
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsbrev udkast til ny organisering omkring udskolingselever i speci-

alklasserne 

Hedensted Kommune sender hermed udkast til ny organisering omkring udsko-

lingselever i specialklasserne i høring. Høringsfristen er 15. marts 2021.  

Jeres høringssvar sendes til horing.laering@hedensted.dk senest 15. marts 2021. 

Baggrund 
Igennem længere tid er der blevet arbejdet med at udvikle specialundervisningsområdet i 

Hedensted Kommunes kommunale specialklasser. I efteråret 2019 vedtog Udvalget for 

Læring: 

1. At forstærke den centrale visitation for at understøtte specialområdet. Dette tiltag 

skal imødekomme udfordringer omkring det faglige indhold, det tværfaglige sam-

arbejde, løbende tiltag i forhold til særlige problemstillinger samt løbende kompe-

tenceudvikling. 

2. En forstærket organisering, der skal bevirke en udadgående funktion fra specialtil-

buddene til almen. Dette tiltag imødekommer større sammenhæng mellem almen 

og specialklasserne. 

3. At økonomien følges særskilt i specialklasserne fremadrettet. 

Indeværende indstilling, som hermed sendes i høring, omhandler en styrkelse af udsko-

lingen. 

 

Styrkelse af udskolingen 
For at styrke indsatsen omkring de udskolingselever, der i dag er fordelt mellem Skjold-

skolen, Ungdomsgården, Rask Mølle Skole og Løsning Skole, samles de i et nyt tilbud un-

der Ungdomsskolen. 

 

Her skal der være fokus på uddannelse, job og livsduelighed i et størrelsesforhold, der 

passer til den enkelte elev. Dette lader sig bedre gøre under ungdomsskolelovgivningen, 

fordi denne er mere fleksibel i forhold til den fagrække, eleverne skal undervises i. 

 

Ved at samle eleverne i ét tilbud, bliver der mulighed for at opnå større ekspertise i for-

hold til at vejlede og arbejde med eleverne inden for alle tre ovennævnte fokusområder, 

samt mulighed for at danne mere optimale og fleksible grupperinger af elever. På samme 

måde vil det give basis for et styrket samarbejde med Ungeenheden, PPR og Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning.  

 

Som et led i ovenstående, styrkes og udvikles den plan, der ligger for samarbejdet mel-

lem skole, hjem og UU under navnet ”Fra specialklasse til uddannelse og job”. 

 

Dette samlede tilbud skal bestå af flere spor, der målrettes den aktuelle elevgruppe. Her-

under et tilbud til elever med skolevægring. 
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Skoletilbuddet i ungdomsskolen placeres med udgangspunkt i Ungdomsgården i Heden-

sted, hvor der skal findes ekstra lokaler, så afdelingerne på Skjoldskolen på sigt kan luk-

kes. Det vil være vigtigt, at den nye skole får mulighed for at have elever på to matrikler 

i nærheden af hinanden. Således at der er lokaler, der egner sig til alle typer af elever, 

og personalet kan samarbejde fleksibelt uden en afstandsmæssig begrænsning af betyd-

ning. Derudover er placeringen i Hedensted valgt både ud fra de nuværende lokaler på 

Ungdomsgården, en central beliggenhed i kommunen samt en forventning om, at der i 

Hedensted er størst potentiale i forhold til et samarbejde med erhvervslivet omkring 

etablering af praktikpladser til disse elever.  

 

Fremtidig organisering 
I praksis betyder ovenstående, at: 

 

 Udskolingseleverne fra Skjoldskolen, Ungdomsgården, Rask Mølle Skole og Løs-

ning Skole samles i et nyt tilbud under Ungdomsskolen. 

 Centerklassernes nuværende elever fra 0.-10.kl. forbliver på Stjernevejsskolen. 

 Barrit Skole beholder sit nuværende specialtilbud. 

 Rask Mølle Skole beholder det nuværende tilbud for elever i 0.-6.kl. 

 Løsning Skole beholder det nuværende tilbud for elever i 0.-6.kl. 

 

Fremadrettet vil elever fra specialklasserne på Rask Mølle og Løsning kunne fortsætte i 7. 

kl. på skolerne, såfremt skolen har etableret en mellemform som eleverne kan integreres 

i. Denne beslutning skal altid tages i samarbejde med visitationsudvalget for at sikre ele-

ven de bedste udviklingsmuligheder på sigt. Dette skal åbne op for, at flere børn fra spe-

cialklasserne kan vende tilbage til almen i udskolingen. 

 

Tidshorisont 
Implementering af ovenstående forslag starter i august 2021. 

 

Eleverne i de nuværende 6.-9. kl på henholdsvis Løsning og Rask Mølle Skole vil få mu-

lighed for at afslutte deres skolegang, der hvor de går i skole nu. Dermed skal Ungdoms-

skolen være klar til at modtage elever fra de nuværende 5. kl i sommeren 2022.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Udvalget for Læring  

Ole Vind, udvalgsformand 

 


