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Kompetencecentre – revideret udgave (3/11-11) 

 

Helsingør Kommune har gennem en årrække investeret i kompetenceudvikling indenfor 

fagfaglighed i forhold til almen området, men har også udviklet stor viden og kompetencer 

indenfor specialpædagogik. 

 

Med kompetencecentre, både de kommunale og lokalt i distrikterne, ønsker vi at bygge videre 

på det arbejde og den viden, som allerede eksisterer. En af metoderne her til vil være 

sidemandsoplæring/medpraktiker, som erfaringer både fra ind- og udland viser, er en effektiv 

og tilfredsstillende lærings – og sparringssituation for alle parter.  

 

Vi forestiller os, at der skal være et kommunalt kompetencecenter bestående af følgende: 

 

- H-klasserne: udgående forpligtigelse med x antal timer til x antal lærere/pædagoger, i 

forhold til at bistå med supervision, observation og vejledning i forhold til denne 

kategori elever på andre enheder. 

- D-klasserne: udgående forpligtigelse med x antal timer til x antal lærere/pædagoger, i 

forhold til at bistå med supervision, observation og vejledning i forhold til denne 

kategori elever på andre enheder. 

- Team V (med udvidet ansvar i forhold specialklasserne): udgående forpligtigelse med x 

antal timer til x antal lærere/pædagoger, i forhold til at bistå med supervision, 

observation og vejledning i forhold til denne kategori elever på andre enheder. 

- A-klasserne: udgående forpligtigelse med x antal timer til x antal lærere/pædagoger, i 

forhold til at bistå med supervision, observation og vejledning i forhold til denne 

kategori elever på andre enheder. 

- Bregnehøj og Løvdal: udgående forpligtigelse med x antal timer til x antal 

lærere/pædagoger, i forhold til at bistå med supervision, observation og vejledning i 

forhold til denne kategori elever på andre enheder. 

- Sprog- og læsecenter evalueres og revideres.  

- Tosprogsområdet – fælleskommunal indsats. Over de sidste par år er der uddannet 

en række Da2 lærere, hvis kompetencer bør komme endnu bedre i spil. 

- digital § 50 (Lisbeth Munkager) – levende, digitalt papir /Børnelap på de 

enkeltintegrerede? 

- Psykologer med spidskompetencer indenfor områderne, tilknyttes og kan ligeledes 

udlånes eks til andre enheder og til de forskellige k-forum.  

 

Generelt skal familierne og ind- og medtænkes. Ligeledes ønskes et større og forpligtende 

samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier.  
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Lokalt (i distrikterne): 

 

Organiseringen af de lokale kompetencecentre har vi ikke forholdt os til, men dette bliver en 

del af den nye distriktsorganisering, og vil muligvis være forskellig fra distrikt til distrikt. 

 

Den lokale distriktsløsning skal indeholde: 

- distriktskoordinator som er ansvarlig, i samarbejde med skoleleder/distriktsleder for 

økonomistyring og fordeling af timer/midler 

- lokale (fra distrikt til distrikt) forskelle i opbygning og organisering 

- udformning af procesplan i forhold til hvordan hjælp/kompetencer kan rekvireres 

- udarbejde et lokalt kompetencekatalog. Hvad kan de andre enheder i distriktet? 

- sikre at der afsøges lokale muligheder før man går på kommunalt niveau 

- formulering af visitationsprocedure = kvalitetssikring i forhold til det enkelte barn. Hvad 

er det vi skærer fra, når midlerne reduceres? 

- formular udarbejdes i forhold til at der kan laves en ressourcebeskrivelse af barnet, når 

det skal visiteres via enhedens k-forum 

- AKT indsats i de enkelte distrikter 

 

 

 

 

 

Generelt: 

Gentænke hele BUR området…..  

Psykologer tilknyttes det kommunale kompetencecenter, men vi forestiller os samtidigt, at der 

skal være faste psykologer tilknyttet det enkelte distrikt (både daginstitutioner og 

skoleområdet). Ligeledes er der ønske om at psykologerne i højere grad, kommer med ind i 

læringsrummet, og derved giver samarbejdet om den enkelte elev et løft.  

Behov for en opgradering og styrkelse af psykologerne, både i normering og i forhold til 

kompetencer. Ligeledes ønskes at psykologerne kommer med ind i læringsrummet 

 

Uddannelseshusets nuværende rolle i forhold til facilitering af faglige netværk nedjusteres til 

eks 2 x årlige fælleskommunale netværksmøder, hvorefter der lægges til 4 x netværksmøder 

mellem enhederne i distriktet.  

 

Børnehaveklasselederne har en central rolle i forhold til inklusion, og er en overset gruppe i 

forhold til opkvalificering og opdatering. Efter at børnehaveklassen blev obligatorisk, er der 

ikke egentligt sket nogen ændring i forhold til eks. efteruddannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 


