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Indledning 
 

Formålet med denne rapport er at give et overblik over opfølgningen på BDOs analyse af 

specialundervisningsområdet, som blev præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget i maj 

2020.  

Med afsæt i resultaterne af analysen har forvaltningen siden da arbejdet videre med styrkelse 

af almenområdet med henblik på at nå målet om, at flere elever skal være en del af stærke 

læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 20201. Det har været et selvstændigt mål at 

skabe gennemsigtighed og mulighed for involvering af relevante parter undervejs i processen. 

BDO-rapporten indeholder en række anbefalinger2, som i det efterfølgende arbejde blev 

grupperet under følgende overskrifter: 

 Prøveordning og startstøtte 

 Takster  

 Gentænkning af tilbudsviften 

 Visitation 

 Tydelig retning 

 Øget fokus på udslusning fra specialtilbud 

 Færre børn segregeres ved skolestarten 

 Overblik over støttefunktioner 

 Pædagogisk fokus i PPR 

 Ensartede PPV’er 

 

 

Bortset fra ”Prøveordning og startstøtte”3 blev der i efteråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe for 

hver af overskrifterne. Arbejdsgruppernes opgave var at bidrage til kvalificering af arbejdet 

med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis. Hver 

arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium udarbejdet af styregruppen. 

Skolerne har været bredt repræsenterede i arbejdsgrupperne med både ledere og 

medarbejdere, og det samme har PPR. Repræsentanter fra DLF og BUPL samt 

skolebestyrelserne har været inviteret til at deltage, hvor det kunne være relevant4. 

Denne rapport samler arbejdsgruppernes anbefalinger og de ledelsesmæssige beslutninger for 

udrulning i praksis. 

Samlet set har arbejdet omfattet samtlige anbefalinger fra BDO.  

 

 

  

                                           
1 Se ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune”, strategi 2021-25 for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune: 

https://www.aabenraa.dk/media/4099566/folkeskolen-i-aabenraa-kommune-sammen-om-et-trygt-og-
fagligt-fundament-for-det-gode-liv-wt.pdf  
2 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-
og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 
3 Læs mere om prøveordning og startstøtte side 4. 
4 Se oversigt over deltagere i de enkelte arbejdsgrupper i bilag 1 side 27 

https://www.aabenraa.dk/media/4099566/folkeskolen-i-aabenraa-kommune-sammen-om-et-trygt-og-fagligt-fundament-for-det-gode-liv-wt.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4099566/folkeskolen-i-aabenraa-kommune-sammen-om-et-trygt-og-fagligt-fundament-for-det-gode-liv-wt.pdf
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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1.Prøveordning og startstøtte   
 

Baggrund 

Prøveordninger og startstøtte er et tilbud, hvor en elev i overgangen fra dagtilbud til almen 

skole får en visiteret støtte med ind i undervisningen i den første tid for at blive hjulpet godt i 

gang med skolelivet. Elever, der er visiteret til prøveordning, har hidtil været undtaget fra 

visitationstakst, hvis eleven efterfølgende er overgået til en specialforanstaltning. 

Brugen af startstøtte og prøveordninger er steget betydeligt i de seneste år. 

 

Af BDO’s analyse af specialområdet fremgår det, at en stor del af eleverne på prøveordning 

eller startstøtte ”fortsætter videre op ad indsatstrappen i visiterede tilbud”. BDO vurderer, at 

ordningernes kortvarige karakter ikke i tilstrækkeligt omfang får skabt den ønskede effekt. Det 

er svært for skolerne at frigøre personale til ordningerne og heller ikke hensigtsmæssigt at 

skulle ansætte ekstra personale i måske 3-4 måneder. 

 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler5, at prøveordninger og startstøtte nedlægges som visiterede tilbud med 

medfølgende økonomi, og at pengene i stedet lægges ud til skolerne, der så kan omsætte dem 

til en fast personaleressource, som så kan udmøntes mere fleksibelt.  

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Der har ikke været nedsat nogen arbejdsgruppe på dette område. 

 

Udrulning i praksis 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15.9. 2020 at nedlægge tilbuddene 

om prøveordning og startstøtte med virkning fra den 1. august 2021. Den økonomi, der er 

knyttet til prøveordninger og startstøtte, lægges fremover forlods ud til skolerne via 

fordelingsmodellen. 

  

                                           
5 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-
og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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2.Takster 
 

Baggrund 

Når almenskolerne visiterer en elev, har udgangspunkt været, at skolen skulle betale en 

visitationstakst på 150.000 kr. Over årene er der dog opstået så mange undtagelser, at der 

reelt i de seneste år kun er blevet betalt for ca. 22 % af de visiterede elever. Hermed er det 

økonomiske incitament i modellen blevet svækket. For at styrke almenområdet er der brug for 

en omfordeling af økonomien, så pengene kommer ud at arbejde i almenområdet, inden der 

sker en visitering. Derfor er målet, at der over tid betales visitationstakst for alle visiterede 

elever hjemmehørende i skoledistriktet.  

Specialcentre og Fjordskolen er takstfinansierede. Der har hidtil været otte forskellige 

elevtakster på specialcentrene og tre forskellige elevtakster på Fjordskolen og i Fjordskolens 

SFO. Baggrunden for differentierede takster på specialområdet var, at andre kommuner, der 

sendte børn til et specialtilbud i Aabenraa Kommune, skulle kunne gennemskue det 

serviceniveau, de betalte for. 

Ungdomsskolens tre specialtilbud (Slusen, Akutklassen og A-klassen) har hidtil været 

rammefinansierede. 

 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler6 

 Takstbetaling for alle visitationer, herunder ved overgang fra dagtilbud (Undtaget dog børn, 

der er anbragt uden for hjemmet med et ledsagende specialtilbud) 

 

 Reduktion af differentierede takstniveauer til 2 for specialklasserne og 2 for specialskolen 

 

 Takstreduktion for de dyreste elever på Fjordskolen 

 

 Aktivitetsfinansiering af Ungdomsskolens heltidsundervisning (A-klasser, Akutklassen og 

Slusen)  

 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

 

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde forslag til en model for, hvordan 

almenskolerne på sigt kommer til at betale fuld visitationstakst for alle elever fra distriktet. 

Arbejdsgruppen skulle desuden analysere konsekvenserne for specialcentrene og Fjordskolen 

af en forenkling og evt. reduktion af taksterne og konsekvenserne for Ungdomsskolen af en 

takstfinansiering af heltidsundervisningen. A-klasser. 

Gruppens arbejde har udmøntet sig i forslag til en model for henholdsvis visitationstakster og 

for takstniveauer samt et forslag om en centralvisitationsressource. 

                                           
6 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-

og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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 Forslag til model for visitationstakster: 

Der betales visitationstakst på kr. 150.000 for alle nye visitationer fra 1.11.2020 

Der betales visitationstakst på kr. 20.000 for alle elever, der pr. 1.11.2020 ikke betales for. 

Taksten fastlåses på cpr-nummer. Der bliver dermed en overgangsperiode frem til 

skoleåret 2028/29, hvor den sidste elev, som der betales kr. 20.000 for, opfylder sin 

undervisningspligt. 

I modellen betales der visitationstakst for Taleklassen, Fjordskolen, centerklasserne, 

Ungdomsskolens heltidsundervisning og for elever i Modtageklassen, der skal i visiteret 

tilbud efterfølgende. 

