisning, læring og de lokale fællesskaber.
• PPR kan bidrage til at understøtte og kvalificere den
tidlige indsats ved at indgå i de lokale sammenhænge,
hvor dagtilbud og skoler samarbejder på tværs af fagligheder med henblik på at skabe udvikling og læring for
børn og elever.

Temaet omhandler, at PPR har en opgave i forhold til
iværksættelse af tiltag, som understøtter en tidlig indsats
i dagtilbud og på skoler med henblik på at øge inklusion
og forebygge udskillelse af børn til specialforanstaltninger.
Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de interviewede lægger vægt på, at der skal foretages en tidlig
indsats, således at færre børn og unge udskilles fra almene
dagtilbud og skoler. Flere kommuner efterspørger, at PPR
deltager aktivt i den tidlige indsats, således at det forebyggende inklusionsarbejde kan blive kvalificeret så tidligt som
muligt.
En måde, hvorpå PPR kan indgå i de tidlige forebyggende
indsatser, er gennem ad hoc-teams, som etableres omkring
en konkret udfordring med deltagelse af medarbejdere
med flere faglige vinkler, heriblandt fx PPR, socialrådgivere
og sundhedspersonale fra forvaltningsniveauet. I disse ad
hoc-teams kan der samarbejdes på tværs af fagligheder
med henblik på at finde måder, hvorpå de relevante voksne
kan skabe udvikling og læring for barnet.
Et eksempel på brugen af ad hoc-teams finder man i
Helsingør Kommune. Dagtilbudsleder Teena Engeline
Larsen forklarer:
”Vi havde på et tidspunkt et barn, som vi var bekymrede for, og
hvor vi inviterede sundhedsplejersken og sagsbehandleren med
til et indledende møde. Det gjorde vi, fordi vi er ved at afprøve
en ny metodik og havde brug for, at sagsbehandleren hjalp os
igennem skemaet. Mødet resulterede i, at vi fik udarbejdet en

meget konkret handleplan for inklusion, som nu har fungeret i
et halvt år. Det lettede rigtig meget at have det møde tidligt.”
Flere af de interviewede nævner, at PPR ikke pr. definition
behøver at være en del af ad hoc-teams, men det bør være
en mulighed for dagtilbud og skoler at rekvirere deltagelse
fra PPR-medarbejdere, såfremt det er relevant i forhold til
problemstillingens karakter.
Interviewene viser også, at der ved siden af ad hoc-teams
rundt omkring i kommunerne arbejdes med forskellige
modeller, som integrerer PPR på en systematisk måde i den
tidlige lokale indsats i henholdsvis dagtilbud og skoler.

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvor langt er kommunens dagtilbud og skoler i stand
til selv at handle?
• Hvordan kommer dagtilbud og skolernes egne kompetencer i spil, før PPR inddrages?
• Hvordan kan PPR medvirke i en tidlig indsats?
• Hvordan sikrer lederen, at tidlig indsats bliver en del
af praksis?

Eksempel på tidlig indsats
på dagtilbudsområdet
Som et eksempel på systematisk brug af PPR på
dagtilbudsområdet kan Aarhus Kommune fremhæves.
Her har man lavet en ordning, der kaldes konsultativt
forum. Ordningen har til formål at skabe en øget
bevidsthed om, hvad der sker i relationen mellem
barnet og den voksne, og hvordan barnets adfærd
kan forstås. Det konsultative forum giver mulighed
for en drøftelse mellem barnets ressourcepersoner,
fx forældre, dagtilbudsleder og andre professionelle.
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Eksempel på tidlig indsats på skoleområdet
På skoleområdet er der i Svendborg Kommune et
eksempel på, hvordan PPR kan indtænkes som en del
af den tidlige lokale indsats. I Svendborg Kommune blev
visitationspraksis omkring integrerede og segregerede
tilbud ændret fra februar 2012, således at beslutninger
omkring det enkelte barn træffes så tæt på barnet som
muligt. Den nye visitationspraksis er tilrettelagt som en

trinmodel, som beskriver, hvordan en given udfordring
skal håndteres tidligt og lokalt, før den bliver en større
sag. PPR indgår i den tidlige lokale indsats sammen med
fx lærere og pædagoger.
Figuren nedenfor viser, hvordan den nye visitationspraksis
i Svendborg Kommune er tilrettelagt.

