TRIO – gruppens perspektiv på konsekvens af besparelse i PPR 2018.
Den foreslåede besparelse på 300.000 kr. i budgettet 2018 betyder, at PPR ikke kan
iværksætte planlagt og stort set realiseret opnormering i en gruppe af medarbejdere, der
udfører pædagogiske opgaver i samarbejde med medarbejderne ude i specialinstitutionerne
samt på de institutioner, der inkluderer børn, som kræver en særlig tilrettelagt
specialpædagogisk støtte.
Fra 2016 til 2017 ses en stigning på 33% i antallet af børn, som indstilles til PPR med henblik
på vurdering af behov for specialpædagogisk støtte i den overvejende del af deres
tilstedeværelse i henholdsvis skole og dagtilbud.
I indeværende år ser det ud til, at antallet af indstillinger lægger sig i forlængelse af antallet af
indstillinger i 2017. Med udgangspunkt i beskrivelserne af problemerne i indstillingerne ses en
stigning i antallet af børn med følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.
Stigningen i antallet af indstillinger betyder en forskydning i de opgaver PPR skal varetage fra
primært, at tilrettelægge og udføre forebyggende og inkluderende indsatser til, at udføre
vurderende opgaver.
Her skal det tages i betragtning, at de vurderende opgaver er karakteriseret ved at være et
omfattende dokumentationsarbejde, som også involverer dagtilbud og skolers udarbejdelse af
dokumentation. De vurderende opgaver er derfor langt mere tidskrævende for både
medarbejdere i PPR og for pædagoger og lærere.
At problemerne har karakter af, at dreje sig om følelsesmæssige og adfærdsmæssige
vanskeligheder betyder, at mulighederne for at foretage intervention i almen regi sættes under
pres, da indsatser, der har til formål at justere på børnenes sociale og faglige præstationer
ikke er tilstrækkelige.
De følelses og adfærdsmæssige problemer giver således anledning til en stigning i antallet af
ansøgninger om specialtilbud. I forlængelse af, at kapaciteten er under pres i specialtilbuddene
stiger efterspørgslen på PPRs konkrete deltagelse i varetagelsen af opgaverne.
En efterspørgsel vi i PPR havde en intention om at imødekomme, men således forhindret i med
besparelsen på 300.000 kr.