 Forslag om Central visitationsressource (CVR): 

Der afsættes kr. 4,5 mio. til en central visitationsressource afholdelse af udgifter til 

personlig assistance efter specialbekendtgørelsen §1 stk. 5 ”Hjælp til elever til overvindelse 

af praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen”. Er der ved skoleårets slutning 

resterende ressourcer i CVR, fordeles de til skolerne efter fordelingsmodellen.  

 Forslag til model for takstniveauer i specialtilbud: 

 

I forslaget danner elevtallet pr. 5.9.2020 udgangspunkt for budgettildelingen. 

For specialcentre og taleklasse foreslås en grundtildeling svarende til halvdelen af eleverne 

pr. 5.9. 2020. For elever derudover tildeles en enhedstakst på kr. 137.000 (svarende til en 

gennemsnitstakst/elev i den eksisterende model). Ved ændringer i elevtallet reguleres der 

med kr. 137.000 pr. elev. 

Samme princip om grundbeløb svarende til halvdelen af eleverne og taksttildeling for 

elever derudover gælder også for Fjordskolen og Ungdomsskolen. Begge steder opereres 

der dog med tildeling af ressourcer ud over grundbeløbet ud fra to takster. På Fjordskolen 

drejer det sig om en E-takst på kr. 600.000 (SFO:  kr. 237.000) og en takst for øvrige 

elever på kr. 257.000 (SFO: kr. 85.000), svarende til et gennemsnit af den tidligere A og 

U-takst.  

I Ungdomsskolen tildeles grundbeløbet ud fra 5 elever i Slusen og 14 elever i de øvrige 

tilbud, og taksterne fastsættes til kr. 390.000 i Slusen og kr. 137.000 for øvrige elever. 

Ved ændringer i elevtallet på Fjordskolen eller i Ungdomsskolen reguleres der med den 

relevante takst. 

I forslaget får Fjordskolen og Ungdomsskolen – der ikke er koblet på en almenskole – 

desuden en driftstildeling på henholdsvis knap 2,2 mio. og 1 mio. (ud over grundbeløb og 

taksttildeling). 

Den foreslåede model for takstniveauer ville betyde, at de enkelte specialtilbud ved 

overgangen til den nye model vil få nogenlunde samme økonomiske ressourcer som i 2020. 

 

Udrulning i praksis 

Arbejdsgruppens anbefalinger indgik i arbejdet med ny fordelingsmodel7.  

                                           
7 se bilag til punkt 17 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 26. januar 2021: 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-
uddannelsesudvalget/2021-01-26-1530-7243/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2021-01-26-1530-7243/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2021-01-26-1530-7243/
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I udkast til ny fordelingsmodel8 ”Fordelingsmodel folkeskolen”, som er sendt i høring frem til 

den 22. marts, genfindes flere elementer fra arbejdsgruppens anbefalinger. Der skal således 

betales visitationstakst (i fordelingsmodellen benævnt ”eksklusionstakst”) på kr. 150.000 for 

alle elever, der visiteres til Fjordskolen, specialklasser og Ungdomsskolens heltidsundervisning 

samt for elever fra modtageklasser, der skal i visiteret tilbud efterfølgende. Der lægges også 

op til en overgangsordning som foreslået af arbejdsgruppen med en eksklusionstakst på kr. 

20.000 for alle elever, som skolerne ikke betaler for og fastlåst på cpr-nummer. 

Den nye fordelingsmodel opererer i lighed med arbejdsgruppens anbefalinger med to takster 

på Fjordskolen, én takst i specialklasser og to takster for Ungdomsskolens heltidsundervisning.  

Princippet med grundtildeling + taksttildeling indgår ikke i forslaget til ny fordelingsmodel. Det 

samme gælder forslaget om en central visitationsressource. 

 

  

                                           
8 se bilag til punkt 17 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 26. januar 2021: 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-
uddannelsesudvalget/2021-01-26-1530-7243/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2021-01-26-1530-7243/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2021-01-26-1530-7243/
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3.Gentænkning af tilbudsviften 
 

Baggrund 

Efter beslutningen om afskaffelse af prøveordninger og startstøtte9 omfatter tilbuddene i 

Aabenraa Kommune: 

 Specialcentre (som beskrevet ovenfor) 

 Taleklasse  

 Ungdomsskolens tilbud (A-klasser, Akutklassen og Slusen) 

 Fjordskolen 

Alle landets kommuner har specialklasserække som en del af deres tilbud, og specialcenter-

tilbuddet er således ikke specifikt for Aabenraa.  

 

Ift. Taleklassen peger BDO på, at der heri er tale om et tilbud, som i flere andre kommuner er 

lagt ud til og varetaget i regi af almenområdet – typisk også i kortere forløb end den toårige 

varighed, det har i Aabenraa Kommune.  

 

BDO fremhæver, at Ungdomsskolen i Aabenraa Kommune umiddelbart har et større udbud af 

forskellige tilbud, end det ses i andre kommuner, både hvad angår differentiering mellem de 

tre tilbud og hvor mange årselever, der er indskrevet. Ifølge BDO har en række kommuner 

gode erfaringer med at organisere heltidsundervisning i regi af ungdomsskolen, og der er en 

række fordele i de frihedsgrader, der gælder under ungdomsskoleloven. BDO ser til gengæld 

en ulempe i, at eleverne også her flyttes fysisk længere væk fra almenområdet, end hvis de 

går i f.eks. en specialklasse.  

 

Fjordskolen er den mest vidtgående type af specialundervisningstilbud, kommunen råder over. 

Ifølge BDO-rapporten har Aabenraa Kommune en relativt større andel af sin 

specialundervisningselever i specialskoler, hvor andre kommuner i højere grad benytter sig af 

specialklasser. 33 % af Aabenraa Kommunes specialundervisningselever er indskrevet på 

Fjordskolen. Andelen i specialklasser er en smule lavere - nemlig 32 %.  

Historisk har der været truffet et organisatorisk valg i Aabenraa Kommune om at indskrive 

forskellige målgrupper af elever på Fjordskolen, som i dag i andre kommuner vil få et 

specialklassetilbud. Det har over tid medført, at Fjordskolen har fået en faglig ekspertise på 

bl.a. autismeområdet, hvilket får en selvforstærkende effekt, idet flere elever så fortsat 

visiteres ind i skolens tilbud. Her ser BDO – faglig specialisering til trods - en udfordring i, at 

eleverne får en større afstand til almenområdet og de spejlinger, udslusningsmuligheder mv., 

der er, når frikvarterer, udvalgte fagtimer mv. kan deles med almenområdet. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler en gentænkning af tilbudsviften, så man organisatorisk understøtter, at flere 

børn får et tilbud tættere på en almen skole10. 