PPR

Barn/ung
i almenundervisningen

Skolen/
teamet

KIM

Tværgående
faglig gruppe
Skolen/teamet undersøger
egne handlemuligheder, fx:
• Forskellige pædagogiske
modeller
• Cooperative learning
• Klasseledelse
• Støtte i klassen
• Inklusionsvejlederen
• Læsevejlederen
• UU-vejlederen
• Andre ressourcepersoner
• Handleguide
• Etc.

På hver skole afholdes
Koordinerende Interne Møder
(KIM) hver anden uge. Møderne
resulterer i én af fire handlemuligheder:
• Konkret tiltag i eget skoleregi
med udgangspunkt i teamet
omkring barnet/børnene
• Konsultative tiltag i form af
samarbejde mellem PPR/
skole/forældre
• Indstilling til PPR med
henblik på vurdering etc.
• Vurdering i skolefora eller
anden instans

Fortsættes på næste side
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Modellen i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i,
at teamet på skolen skal afsøge mange forskellige handlemuligheder lokalt så tidligt som muligt. Disse handlemuligheder kan fx bestå i afprøvningen af pædagogiske
modeller og inddragelse af skolens vejledere. Hver anden
uge afholder skolen Koordinerende Interne Møder (KIM),
hvor PPR også deltager. På disse møder drøftes de konkrete udfordringer og muligheder, og deltagerne aftaler,
hvilke øvrige tiltag der kan iværksættes lokalt på skolen.
Teamet på skolen afprøver efterfølgende disse nye handlemuligheder lokalt med henblik på at finde en hensigtsmæssig måde at håndtere udfordringerne på.
Skoleleder i Svendborg Kommune Kasper Føns fortæller
om fordelene ved KIM-møderne:
”Hvor man tidligere råbte på PPR – kom nu, kom nu,
kom nu… – så skaber en meget stram struktur omkring
KIM-møderne et mindre behov for at inddrage PPR på
ad hoc-basis. Det er min oplevelse, at hvis man er meget
struktureret og velbeskrevet omkring arbejdsgange og ansvar,
så er alle aktører – forældre, personale, ledelse og PPR –
fuldstændig klar over, hvad der skal ske. KIM-møderne har
derfor medført, at vi nu kun i mindre grad oplever, at PPR
er utilgængelig, når vi har brug for dem.”
Målgruppen for KIM-møderne er børn og unge i alderen
0-18 år, og møderne består af en række faste deltagere:
•
•
•
•
•
•
•

Dagtilbudsleder/skoleleder
Pædagogiske teamledere/SFO-ledere
Sundhedsplejerske
Psykolog
Talepædagog
Evt. tale-høre-konsulent
Evt. ergo- eller fysioterapeut

enkelte skole og PPR, og der er fastlagt en møderække
for KIM-møderne på de enkelte dagtilbud og skoler.
Hvis teamet på skolen har udtømt deres handlemuligheder, kan det på KIM-mødet besluttes, at sagen sendes
videre til PPR, som så vurderer, hvilke andre muligheder
der er i eller uden for kommunen i forhold til den konkrete udfordring. Det kan også besluttes, at sagen sendes
til en tværgående faglig gruppe – kaldet Skolefora – som
har til formål at drøfte sager og problemstillinger vedrørende børn og unge, hvis trivsel og udvikling er truet, og
som derfor har behov for en tværfaglig indsats, der ikke
alene kan afhjælpes ved den almene, lokale indsats.
Lærer i Svendborg Kommune Anne Birgitte Fausing
Madsen fortæller her, hvordan den nye visitationsproces
i kommunen har skabt positiv effekt i forhold til den
måde, hvorpå der arbejdes med inklusionstiltag på skolerne:
”Jeg synes, at den nye visitationsproces har haft en effekt
allerede, selvom den kun har kørt i kort tid. Lige nu bruger
vi kræfterne på at ændre strukturen ude i praksis, så det
hele passer sammen. Vores arbejde med inklusion på skolen
er nu mere velbeskrevet, og arbejdsgangene er også blevet
kortere. Så hele forarbejdet er altså flyttet over i praksisdelen
på skolerne, og det er rigtig godt, fordi det forarbejde sikrer,
at vi ikke starter med PPR, uden at vi selv afprøver andre
muligheder først. Jeg oplever det som en stor fordel, at
processen er blevet ændret.”

