
Handicaprådet udtaler d. 18./3. 2021:


Handicaprådet ser overordnet positivt på den nye organisering af udskolingselever 
i specialklasse. Det kan være godt at samle for at sikre høj faglighed og 
kompetencer indenfor specialundervisningen, der understøtter den unges 
individuelle behov. Desuden hilser vi den centrale forstærkede visitation 
velkommen, samt at pengene nu følger den unge og dermed specialområdet som 
helhed. Hermed også en forventning om, at en bedre bemanding kan være med til 
at skabe tryghed og trivsel for både elever og lærere/pædagoger


I forslaget står der, at undervisningen skal foregå indenfor ungdomsskoleloven, og 
at det kan give videre rammer til arbejdet end ift. folkeskoleloven. - I den 
forbindelse vil Handicaprådet gerne udtrykke, at den enkelte elev bør have ret til et 
undervisningstilbud under folkeskoleloven, og at dette ikke kan fratages den 
enkelte elev og dennes forældre.


Det er en sårbar gruppe at flytte, der ofte har det bedst i kendte, trygge og 
overskuelige rammer. Derfor skal de heller ikke flyttes mere end højest nødvendigt. 
Derfor er det vigtigt, at kendt personale følger med den enkelte elev, og at 
skoleskiftet sker så gnidningsløst som muligt


Det er svært for Handicaprådet at forholde sig til et nyt tiltag, når rammerne ikke er 
fastlagte. Her tænkes på lokaler og organisering. Der er endnu ingen fysiske 
adresser nævnt, men to lokationer i Hedensted. En væsentlig detalje, er også 
placeringen ift. høringssvar. - Og bør der ikke her tænkes i fysisk tilgængelig, da 
målgruppens sammensætning kan variere. 


Det er vigtigt, at undervisningstilbuddet er individuelt og målrettet tilrettelagt, samt 
at der arbejdes med livsduelighed. Handicaprådet er bekymret for det stærke 
fokus på uddannelse og job. - Ikke, at det er underordnet, men den enkelte elev 
skal ikke stilles overfor større krav, end han/hun kan honorere.


Nogle af disse elever vil være i målgruppen for beskyttet beskæftigelse (§103) på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer, hvor man ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår 
på arbejdsmarkedet


Handicaprådet mener, det vigtigt at indtænke længden af skoledagen, kørsel og 
ikke mindst kørselstid, så eleverne ikke bliver for hurtigt udtrættede, da det jo 
gælder om at få det optimale ud af skoledagen.


 