                                           
9 Sag nr. 124 fra mødet den 15.9. 2020 i Børne- og Uddannelsesudvalget: 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-
uddannelsesudvalget/2020-09-15-1530-6688/  
10 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-

og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-09-15-1530-6688/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-09-15-1530-6688/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppens opgave har været at komme med et forslag til gentænkning af tilbudsviften i 

Aabenraa Kommune med afsæt i inspiration fra Svendborg Kommune. Forslaget til ny 

tilbudsvifte skal styrke sammenhængen mellem almen- og specialområdet, arbejde med 

fokuseret visitation og indeholde målgruppebeskrivelser for alle tilbud. 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et ”Forslag til ny tilbudsvifte” (se bilag 2 side 29). Forslaget 

ligner på mange måder den nuværende tilbudsvifte, men lægger op til  

 en omlægning af støtten til elever med sproglige og talemæssige udfordringer 

 brug af fokuseret visitation i specialklasserækken 

 etablering af en X-klasse (10. skoleår) for udvalgte unge, der har været i et 

specialiseret tilbud, med henblik på at de kommer et skridt tættere på almenområdet 

inden deres ungdomsuddannelse.   

 

Arbejdsgruppen har følgende anbefalinger for implementering af en ny tilbudsvifte:  

 De specialiserede tilbud skal tilpasse kapaciteten frem mod 2025 i overensstemmelse 

med den overordnede målsætning for inklusion. 11  

 

 Måltal indgår som et redskab for skolelederen i den strategiske planlægning. 

 

 De elever, der allerede er visiteret til Taleklassen, udsluses til almenområdet fra august 

2022. 

 

 PPR laver en model for sikring af talepædagogisk kompetence til alle skoler. 

 

 Der udarbejdes en beskrivelse af kvalitetskrav til faglighed, rammer (herunder 

lovgivning) og retning i mellemformer (jf. anbefalinger fra gruppe 6 om ”Øget fokus på 

udslusning fra specialtilbud”). 

 

 Der udarbejdes en strategi for kommunikation om ny tilbudsvifte målrettet alle niveauer 

og områder på skole- og dagtilbudsområdet. 

 

Udrulning i praksis 

Der sigtes på implementering af den nye tilbudsvifte fra skoleåret 2021/2022, med fuld 

implementering fra skoleåret 2022/2023. 

Tilbudsviften og anbefalingerne for implementering forelægges som en del af den samlede 

rapport for skoleledergruppen på mødet i april 2021 og for Børne- og Uddannelsesudvalget på 

mødet i maj 2021.  

 

  

                                           
11 Målsætningen er, at segregeringsgraden i Aabenraa Kommune maksimalt er på landsgennemsnittet i 
2025 
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4.Visitation 
 

Baggrund 

BDO-rapporten tegner et billede af, at der er betydelige forskelle mellem skolerne i opfattelsen 

af, hvornår skolernes inklusionsopgave starter og slutter, og i kultur og mindset. Fra skole til 

skole, fra leder til leder og fra medarbejder til medarbejder er det forskelligt, hvornår man 

opfatter et barn som en ”helt almindelig skoleelev” eller som en ”elev med behov for 

specialundervisning”.  

Indtil 1.9. bestod skolevisitationsudvalget af skolechef, specialkonsulent, PPR-psykolog og 

PPR-leder + 5 ledere/afdelingsledere fra de 5 specialiserede tilbud i kommunen. 

Pr. 1.9. består visitationsudvalget af  

 Skolechefen 

 Leder af PPR 

 Leder af Fjordskolen 

 Leder af en skole med specialcenter 

 Leder af en skole uden specialcenter 

 Psykolog fra PPR 

 Pæd.-adm. konsulent fra forvaltningen 

Der er desuden oprettet et fordelingsudvalg bestående af  

 Leder af Fjordskolen 

 3 afdelingsledere fra skoler med specialcenter 

 Afdelingsleder fra Ungdomsskolen 

 Psykolog fra PPR 

 Pæd.-adm. konsulent fra forvaltningen 

Der er indført en ny praksis, så visitationsansøgninger kun kan behandles, hvis der medsendes 

et indsatsskema, hvoraf det fremgår, hvad der har været af indsatser på skolen forud for 

ansøgningen. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler12 

 at almenområdet skal kobles tættere til visitationen, og specialforanstaltningerne ikke 

længere skal have overrepræsentation i skolevisitations-udvalget.   

 

 at der etableres et fordelingsudvalg, der fordeler eleverne ud på de konkrete tilbud efter 

visitationen.  

  

                                           
12 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-

og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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 Styrket brug af visitations- og indsatsskema13   

 

 Løbende - f.eks. halvårlige - opfølgningsmøder mellem almenskolen og specialtilbuddet  

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

De to første anbefalinger fra BDO er allerede implementeret jf. ovenstående. Arbejdsgruppen 

har derfor alene forholdt sig til styrket brug af visitations- og indsatsskema og til anbefalingen 

om løbende opfølgningsmøder. 

Arbejdsgruppen anbefaler: 

Styrket brug af visitations- og indsatsskema 

 Tjekliste til visitationsskemaet. Hvad skal visitationssansøgningen indeholde, for at den 

er kvalificeret. 

 Visitationsskemaet kan med fordel forenkles. 

 Visitationsskemaet skal udfyldes relevant og med en opdateret PPV. 

 Fokus på en mere procesorienteret visitation 

 Mulighed for drøftelse med Visitationsudvalget (mulighed for skolelederen, at ”bære 

sagen ind”) 

 Online-café, hvor man kan få sparring med relevante personer fra visitationsudvalget i 

forhold til en sag eller i forhold til kvalificering af visitationsansøgningen.  

 

Løbende - f.eks. halvårlige – møder 

 Løbende skemalagte møder i forbindelse fokuseret visitation 

 Det skal være naturligt, at distriktsskolelederen henvender sig til specialtilbud i forhold 

til opfølgning. Distriktsskolelederen har ansvaret for denne proces. 

 Evt. tilbage-slusning behøver ikke nødvendigvis være til distriktsskolen. 

 Man kan med fordel kigge på anbefalinger fra gruppen: Øget udslusning fra 

specialtilbud. 

 

Udrulning i praksis 

Fra september 2020 er der ændret i sammensætningen af visitationsudvalget, nedsat et 

fordelingsudvalg og indført krav om indsatsskema ved visitationsansøgninger. 

Visitationsudvalgets sammensætning bliver løbende evalueret og justeret. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal  

 udarbejde en forenklet udgave af visitationsskemaet 

 udforme en tjekliste til visitationsskemaet 

 beskrive en model for implementering af mere procesorienteret visitation 

Pædagogisk-administrativ konsulent fra forvaltningen er tovholder for arbejdsgruppen. 

 

Der indføres løbende skemalagte møder i forbindelse med fokuseret visitation.  

                                           
13 se skemaerne her: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-organisation/boern-og-

kultur/skole-og-undervisning/visitation/ 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-organisation/boern-og-kultur/skole-og-undervisning/visitation/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-organisation/boern-og-kultur/skole-og-undervisning/visitation/


12 

 

5.Tydelig retning  
 

Baggrund 

BDO-rapporten peger på forskelle på tværs af skolerne  

 i billedet af, hvornår inklusionsopgaven starter og slutter 

 i billedet af, hvad man som skole kan og skal iværksætte af støtteindsatser inden for 

eget budget 

 i kultur og mindset 

 i forståelsen af, hvad inklusion betyder i Aabenraa Kommune 

BDO anbefaler, at der sættes en tydelig retning for hele skolevæsenet. En retning, der har 

udgangspunkt i, at almenområdet skal være ”bredere”, og lægger vægt på inklusionsopgaven 

som en kerneopgave for folkeskolen på lige fod med læring, trivsel og udvikling.  