Mødekredsen kan udvides efter behov med deltagelse af
andre relevante fagpersoner, fx pædagoger, dagplejere,
skoleafdelingsledere, specialundervisnings- og funktionslærere og SSP-lærere. I Svendborg Kommune understøttes KIM-møderne af samarbejdsaftaler mellem den
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Pejlemærke 6: Forebyggende behandlingsforløb for børn og deres familier
Hovedpointer
• Brugerne af PPR oplever, at der er behov for forebyggende psykologiske behandlingsforløb for børn og deres
familier.
• PPR har som udgangspunkt de faglige kompetencer til
at have forebyggende behandlingsforløb som en mulig
ydelse, selvom disse kompetencer hidtil kun har været
aktiveret i meget begrænset omfang.

Temaet omhandler, at PPR bør understøtte og tilbyde at
gennemføre forebyggende behandlingsforløb for børn og
deres familier i de tilfælde, hvor det er relevant.
Undersøgelsen viser, at psykologisk behandling for børn og
unge opfattes som en mangelvare. Både de interviewede
eksperter, medarbejdere fra PPR og brugere fra dagtilbud
og skoler vurderer, at der er et behov for forebyggende behandlingsforløb for børn, unge og deres familier. Samtidig
vurderer de interviewede fra dagtilbud og skoler, at det er
udfordrende at få PPR til at hjælpe med fx samtaleforløb.
Afdelingsleder Anne Qvist fra Helsingør Kommune beskriver:
”Psykologerne på vores skole tager sig ikke af behandling. De
diagnosticerer og tester og sender videre. Når vi siger, at der er
et barn, der har det rigtig skidt, vil I tale med hende?, så siger
de nej, desværre, det ligger ikke længere i deres regi.”
Flere af de interviewede eksperter beskriver, at kompetencen
i PPR til at gennemføre forebyggende behandlingsforløb
er til stede i kraft af medarbejdernes psykologiske faglighed. Det er dog kompetencer, der de fleste steder ikke er
aktiveret, og som det er nødvendigt at stimulere, både ved
at opgaven defineres som en PPR-opgave, og ved at PPR’s
medarbejdere støttes i at kunne løfte opgaven. Psykolog og
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formand for Pædagogiske Psykologers Forening,
Bjarne Nielsen, forklarer:
”Forebyggende samtaler er i al for ringe grad en almindelig
ting for PPR, og det er helt tåbeligt. Vi ved, at effekten af
psykologsamtaler er meget vellykket.”
Hele formålet med de forebyggende behandlingsforløb
er at sikre en enklere og hurtigere adgang til kvalificeret
psykologisk samtale og behandling for børn og unge samt
deres familier. Formålet er at hjælpe barnet eller den unge
med psykiske vanskeligheder hurtigt og dermed understøtte, at barnet bliver inden for de almene tilbud, får forbedret
sin egen situation og mindsket risikoen for, at en senere
psykiatrisk indsats bliver nødvendig.
Dagtilbudsleder Teena Engeline Larsen fra Helsingør
Kommune fortæller om et eksempel, hvor forebyggende
samtaler gjorde en forskel:
”Vi oplevede et barn på 0-6 års-området, der i forbindelse
med en skilsmisse reagerede rigtig kraftigt. Vi havde en
psykolog, der tænkte lidt anderledes, og som gennemførte et
samtaleforløb over fire gange med os og forældrene. Det vendte
barnets udvikling efter fire samtaler.”
Som eksemplet også beskriver, kan behovene spænde fra
børn og unge med psykiske vanskeligheder til børn med
psykiatriske symptomer, dvs. tilbud, der ligger i gråzonen
mellem den kommunale indsats og regionens psykiatriske
beredskab. Ved at psykologer fra PPR eller andre psykologer gennemfører forebyggende samtaler med et barn og
dets familie, er det muligt at mindske kløften mellem det
almene tilbud og de specialiserede tilbud og hjælpe barnet
ind i en sund udvikling.
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Både eksperter og brugere er enige i, at samtaleforløbene
ikke kun skal være for barnet. Det skal være for barnet og
dets familie, og det skal ske tidligt, uden at der foreligger
en diagnose, og i de situationer, hvor barnet har særligt
behov herfor.
Af interviewene fremgår det også tydeligt, at der ligger en
udfordring i, hvem der skal finansiere opgaven, og om den
ligger hos kommunerne eller i regionerne. Men det vurderes
af de fleste interviewede fra kommunerne, at behandlingsforløb gennemført af PPR kan være med til at hjælpe børn
til at få det bedre og takle en svær situation, så de frem-

