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Titel Nedlægge Team for Inkluderende Læringsfællesskaber (”IL-teamet”) Nr.: pf516-002 

Beskrivelse af forslaget 
IL-teamet er en forebyggende indsats, der ikke er fastsat af lovgivningen. IL-teamet er oprettet for at styrke 
udviklingen af pædagogik og didaktik i kommunens skoler og derved styrke inklusionsindsatsen.  
IL-teamet består af fire lærere og pædagoger med efter- og videreuddannelser inden for forskellige områder 
(3,5 fuldtidsstilling). 
 
IL-teamets tværfaglige sammensætning sikrer, at teamet, afhængig af den konkrete opgave, kan bidrage 
med viden og inspiration fra flere forskellige vikler, der gensidigt påvirker hinanden: trivsel, klasseledelse, 
undervisningstilrettelæggelse, forældresamarbejde m.m. 
 
IL-teamet indgår som aktivt deltagende sparringspartnere (”medpraktikkere”) i pædagogiske 
udviklingsforløb på kommunens skoler, når elever eller elevgrupper er i faglige og/eller trivselsmæssige 
vanskeligheder, der ikke har kunnet afhjælpes med skolens egne ressourcepersoner. 
 
Konsekvenser ved reduktion af serviceniveauet 
Nedlægges IL-teamet vil BUR ikke længere kunne deltage aktivt i pædagogisk udvikling og opkvalificering 
af praksis i kommunens skoler - opgaven vil være placeret på den enkelte skole. 
 
Det må forventes, at dette kan påvirke trivsel og læring for en del elever og derved inklusionen af elever i 
kommunens skoler. 
 
 
Plan for implementering af forslaget  
Den nævnte reduktion vil kunne udmøntes ved at nedlægge IL-teamet, der ikke er et obligatorisk tilbud. 
Dette må forventes at skulle ske ved uansøgt afsked. Besparelsen vil derfor ikke kunne slå fuldt igennem i 
2021. 

 

 

Økonomi Budgetområde 2021 2022 2023 2024 

Besparelse (servicedrift) 516 - Børne- og 
Ungerådgivningen 

-987 -1.973 -1.973 -1.973 

Ialt  -987 -1.973 -1.973 -1.973 
Beløb skrives i 1.000 kr. og i 1. budgetåres priser - Indtægter og besparelser angives med minus, udgifter med plus 

 

 

Personale Budgetområde 2021 2022 2023 2024 

Antal årsværk 516 - Børne- og 
Ungerådgivningen 

-1,8 -3,5 -3,5 -3,5 

    
 