Det er afgørende, at hele organisationen forpligtes på opgaven, og at skolelederne tager den 

på sig i samarbejde med medarbejderne og bestyrelsen.  

Målet er, at flest mulige elever kan forblive en del af et alment børnefællesskab. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler14 

 Sammentænkning af de 2 hidtidige strategier 

  

 Kontinuerlig kultur- og dialogindsats og deling af gode erfaringer med inklusion 

 

 Fælles forståelse af inklusion forstået som: når læringsfællesskabet tilrettelægges, så 

elever, der har brug for støtte, kan blive ved med at være en del af almenskolen. 

 

 Italesættelse + opfølgning på bl.a. ledermøder, i kvalitetsrapport. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppens opgave har været at komme med forslag til, hvordan man kan understøtte en 

kontinuerlig dialog om inklusion som en kerneopgave og en fælles forståelse af inklusion-

begrebet. Opgaven var endvidere at give forslag til, hvordan gode erfaringer kan deles, og 

hvordan der kan følges op på den nye retning. 

Gruppen anbefaler, at inklusionsarbejdet funderes på 4 bærende værdier: 

o Alle børn har brug for og krav på et skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt. 

o Mangfoldige børnefællesskaber er et vigtigt grundlag for udviklende børnefællesskaber. 

o Mødet med forskellighed er et vigtigt grundlag for børns dannelse og livsduelighed. 

                                           
14 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-

og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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o Alle børn skal mødes med accept og forståelse i et læringsmiljø, der understøtter og 

udfordrer den enkelte og har fokus på fællesskab. 

Gruppens har forholdt sig til de øvrige spørgsmål på tre niveauer:  

1. Forvaltningsniveau - skolechefen har ansvaret 

2. Skoleniveau - skoleledelsen har ansvaret 

3. Klasseniveau - klasselæreren + teamet har ansvaret 

 

Anbefalinger på forvaltningsniveau: 

A. Forvaltningens opgave er at sætte retningen for inklusionsopgaven sammen med de 

enkelte skoler.  

Forvaltningen følger op på retningen igennem de enkelte skolers virksomhedsaftaler 

(forandringsmodel – mål 3).  

Forvaltningen er ansvarlig for: 

 Inddragelse af og dialog med  

o bestyrelserne generelt 

o det politiske niveau 

o andre forvaltninger 

o de faglige organisationer 

 

B. Forvaltningens opgave er at være tydelige om inklusionsopgaven og forventningerne til 

skolerne.  

Det kan ske gennem: 

 Initiativer til skabelse af et fælles sprog omkring inklusion 

 Understøttelse af lederne i forandringsprocessen, bl.a. gennem mulighed for 

ledelsessparring ift. ledernes rolle og opgaver i det konkrete arbejde på skolerne 

 

C. Forvaltningens opgave er at skabe en ramme for indsamling og deling af erfaringer og 

gode fortællinger mm. fra skolerne – både i skoleledergruppen og i PLF’erne. 

Det kan ske gennem: 

 Indsamling af eksempler fra skolerne på ting, der lykkes – det kan være 

succeser på ledelsesniveau, på skoleniveau og/eller på klasseniveau.  

 Formidling (evt. i skriftlig form) af de gode historier til alle relevante parter, 

herunder skolelederne, bestyrelserne og politikerne. 

 Inddragelse af samarbejdspartnere som PPR, dagtilbud og UU i at afdække de 

gode historier 

 Registrering af generelle udfordringer med henblik på at bidrage til løsninger 

 

Anbefalinger på skoleniveau 

A. Skolens opgave er at sikre inkluderende fællesskaber.  

Skolen følger op på retningen som fast punkt på bestyrelsesmøder, medarbejdermøder, 

MED-møder og forældremøder.  
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Skoleledelsen er ansvarlig for: 

 Kommunikation og dialog – med medarbejdere, forældre og bestyrelse 

 Ledelse af processer omkring inkluderende kultur (sprog/narrativer og 

værdiarbejde), udvikling af læringsmiljøer og forståelse af inklusion som en 

kerneopgave 

 

B. Skoleledelsens opgave er at implementere den nye retning i skolens hverdag 

Det kan ske gennem: 

 Pædagogisk ledelse 

 Fleksibel ressourceanvendelse 

 Opmærksomhed på balance mellem fællesskab og individ 

 Operative og dynamiske handleplaner  

 Inddragelse af andre fagligheder i praksisarbejdet og aktionslæring 

 Udvikling og styrkelse af samarbejdet i teamet 

 Arbejde med både elevernes styrkesider og deres udfordringer 

 

C. Skoleledelsens opgave er at sikre opsamling af erfaringer fra de enkelte teams og 

videndeling på skolen. 

Det kan ske gennem: 

 Udarbejdelse af en årlig beskrivelse af, hvordan skolen arbejder med 

inkluderende læringsmiljøer (som en del af virksomhedsplanen). Beskrivelsen 

deles med elever, forældre og MED-udvalg. 

 Indsatsområde omkring kollegial sparring 

 Mulighed for, at medarbejdere kan ”tage på opdagelse” på en anden skole.  

 

Anbefalinger på klasseniveau 

A. Teamets opgave er at optimere læringsmiljøet, så flere elever kan blive ved med at 

være i almenområdet.   

Teamet er ansvarlig for 

 Samarbejde om udvikling af læringsmiljøer, rutiner og arbejdsmetoder, der 

understøtter den enkelte og har fokus på fællesskabet. 

 Videndeling 

 Inddragelse af andre faglige kompetencer til sparring og udvikling af både 

mindset og læringsmiljøet – i samarbejde med skoleledelsen. 

 Teamets arbejde med opgaven foregår og følges op i eksisterende mødefora for 

teamet/skolen. 

 

B. Teamets opgave er at skabe bæredygtige og inkluderende læringsmiljøer, der åbner op 

for flere elever i almenområdet.  

Det kan ske gennem: 

 Fokus på alle aspekter af skoledagen: 

o Læringsmiljøet 

o Skole-hjem-samarbejdet 
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o Frikvarterer 

o Det fysiske læringsrum 

 Vejledning og sparring helt ud i klasserummet med inddragelse af andre faglige 

kompetencer  

 Samarbejde og forventningsafstemning mellem lærere og pædagoger 

 

C. Teamets opgave er at opsamle og dele erfaringer fra den daglige praksis. 

Det kan ske gennem: 

 Fokus på teammøder i form af:  

o Fastholdelse af hverdagsfortællingerne om det, der lykkes, så andre kan 

lære af de gode eksempler. 

o Beskrivelse af det, der udfordrer, med henblik på at søge løsninger, der 

kan skabe nye gode erfaringer – evt. med inddragelse af ledelsen og 

andre faglige kompetencer. 

o Kollegial sparring eller ved at ”tage på opdagelse” hos en kollega 

 

Udrulning i praksis 

De to hidtidige strategier er samlet i den nye strategi for folkeskoleområdet 2021-2025.15 

I bestræbelserne på at styrke almenområdet vil forvaltningen understøtte processen ved at: 

 Forvaltningen udarbejder et forslag til justering af skabelonen for virksomhedsaftalerne, 

så opfølgning på arbejdet med styrkelse af almenområdet fremover bygges ind. 