adrettet kan blive i de almene tilbud i de fællesskaber, det
rummer.

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvilke behov er der for, at PPR løser opgaven med
forebyggende behandlingsforløb?
• Hvilke kompetencer har PPR, og hvilke kompetencer skal
udbygges?

Eksempel på forebyggende behandlingsforløb for børn og deres familier
Der blev med Psykiatriaftalen 2007-2010 afsat i alt 133,2
mio. kr. fra satspuljen over fire år til at styrke indsatsen
over for børn og unge med begyndende eller lettere
psykiske vanskeligheder. Puljen blev bl.a. brugt til
psykologbehandling i kommunerne og på ungdomsuddannelserne.
Rambøll Management har evalueret projekterne, og
resultatet er:
• At psykologhjælpen har reduceret ventelisterne til
børnepsykiatrien.
• At der i fem ud af syv projektkommuner er sket et
større fald i antal sengedage i børne- og ungdomspsykiatrien og en mindre stigning i antallet af patienter
sammenlignet med landsgennemsnittet.
• At unge på ungdomsuddannelserne opnår en øget
trivsel efter at have modtaget psykologhjælp. 77 pct.
af de unge har oplevet en øget trivsel.
• At der opleves forbedringer i forhold til angst/bekymring, depression, mentalt velbefindende, selvkontrol,
generel sundhedsopfattelse og energi/vitalitet.
• At indsatsen har haft en konkret betydning i forhold til
at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne.
I Esbjerg Kommune blev der gennemført et puljeprojekt,

der havde til formål at sikre børn og unge med psykiske
vanskeligheder en lettere adgang til kvalificeret psykologisk behandling og dermed at medvirke til at forebygge,
at der bliver behov for en psykiatrisk indsats. Den lettere
adgang bestod i, at der ikke blev stillet krav til forudgående socialfaglig undersøgelse og bevilling af hjælpeforanstaltning.
Projektet løser nogle opgaver, som hverken regionen
eller kommunen ville kunne dække med egne ressourcer.
Fx har projektet ført til aftaler om ”shared care”, hvor
psykologer fra kommunen og medarbejdere fra psykiatrien deler behandlingsopgaven, typisk ved at de psykoterapeutiske samtaler varetages af den kommunale
psykolog, mens ansvaret for den medicinske behandling
ligger i psykiatrien. Familie og relevante fagpersoner
inddrages i samtalerne efter behov, og psykologen kan
deltage i møder i det faglige netværk, der omgiver
barnet eller den unge.
De problematikker, der præsenteres i henvisninger,
spænder fra forskellige adfærdsmæssige og sociale
vanskeligheder til lavt selvværd, selvmordstanker, selvskadende handlinger, angst og tvangssymptomer samt
en lettere grad af spiseforstyrrelser.
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Pejlemærke 7:
Kompetenceudvikling på tværs
Hovedpointer
• Kompetenceudvikling på tværs af kommunens dagtilbud
og skoler kan skabe et fælles grundlag for inklusionsarbejdet, herunder fælles værktøjer og klarhed om ansvar
og arbejdsgange i kommunen på inklusionsområdet.
• Der er i undersøgelsen eksempler på, at PPR kan være
strukturerende for kommunens kompetenceudviklingsindsats inden for inklusionsarbejdet.

