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Varetagelse af de specialpædagogiske opgaver i BUPL Arhus
I BUPL Århus varetager vi organiseringen af pædagoger i Aarhus kommune, der arbejder med
specialpædagogiske opgaver i daginstitution, skole, SFO, KLUB og enkelte dagbehandlende
tilbud. Vores medlemmer arbejder dels i specialdagtilbud og almene dagtilbud.
I BUPL har vi det seneste år arbejdet målrettet på at forbedre vores indsats på det
specialpædagogiske område. På landsplan er der i BUPL´s hovedbestyrelse besluttet en strategi
for, hvordan vi bedre kan opfylde de behov denne gruppe medlemmer har til deres fagforening,
lokalt og på landsplan.
Dette betyder konkret følgende:
Kontakt til medlemmerne
Alle medlemmer har mulighed for at blive registeret indenfor 4 kategorier (1. Børn og Unge, 2.
Børn og Unge – specialiserede opgaver, 3. Familier, 4. Voksne og Ældre).
I BUPL Århus har vi sørget for at de medlemmer der arbejder på specialinstitutionerne er registeret
under kategori 2. Vi har oplyst vores tillidsrepræsentanter om vigtigheden af at alle medlemmer
registrerer sig, ikke bare med arbejdsområde men også med mailadresse. Hvilket også er en
afgørende faktor for at vi kan komme i direkte kontakt med vores medlemmer og eksempelvis gøre
dem opmærksom på det ”Specialpædagogiske Nyhedsbrev”, der udsendes jævnligt eller invitation
til den ”Specialpædagogiske årskonference”.
Medlemsrettede tilbud
•

I samarbejde mellem BUPL Århus og BUPL Østjylland udbydes der pædagogiske
konferencer og temadage, som også er tilrettet det specialpædagogiske område. Vi vil
særligt fremhæve følgende temaer:
Flygtninge, Tværfaglighed, sensitive børn, marginaliserede, OCD og inklusion.

•

Vi vil fortsat arbejde på at opfordre vores medlemmer til at deltage på den årlige
”Specialpædagogiske landskonference”, samt profilering af det ”Specialpædagogiske
Nyhedsbrev”, samt indhold på forbundets og vores egen hjemmeside.

•

Understøtte vidensdeling af praksiserfaringer og relevante oplæg til medlemmer der
varetager specialpædagogiske opgaver. Vi har derfor et åbent ”Netværk vedr. børn og
unge med særlige behov”.
o Vi har de seneste år ad flere kanaler forsøgt at udbrede kendskabet til gruppen, så
flere får mulighed for at deltage. Det er nu lykkes at netværket rummer medlemmer
fra 0-6 år, skole/SFO og klubber – både almen- og specialinstitutioner.
o Vi indkalder gruppen til 4 årlige møder. To halvdags netværksmøder, et
fyraftensmøde og den ’Specialpædagogiske årskonference’. Datoerne for 2018 er
den 7/2 (8.30-12), 25/4 (fyraftensmøde 17-19), 6/9 - alle møder er fra 8.30-10.30.
o Temaer vi det seneste år har været omkring: tidlige og forebyggende indsatser,
indblik i Handicapcenterets sagsbehandling, forældresamarbejde, indblik i PPR og
Specialpædagogisk afdeling i Aarhus kommune.

o

Netværkets opgave er desuden at være med til at give os som fagforening viden om
vilkår og tendenser på området. Samt punkter til emner vi kan tage med videre til de
3 årlige møder BUPL Århus har med ledelsen af PPR og Specialpædagogik.

•

Der aflægges samtlige specialpædagogiske tilbud et besøg.

•

Inden for PFF området afholdes lokalt 2 årlige møder for tillidsrepræsentanter og 1
medlemsmøde. På landsplan inviteres alle tillidsrepræsentanter til et årsmøde.

Øvrige opgaver som vi varetager
I BUPL Århus har vi valgt at placere ansvaret for det specialpædagogiske område på 2 af de
politisk valgte faglige sekretærer. Dorte Kyed Søndergaard har fokus 0-6 års området og Lars
Møller har fokus på skole/ SFO og Klub området. Dorte Kyed Søndergaard har desuden ansvaret
for ”Netværket vedr. børn med særlige behov”, koordinering af dagsorden med PPR og
Specialpædagogik samt deltagelse i møder i forbundet. Desuden har området tilknyttet
fællestillidsrepræsentant, Gitte Egestrand
De faglige sekretærer og FTR deltager i møderne for baggrundsgruppen og med PPR og
Specialpædagogik i Aarhus kommune.
Kort beskrivelse af de specialpædagogiske opgaver som vores medlemmer løser
• Specialpædagogiske tilbud
Vi har en større medlemsgruppe der arbejder på følgende specialinstitutioner:
Specialbørnehaven Skovbrynet (ca. 40 pædagoger), Stensagerskolen, Langagerskolen,
Kaløvigskolen og Klubben Holme Søndergaard. Desuden har børnehaverne Lystruplund og
Thorshavnsgade et mindre antal faste specialpladser. Børnene henvises fra den centrale
forvaltning.
Der er på disse arbejdspladser aftalt en særlig normering og lønaftale.
•

Almene dagtilbud, SFO og klubber
I stort set alle institutioner ligger der en specialpædagogisk opgave, idet der er indskrevet
1, flere eller mange børn med et særligt behov, som skal inkluderes i fællesskabet. På flere
skoler er der i specialklasserne tilknyttet pædagoger.
Byrådet har afsat midler til den særlige indsats i forhold til børn og unge med handicap og
udsatte børn og unge. En del af pengene fordeles til institutionerne efter antal indskrevne
børn og unge. Resten ligger i en central pulje, hvorfra der via PPR kan søges om
ressourcer til børn og unge, som kræver en hel særlig indsats.
Der er aftalt mulighed funktionstillæg.

•

Det dagbehandlende område
Pædagoger der er ansat indenfor det dagbehandlende område er dækket af en fælles
overenskomst, der varetages at ”Pædagogernes forhandlingsfælleskab – PFF” som består
af BUPL Århus, BUPL Østjylland og SL Østjylland. Når en pædagog ansættes i en stilling
på PFF området, er det den pensionskasse man sidst har betalt til, der afgør hvilken
fagforening man er aktiv medlem af og automatisk passiv medlem i den anden fagforening
(en nyuddannet vil blive aktiv medlem af BUPL).
I BUPL Århus er denne medlemsgruppe hovedsagelig 14 ansatte ”Opsøgende
medarbejdere” (gadearbejdere), som har særlig fokus på udsatte unge og er bindeled til det
etablerede fritidsliv, herunder klubberne.
Derudover har vi enkelte ansatte i familiebehandlingen.

•

Særlige stillinger
Omfatter få specialstillinger i forvaltningen, og 2 i ældresektoren. Pædagoger, vis stilling er
delt mellem dagplejen og institutionsafdelinger hører herunder (vi har pt. ikke oplysninger
om nogen)
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