Forslaget præsenteres i skoleledergruppen i september 2021.  

 Skolechefen orienterer løbende det politiske niveau om arbejdet med styrkelse af 

almenområdet 

 Skolechefen sikrer, at cases, de gode historier og nøgletal fra arbejdet med styrkelse af 

almenområdet dagsordensættes på skoleledermøderne 

 Skolechefen tager initiativ til drøftelse på skoleledermøde af, hvordan det kan 

understøttes, at styrkelse af almenområdet kommer på dagsordenen i PLFérne  

 Orientering om arbejdet med styrkelse af almenområdet indgår som punkt på 

fællesmøder for skolebestyrelser frem mod 2025 

 Der afholdes temadag for skoler om styrkelse af almenområdet 

 

 

 

  

                                           
15 https://www.aabenraa.dk/media/4099566/folkeskolen-i-aabenraa-kommune-sammen-om-et-trygt-og-

fagligt-fundament-for-det-gode-liv-wt.pdf  

https://www.aabenraa.dk/media/4099566/folkeskolen-i-aabenraa-kommune-sammen-om-et-trygt-og-fagligt-fundament-for-det-gode-liv-wt.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4099566/folkeskolen-i-aabenraa-kommune-sammen-om-et-trygt-og-fagligt-fundament-for-det-gode-liv-wt.pdf


16 

 

6.Øget fokus på udslusning fra specialtilbud 
 

Baggrund 

I praksis er det kun en mindre gruppe af elever, der efterfølgende kommer i et mindre 

indgribende skoletilbud, hvis de først er visiteret til et specialiseret skoletilbud.  

Fra skoleåret 19/20 blev der indført en ny praksis i forbindelse med revisitationen, hvor der 

afslutningsvis skulle der tages stilling til, om eleven var velplaceret eller på vej mod noget 

mindre indgribende.  

I forbindelse med revisitationen til skoleåret 21/22 er det punkt blevet indarbejdet i 

statusbeskrivelses-skemaerne, så de fagprofessionelle, der udarbejder beskrivelserne, skal 

forholde sig til spørgsmålet.  

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler, at der sker deling af erfaringer med overgange og udslusningstiltag fra 

specialforanstaltninger16. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Med inspiration fra arbejdsgruppe 4 (Visitation) og ”de gode historier”, hvor 

udslusning/overgang lykkes, har arbejdsgruppen haft til opgave at komme med forslag til 

 hvordan interessenterne omkring en elev i et specialiseret tilbud får mere fokus på 

mulighederne for at komme i et mindre indgribende tilbud (med inddragelse af 

udslusning til skoletilbud efter grundskolen). 

 hvordan der kan arbejdes med mellemformer. 

Anbefalingerne fra arbejdsgruppen er opdelt i 5 punkter: 

A. Mere fokus på udslusning fra specialtilbud til mindre specialiserede tilbud 

 

 Måltal for området vil kunne være med til at fastholde fokus på udslusning (se 

punkt E).  

 Øget brug af fokuseret visitation vil øge fokus på udslusning, fordi der indbygget 

i fokuseret visitation er et udslusningsfokus.   

 Det er vigtigt med opmærksomhed på fagrækken/fritagelser i specialtilbud, så 

grundlaget, for at eleven kan komme tilbage i almenområdet, er så stærkt som 

muligt. 

 Til fælles inspiration foreslår arbejdsgruppen et oplæg med Tine Sjørup fra 

Brobyskolerne. 

 Opgaven handler i høj grad om en udvikling af kultur/mindset, hvor ledelse er 

nøgleordet.  

                                           
16 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-

og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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B. Arbejde med mellemformer i forbindelse med udslusning fra specialtilbud 

 

 At der udarbejdes en beskrivelse af kvalitet i mellemformer. 

 At samarbejdet mellem almenområdet og mellemformer/specialområdet og 

kendskabet på tværs generelt styrkes.  

 At der, når en elev kommer tilbage til almenområdet, altid er opmærksomhed 

på: 

o Hvordan eleven bliver modtaget i klassen 

o At formidle barnets styrker 

o At inddrage familien 

o At inddrage alle vejlederkompetencerne i almenområdet 

 At der er supervision til lærerne i almenområdet, når et barn vender tilbage, og 

at ledelsen går aktivt ind og tør ”trykke der, hvor det gør ondt”. 

 

 

C. Udslusning til skoletilbud efter grundskolen 

 

 Fokus på evnen til at befordre sig selv som en essentiel kompetence. 

 Mulighed for hjælp til det praktiske i forbindelse med opstart på efterskole til 

familier, der ikke selv magter det. 

 Brobygning fra specialtilbud til 10.X og efterskoler 

 

 

D. Brug af ”Fokuseret visitation” i samarbejdet mellem almen og specialområdet 

 

Se punkt A. 

 

 

E. Måltal for, hvor mange elever, der fremover skal være i specialtilbud (centrene/på 

Fjordskolen/i heltidsundervisningen) 

 

 Indførelse af måltal med afsæt i model fra arbejdsgruppe 3 ”Gentænkning af 

tilbudsviften”. 

 

Udrulning i praksis 

Der udarbejdes måltal for området til brug for skoleledernes strategiske planlægning (indgår 

også i anbefalingerne fra gruppe 3 ”Gentænkning af tilbudsviften”). 

Der afholdes et temamøde (i efteråret 2021) for ledere og medarbejdere fra specialcentrene 

med oplæg fra Tine Sjørup fra Brobyskolerne. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med den opgave at formulere en beskrivelse af kvalitet i 

mellemformer. Det sker med henblik på at danne baggrund for, at skolerne kan beskrive deres 

mellemformer. Resultatet fra arbejdsgruppen skal ligge færdigt inden sommerferien. 

UU og Ungdomsskolen udarbejder en model for brobygning til 10.X og efterskoler. 
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7.Færre børn segregeres ved skolestarten 
 

Baggrund 

BDOs analyse viser, at der er en særlig udfordring i, at mange børn visiteres til specialtilbud 

allerede fra dagtilbudsalderen. 13% af skolestarterne blev i 20/21 indstillet til visitation til 

enten startstøtte, prøveordning eller et decideret specialundervisningstilbud. 

BUD har besluttet, at prøveordninger og startstøtte afskaffes fra den 1.8. 2021, og det 

forventes, at der skal betales visitationstakst for samtlige skolestartere, der skal i et visiteret 

skoletilbud. 

Organisatorisk er dagtilbuds- og skoleområdet organiseret med hver sin lovgivning under to 

forskellige ledelser. Der er generelt ikke et gensidigt indgående kendskab til støttesystemerne i 

de to områder. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler, at færre børn indstilles til visiterede tilbud direkte fra dagtilbudsalderen, og at 

inklusionssamarbejdet mellem skoler og dagtilbud styrkes17. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen har taget afsæt i og ladet sig inspirere af overgange, der fungerer – dels i 

Aabenraa Kommune, dels i distrikt Starup i Haderslev Kommune. 