Temaet omhandler, hvordan PPR kan understøtte en bred
kompetenceudviklingsindsats på tværs af kommunens
dagtilbud og skoler med det formål at etablere og udbrede
kommunens inklusionsforståelse og tilhørende værktøjer.
Undersøgelsen viser, at der i kommunernes dagtilbud og
skoler udtrykkes behov for at have et fælles grundlag, fx
en inklusionsstrategi, hvorudfra der kan arbejdes med
inklusion, herunder klare begrebsdefinitioner, fælles værktøjer og klarhed om ansvar og arbejdsgange i kommunen
på inklusionsområdet. Dette fælles grundlag kan bl.a.
skabes ved at igangsætte forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter på tværs af den enkelte kommune.
Områdeleder på skoleområdet i Helsingør Kommune, Lene
Tetzlaff-Petersen, beskriver, hvordan kompetenceudvikling
kan skabe et fælles grundlag for kommunens inklusionsarbejde:
”De steder i kommunen, hvor man har arbejdet med
kompetenceudvikling, har det været fantastisk, fx i forhold til
kommunens akutlæseteams, som Børne- og Ungerådgivningen
har arbejdet med siden 2005. I disse teams er der nogen, der nu
er blevet verdensmestre til den opgave som følge af en målrettet
kompetenceudviklingsindsats i praksisfællesskaber.”
Flere af de interviewede i kommunerne understreger
vigtigheden af, at der gennem en bredere kompetenceudviklingsindsats af kommunens medarbejdere etableres
et fælles grundlag for en inkluderende praksis i dagtilbud
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og skoler. Det bliver dog samtidig understreget, at det
fælles grundlag skal understøtte en inklusionsdagsorden,
som fokuserer på at skabe inkluderende fællesskaber og
læringsmiljøer. Forsker ved Aarhus Universitet (DPU)
Camilla Brørup Dyssegaard fortæller om værdien ved at
have et fælles grundlag for inklusion:
”At man arbejder ud fra et fælles grundlag for inklusion,
betyder, at man har en fælles definition af, hvad inklusion er,
og at man har nogle fælles metoder til konkret at gribe opgaven
an. Et fælles grundlag for inklusion i den enkelte kommune
kan give en massiv effekt i inklusionsarbejdet.”
Det fælles grundlag for inklusionsarbejdet kan etableres
gennem en bred kompetenceudviklingsindsats, som kan
omhandle centrale inklusionsbegreber med dertil knyttede
praktiske værktøjer, som pædagoger og lærere kan anvende
i hverdagen.
Selvom de interviewede fra kommunerne efterspørger
kompetenceudvikling på tværs omkring inklusion, peger
flere af de interviewede på, at det ikke nødvendigvis skal
være PPR, der leverer de kompetenceudviklingsaktiviteter,
der skal skabe det efterspurgte fælles grundlag for inklusionsarbejdet. Camilla Brørup Dyssegaard bemærker fx:
”Jeg ved ikke, hvor mange psykologer der har evnen til at levere
kompetenceudvikling. Der er jo ikke ret mange PPR-psykologer,
der ser sig selv i en vejlederrolle og som underviser af lærere
og pædagoger, og PPR vil være udfordret i forhold til at levere
kompetenceudvikling.”