Gruppen anbefaler: 

 Årligt fællesmøde for daginstitutionsledere og skoledere/indskolingsledere, evt. med 

deltagelse af PPR 

 Kvalificering af eksisterende beskrivelse af den gode overgang mellem dagtilbud og skole18, 

f.eks. i forhold til forældreinddragelse 

 Videndeling på tværs af dagtilbud og skole om visitationspraksis på hhv. dagtilbuds- og 

skoleområdet 

 PPR som gennemgående figur på tværs af dagtilbud og skole 

 Professionelle læringsfællesskaber på tværs af dagtilbud, skole og SFO 

 Tværfaglige distriktsmøder i alle distrikter med deltagelse af både daginstitutioner og 

skoler 

 

Udrulning i praksis 

                                           
17 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-

og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

 
18 Den nuværende udgave (maj 2017) af ”Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole kan 

findes her: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/media/7160/overgang-og-sammenhaeng-mellem-
dagtilbud-og-skole-a4pjece-ny-udgave-maj-17.docx  

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/media/7160/overgang-og-sammenhaeng-mellem-dagtilbud-og-skole-a4pjece-ny-udgave-maj-17.docx
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/media/7160/overgang-og-sammenhaeng-mellem-dagtilbud-og-skole-a4pjece-ny-udgave-maj-17.docx
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Der afholdes fællesmøde mellem dagtilbuds- og skoleledere + indskolingsledere hvert år i 

september.  

På 2021-mødet præsenteres en opdatering af den eksisterende udgave af ”Overgang og 

sammenhæng mellem dagtilbud og skole”, som udarbejdes af en arbejdsgruppe med 

repræsentanter for skoleområdet, dagtilbud og PPR.  
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8.Overblik over støttefunktioner 
 

Baggrund 

BDO-rapporten har haft fokus på de støtteforanstaltninger, der var forankret i PPR og 

Sekretariatet, men derudover findes specialister fra Fjordskolen og specialcentrene. 

Rapporten peger på, at det kan være svært for den enkelte skole at holde overblik over ”hvem 

man skal ringe til hvornår”. De relativt mange tilbud kan virke forvirrende og nogle gange 

indholdsmæssigt overlappende. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler, at der sker en samling af støttefunktionerne i PPR, og at der laves klare 

retningslinjer for hvilke kompetencer, der bringes i spil hvornår19. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppens opgave har været at lave en kortlægning af de støttefunktioner, der findes i 

skolevæsenet, og en vurdering af i hvilken grad, de passer sammen med skolernes behov. 

Gruppen anbefaler 

 At psykologerne i PPR gennemfører flere åbne rådgivninger og vejledninger af forældre 

samt flere åbne konsultationer af fagprofessionelle, hvilket forventes at medføre færre 

PPV’er. 

 At tale- hørekonsulenterne er obs på elever med særlige sproglige vanskeligheder, hvis 

Taleklassen nedlægges. 

 At fraværskonsulenterne vender tilbage til distriktsvejlederfunktionen. 

 At der bliver adgang til støtte fra flere pædagogiske konsulenter, der arbejder ud i 

læringsmiljøet med en specialpædagogisk vinkel. 

 At der bliver mulighed for undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi på det almene 

skoleområde. 

 At PPR får en koordineringsfunktion ift. inddragelse af specialviden fra 

Fjordskolen/specialcentrene på det almene skoleområde. 

 At PPR står for opsamling af erfaringer med fokuserede visitationer. 

 

Udrulning i praksis 

Pr 1.8. 2020 er der sket en samling af forvaltningens støttefunktioner under PPR. 

Foråret 2021 benyttes til at planlægge og gennemføre følgende tiltag, så disse kan tages i 

brug ved starten af skoleåret 2021/22: 

                                           
19 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-
og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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 Etablering af en PPR-koordineret model for en inddragelse specialviden fra Fjordskolen. 

Denne model/mulighed forventes klar til præsentation ca. medio maj 2021 med 

forventet udrulning fra skoleåret 2021-22. Se illustration:  

Det konsultative forløb med inddragelse af støttefunktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elever og dennes læringsmiljøer 

drøftes via det ”Tværfaglige 

samarbejde” i de implementerede 

mødefora på Skolen. Skolen sikrer 

samtykke hertil 

Det Konsultative forløb med inddragelse af 

støttefunktioner fra PPR og Fjordskolen til 

en styrkelse af det almene skoleområdes 

læringsmiljøer. Vi drøfter som 

udgangspunkt ”hvordan eleven kan 

inkluderes i Klassen/Skolen og ikke ”om”? 

Der igangsættes, som udgangspunkt, 

et Konsultativt forløb før en Indstilling 

til PPR. Relevante Støttefunktioner 

under PPR inddrages i dette forløb. 

Skolen er Tovholder 

Efter et Konsultativt forløb kan der 

ved behov og relevans Indstilles til 

PPR.  

PPR udarbejder en Pædagogisk, 

Psykologisk Vurdering med afsæt i 

Indstillingen samt samarbejder med 

eleven, forældre og Skolen omkring 

implementeringen af PPVéns 

anbefalinger. 

PPR´s Specialpædagogiske 

Skolekonsulent (Lill), kan ved 

relevans inddrage Støttefunktioner fra 

Fjordskolen´s praksis til en styrkelse 

af det almene læringsmiljø. 

Fjordskolen koordinerer internt 

relevant specialviden, der kan 

inddrages på det almene 

skoleområde. 
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 Fortsat indsats fra tale-høre-konsulenterne omkring de elever, der visiteres til en særlig 

talepædagogisk indsats, hvad enten denne vil være organiseret i den nuværende 

Taleklasse (ca. 9 elever) eller på distriktsskolen.  

 

 Fortsat samarbejde omkring nedbringelse af bekymrende fravær på almenområdet med 

deltagelse af PPR og Tidlig Forebyggelse. Samarbejdet vil tage afsæt i erfaringerne fra 

projekt ”tidlig forebyggende indsats i skolen”, som afsluttes medio 2021. 
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9.Pædagogisk fokus i PPR 
 

BDO-rapporten afdækker et ønske hos skolerne om et mere konsultativt PPR, der er mere til 

stede på skolerne og er til rådighed for løbende dialog, observationer i klassen og sparring til 

lærere/lærerteams om klasse styring og tilrettelæggelse af undervisningen. 

Det stiller krav til skolerne om ikke at ”binde” PPR til skrivebordet med flere PPV’er, end der 

reelt er brug for. 

Der stiller også krav til fagligheden i medarbejdergruppen i PPR, hvis skolernes efterspørgsel 

ændrer sig fra fokus på PPV’er til mere konsultativ sparring og klasseobservationer. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler, at det pædagogiske fokus i PPR styrkes gennem et mere konsultativt PPR, der 

kommer ud i klasserne og observerer og giver sparring. BDO anbefaler endvidere, at der sker 

en forventningsafstemning om træk på PPR-ressourcer og konvertering til konsultativ 

bistand20. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppen har haft til opgave at give et bud på en model for et konsultativt PPR og en 

udviklingsplan for virkeliggørelse – herunder for konvertering af ressourcer. 

Gruppen anbefaler 

 At udgangspunktet ved møder mellem PPR og skolerne er, hvordan eleven kan være på 

skolen, frem for om eleven kan være på skolen. 

 At udgangspunktet er et konsultativt forløb.  

 At der udarbejdes en skabelon til brug ved konsultationer til sikring af sammenhæng 

mellem aftaler, indsatser og opfølgning. Ved konsultative forløb journaliserer skolen 

dette i AULA. 

 At opfølgning af indsatser tænkes ind i eksisterende mødefora på skolerne. 

 Prioritering af pædagogisk ledelse på skolerne – lederen skal sidde med ved bordet. 

 Prioritering af inklusionsteam/AKT-team på skolerne og/eller brug af specialviden fra 

Fjordskolen/specialcentre ud i almenområdet. 

 

Udrulning i praksis 

Foråret 2021 benyttes til at planlægge og gennemføre følgende tiltag, så disse kan tages i 

brug ved starten af skoleåret 2021/22 og kan præsenteres medio maj 2021. 

Der etableres en procedure med afsæt i følgende 2 modeller: 

Udgangspunktet ved møder mellem PPR og skolerne er, hvordan eleven kan være på skolen, 

frem for om eleven kan være på skolen. 

                                           
20 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-
og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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Udgangspunktet er et konsultativt forløb inden en indstilling. Ved konsultative forløb 

journaliserer skolen forløbet. Dette gælder både dagsordener/referater samt hvem, der 

varetager tovholderfunktionen.  

 

  Dynamisk model 

Observationer 

 (Nye) pædagogiske handlinger og 

indsatser 

 Evaluering 

 

Observationer 

 Inddragelse af forældre 

 Evaluering 

 

Observationer 

 Inddragelse af relevante 

samarbejdsparter 

 Evaluering 

 

Observationer 

 Evaluering 

 Evt. indstilling eller visitation 

 

Mulige deltagere afhængigt af indsatsen: 

 Skoleleder 

 Medarbejdere 

 Forældre 

 Psykolog 

 Talekonsulent 

 Fysioterapeut 

 Sundhedsplejerske 

 Pædagogisk fraværskonsulent 

 Sagsbehandler 

 Konsulent fra forvaltningen 

 Tidlig Forebyggelse 
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10.Ensartede PPV’er 
 

Baggrund 

I BDO-rapporten fremhæves et ønske fra skolerne om, at PPV’erne bliver mere ensartede og 

tydeligere og i højere grad afspejler inklusionsstrategien. 

 

BDOs anbefalinger 

BDO anbefaler mere ensartede og tydelige PPV’er på tværs af psykologerne i PPR, og at de 

konkrete og handlingsanvisende anbefalinger styrkes21. 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger 

Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde en handle- og tidsplan for, hvordan der kan 

arbejdes med udvikling af PPV’erne, så de bliver mere ensartede, kortere og i højere grad 

indeholder konkrete og handlingsanvisende anbefalinger til, hvordan skolerne kan arbejde med 

læringsmiljøet. 

Gruppen anbefaler,  

 At psykologgruppen ved PPR går i gang med en proces henimod, at PPVérne bliver 

mere ensartede, kortere, konkrete og handlingsanvisende med afsæt i lovgivningerne, 

der er på området. 

 At psykologgruppen i løbet af foråret 2021 udarbejder en PPV-skabelon til brug senest 

ved skoleårets start 2021-22. 

 At skolerne i endnu højere grad systematiserer opfølgningerne/indsatserne f.eks. 

gennem de fastlagte tværfaglige møder, hvor PPR også er repræsenteret. 

 

Udrulning i praksis 

Skabelonerne for PPV vil være klar til brug ved skolestarten 2021-22, og klar til præsentation 

medio maj 2021.  

 

  

                                           
21 BDOs rapport ”Analyse af specialundervisningsområdet” ligger som bilag til punkt 62 på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2020: https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-
og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/ 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/boerne-og-uddannelsesudvalget/2020-05-12-1530-6685/
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BILAG 1: Oversigt over deltagere i arbejdsgrupper  
 

Tema for 

arbejdsgruppen 

 

Deltagere 

 

Takster Rasmus Andreassen, skolechef   
Pernille Reschat, skoleleder, Hærvejsskolen  
Karsten Hansen, skoleleder, Høje Kolstrup  
Stig Munk-Hansen, leder, Ung Aabenraa 

Jens Boddum, skoleleder, Fjordskolen  
Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent, Skole og Undervisning 
Irene Kornbech, økonomikonsulent, Budget-afd. 
  

Gentænkning af 

tilbudsvifte 

Jens Boddum, skoleleder, Fjordskolen 
Stig Munk-Hansen, leder, Ung Aabenraa 
Pernille Reschat, skoleleder, Hærvejsskolen  
Bjarke Markussen, skoleleder, Hjordkær  
Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent, Skole og Undervisning 

Per Schmidt Hansen, leder af PPR 
 

Visitation Majbrit Osmundsen, SFO-leder, Stubbæk 
Betina F. Volquartzen, afdelingsleder, Fjordskolen 
Michael S. Petersen, skoleleder, Kliplev 
Lars Hende Svenson, adm. medarbejder, Lyreskovskolen 
Anette Sloth Henriksen, afdelingsleder, Hærvejsskolen 
Mette Ibsen, psykolog, PPR 
Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent, Skole og Undervisning 

Dorrit Knudsen, BUPL   

 

Tydelig retning Michael Petersen, skoleleder, Stubbæk 
Merete Gissel, skoleleder, Løjt 
Dorit L Work, fællesleder, Hovslund 
Merete Neuschild, skoleleder, Genner 
Bjarke Markussen, skoleleder, Hjordkær 
Vibeke Domar, skoleleder, Kongehøj 

Luise Bram, pædagogisk fraværskonsulent, PPR 
Lill Bredo, pædagogisk konsulent, PPR 
Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent, Skole og Undervisning  
Charlotte Junggreen Have, udviklingskonsulent, Sekretariatet 
Dorrit Knudsen, BUPL 
Mads Lund, DLF 
 

Øget fokus på 

udslusning fra 

specialtilbud 

Søren Lund, skoleleder, Bylderup 
Lene Johanneson, afdelingsleder, Hjordkær 

Allan Jensen, afdelingsleder, Kongehøjskolen 
Pernille Reschat, skoleleder, Hærvejsskolen 
Pia Brandt, afdelingsleder, Lyreskovskolen 
Luc Tan Le, psykolog, PPR 
Ann-Berit Aagaard, medarbejder, Løjt  
Maria Silva, medarbejder, Fjordskolen  
Ulla Bork Petersen, medarbejder, Kongehøjskolen 

Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent Skole og Undervisning 
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Tema for 

arbejdsgruppen 

 

Deltagere 

 

Færre børn segregeres 

ved skolestarten 

Rasmus Andreassen, skolechef 
Jacob Svarre Winther, dagtilbudschef 
Marianne Zeuthen, leder af specialpædagogkorpset 

Per Schmidt Hansen, leder af PPR 
Anja Christiansen, psykolog, PPR 
Marion Callesen, tale/hørekonsulent, PPR 
Tina Dreyer, tale/hørekonsulent, PPR  
Lars Marling, leder, Løjt Børnehus 
Grethe Uth, leder, Bolderslev/Stubbæk børnehave 

Anne Kragh, leder, Børnegården Nørreager 
Susanne Budde, leder, Børnehuset Bakkebo 
Søren Sørensen, fællesleder, Hellevad 

Jon Sønderby, skoleleder, Lyreskovskolen 
Malte Siemer, skoleleder, Felsted 
Morten Heilmann, skoleleder, Tinglev 
Søren Buchholdt, skoleleder, Bolderslev 