Overvejelser i kommunens udvikling
af PPR-området
• Hvilken fælles kompetenceudvikling i forhold til
inklusionsarbejdet er der behov for?
• Hvordan indgår PPR og familieafdelingen i en
tværgående kompetenceudviklingsindsats?
• Hvordan bruges kompetencerne på institutionerne
fremadrettet?

PEJLEMÆRKER FOR FREMTIDENS PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING

PEJLEMÆRKE 7: KOMPETENCEUDVIKLING PÅ TVÆRS

Eksempel på kompetenceudvikling på tværs
I Aarhus Kommune arbejder Børne- og Ungeområdet og
PPR og Specialpædagogik med en bred kompetenceudviklingsindsats, der kaldes Fællesskaber for Alle.
Indsatsen har til formål at styrke medarbejdernes
kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud. Fællesskaber
for Alle består af tre forløb: Dagtilbuddets Fællesskaber,

Folkeskolens Fællesskaber og Ung i Aarhus’ Fællesskaber. De tre forløb hænger sammen som én fælles
kompetenceudviklingsindsats med ét samlet formål, og
forløbene baserer sig på et fælles grundlag for inklusionsarbejdet bestående af en række principper, som går
på tværs af kommunens dagtilbud og skoler.

Foto: KL

Implement Consulting Group
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BILAG: INTERVIEWOVERSIGT

Bilag:
Interviewoversigt
Undersøgelsen er lavet som en interviewundersøgelse, hvor
i alt 27 personer er blevet interviewet. I undersøgelsen er
der gennemført to interviewrunder.
Den første interviewrunde havde til formål at afsøge
området med henblik på at finde interviewtemaer. Anden
interviewrunde har efterfølgende fokuseret på de valgte
temaer mere i dybden. Af nedenstående oversigt fremgår
det, hvem der har medvirket.

Første interviewrunde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Greve Kommune: Jette Deltorp, direktør
Greve Kommune: Helene Thorn, leder af PPR
Greve Kommune: René Bang, skoleleder
Greve Kommune: Carsten Sørensen, klubleder
Aarhus Kommune: Jan Kirkegaard, chefpsykolog og
leder af PPR og Specialpædagogik
Københavns Kommune: Anette Kureer, tværfaglig chef
i Børne- og Ungdomsforvaltningen
Gribskov Kommune: Inger Marie Vynne, vicekommunaldirektør
Gribskov Kommune: Signe Riedel, afdelingschef
i Børne- og Familierådgivningen
Gribskov Kommune: Lisbeth Due, teamleder på
børne- og ungeområdet

Anden interviewrunde
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Vejle Kommune: Anette Jensen, skolechef
Vejle Kommune: Villy Raahauge, skoleleder
Vejle Kommune: Jette Roendahl, lærer og AKT-vejleder
Svendborg Kommune: Annette Danbjørg, pædagogisk
konsulent
Svendborg Kommune: Kasper Føns, skoleleder
Svendborg Kommune: Pia Nielsen Nørgaard,
dagtilbudsleder
Svendborg Kommune: Anne Birgitte Fausing Madsen,
lærer
Svendborg Kommune: Mette Thomsen, pædagog
Helsingør Kommune: Anne Qvist, afdelingsleder på skole
Helsingør Kommune: Teena Engeline Larsen, dagtilbudsleder
Helsingør Kommune: Lene Tetzlaff-Petersen, områdeleder
på skoleområdet
Camilla Brørup Dyssegaard, psykolog, post.doc., Aarhus
Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d.
Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater
Bjarne Nielsen, psykolog, formand for Pædagogiske
Psykologers Forening
Sverige, Helsingborg Kommune: Gertrud Ek, verksamhetschef i Skol- och Fritidsförvaltningen
Sverige, Helsingborg Kommune: Kristina Mårtensson,
rektor
Sverige, Helsingborg Kommune: Lise-Lotte Johansson,
rektor

Implement Consulting Group er en skandinavisk konsulentvirksomhed med mere end 300 medarbejdere
på kontorer i Danmark, Sverige og Norge.
Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at designe og gennemføre effektfulde strategiske
forandringer.
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