Andrea Mastrup, afdelingsleder, Kongehøjskolen 
Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent Skole og Undervisning 
Dorrit Knudsen, BUPL   
 

Overblik over 

støttefunktioner  

Per Schmidt Hansen, leder af PPR  
Morten Buchard, skoleleder, Varnæs 
Susanne Hygum Sørensen, medarbejder, Fjordskolen 
Merete Neuschild, skoleleder, Genner 
Dorit L Work, fællesleder, Hovslund 

Pernille Reschat, skoleleder, Hærvejsskolen   
Christel Aagaard, pæd.-adm. konsulent, Skole og Undervisning 
Sophie Valeur, pædagogisk fraværskonsulent, PPR 

Lill Bredo, pædagogisk konsulent, PPR 
 

Pædagogisk fokus i 

PPR 

Per Schmidt Hansen, leder af PPR  
Hanne Paaske Palle, trivsels- og læringskonsulent, PPR  
Dorthe Beck, psykolog, PPR 
Rita Rix, psykolog, PPR 

Lill Bredo, pædagogisk konsulent, PPR 
Berit Sønnichsen, afdelingsleder, Bylderup 
Karina Lange, afdelingsleder, Kongehøjskolen 
Regina Thomsen, SFO-leder, Kliplev 
Mie S. Nyland, medarbejder, Hellevad Børneunivers 
Rasmus Schrøder, DLF 

 

Ensartede PPV’er i PPR Per Schmidt Hansen, leder af PPR  
Charlotte Hesselberg, souschef i PPR  

Tove Kjeldsen, psykolog, PPR 
Mette Ibsen, psykolog, PPR 
Trine B. Thorlund, tale/hørekonsulent, PPR  
Søren Homaa, skoleleder, Kollund 
Michael Holm, fællesleder, Ravsted   
 

 

 

 



Børn og Kultur, Sekretariatet 
Sagsbehandler: acha 

 
 

 

BILAG 2: Forslag til ny tilbudsvifte 
 

Mindst én gang årligt sker der en vurdering af, om eleven er i det rigtige skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt. 

 Kognitiv udvikling Udviklingsforstyrrelse Socio-emotionelle 

vanskeligheder 

Mangfoldige 

lærings-

miljøer 

 

 

 

 

 

Grundpiller i mangfoldige læringsmiljøer: 

 Alle børn har brug for og krav på et skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt 

 Mangfoldige børnefællesskaber er et vigtigt grundlag for udviklende børnefællesskaber 

 Mødet med forskellighed er et vigtigt grundlag for børns dannelse og livsduelighed 

 Alle børn skal mødes med accept og forståelse i et læringsmiljø, der understøtter og udfordrer den enkelte og har fokus på fællesskab 

 

 Udgangspunktet er, hvordan eleven kan være på skolen, frem for om. 

 

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune arbejder med 

holdundervisning og særlig støtte, der på forskellig 

måde understøtter inklusion. 

 

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune arbejder 

med holdundervisning og særlig støtte, der på 

forskellig måde understøtter inklusion. 

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal kunne 

arbejde med elever med lettere 

udviklingsforstyrrelser. 

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal fra 

2022 løse opgaven med elever med sproglige og 

talemæssige udfordringer. 

Folkeskolerne i Aabenraa Kommune arbejder 

med holdundervisning og særlig støtte, der på 

forskellig måde understøtter inklusion. 
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Segregering 

i tilknytning 

til almen-

skolen 

 

Der arbejdes 

med at træne 

nye strategier 

Specialklasserække  

Rettet imod børn, der er i alvorlig mistrivsel i deres almenklasse – og hvor indsatserne i almenområdet ikke har givet tilstrækkelige resultater.  

Mistrivslen kan skyldes kognitive, socio-emotionelle, relationsbetingede eller andre vanskeligheder. 

 

Et ophold i en specialklasse er et skoletilbud, der i en tidsbegrænset periode (som hovedregel) giver mulighed for både at vejlede barnet, forældrene og 

de voksne i det almentilbud, som barnet kommer fra. Tilbuddet kan også anvendes i forhold til at understøtte, at et barn kan indgå i almenområdet – dvs. 

uden at barnet kommer i specialklasse. Formålet er som udgangspunkt, at barnet inden for en begrænset årrække kan komme tilbage til almenklassen. 

Ungdomsskolens X-klasse (fra 1.8. 2022) 

Målgruppen er elever, som har gennemført deres 9. skoleår i et specialiseret tilbud, og som ikke vil kunne gennemføre et ordinært 10. skoleår uden 

ekstra ressourcer. X-klassen etableres i tilknytning til det almene ungemiljø i 10. Aabenraa. Målet er, at eleverne kan blive klar til at overgå til så ordinær 

en ungdomsuddannelse som muligt. 

Fuldt 

segregeret 

tilbud 

Der arbejdes 

kompense-

rende 

 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (7.-

9.kl.) 

 Elever, der kan profitere af praktisk 

orienteret undervisning og miljøskifte til 

ungemiljø med anden fagrække. 

 

Elever med angst, skolevægring, ADHD, 

velfungerende autisme, faglige, sociale og 

personlige udfordringer med behov for en mindre 

enhed med tæt voksenkontakt 

 Ungdomsskolens Heltidsundervisning – Afd. 

Slusen (7.-9.kl.) 

 Elever, der kan profitere af praktisk 

orienteret undervisning og miljøskifte til 

ungemiljø med anden fagrække. 

 

Elever med vidtgående og komplekse 

udfordringer, bl.a. socio-emotionelle 

vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser og 

risikoadfærd. 

Fjordskolen 0.-10. kl. 

Afd. B (multiple funktionsnedsættelser) 

 Elever med særligt vidtgående støttebehov 

pga. fysisk og/eller psykisk handicap eller 

middel til svær mental retardering.  

 Elever med behov for udvikling af 

kompenserende kommunikationsstrategier 

grundet manglende eller begrænset verbalt 

sprog. 

 

Afd. D (generelle indlæringsvanskeligheder) 

 Elever med et ikke-alderssvarende 

funktionsniveau såvel kognitivt som socialt, 

fagligt og adfærdsmæssigt.  

Fjordskolen 0.-10. kl. 

Afd. A (ASF) 

 Elever med autismespektrumforstyrrelser 

eller tilsvarende vanskeligheder, og som har 

behov for et højt struktureret og 

specialiseret undervisningsmiljø med fokus 

på autismepædagogik.  

 

Fjordskolen 0.-10 kl. 

Afd. E  

 Elever, hvis vanskeligheder med 

tilknytning/relationsdannelse, selvregulering 

og sociale kompetencer, er af livslang 

karakter 

 Elever, hvis vanskeligheder i det socio-

emotionelle felt er kompliceret af andre 

handicaps (som mental retardering eller 

ADHD) i en sådan grad, at rammerne i 

specialklasse ikke er tilstrækkelige til at sikre 

deres trivsel og udvikling.  

 Elever, som af hensyn til deres udvikling og 

trivsel har brug for målrettet undervisning i 

strategier for at håndtere social interaktion, 

relationer og selvregulering.  
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Elever som i tillæg til mental retardering har 

behov for hjælp til udvikling af kompenserende 

kommunikationsstrategier eller for en særlig 

indsats ift. sprogudvikling 

 

 

 

 


