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Høringssvar fra Barrit Skoles og Børnehusets fællesbestyrelse ang.: ”Fra specialklasse til 

uddannelse og job” 

 

Fællesbestyrelsen havde ”Fra specialklasse til uddannelse og job” i høring på det ordinære møde 

tirsdag den 22. november 2016. 

 

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger: 

”Det er et rigtig godt ”skriv”. Der er dog usikkerhed på, hvad er hensigten bilag 3 er? Er det en 

oversigt til politikere, til forældrene eller til den unge?”  

 

 

Med venlig  

hilsen 

 

Fællesbestyrelsen 

Barrit  

 

 

Palle Jakobsen 

 

 

       Barrit Langgade 47, 7150 Barrit 

       Tlf. 75 69 11 95 

       barritskole@hedensted.dk 

       www.barrit-skole.dk 

 

23. november 2016 
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Stjernevejskolen 

Mosegade 75 
8722 Hedensted 
 

 
Telefoner 

kontor 
SFO 

centerklasse 

 
 

79741150 

79741180 

79741170 

 
Telefoner 

skolebibliotek 
UU-vejleder 

 
 

79741159 

30109177 
 

 

Internet:www.stjernevejskolen.dk 
 
E-mail: 
Stjernevejskolen@hedensted.dk 
 

 

 

Hedensted d. 10.01.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar ”Fra specialklasse til uddannelse og Job” 
 
Stjernevejskolen har drøftet den udsendte plan for styrkelsen af indsatsen for de 
unge i udskolingen i specialklasser. 
Bestyrelsen har ingen indsigelser til de tre tiltag med henblik på, at styrke indsatsen 
'for de unge i udskolingen´. 
Vi ser positivt på planen og ser frem til, at de nye tiltag iværksættes. 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Jensen    Sabina M. Madsen 
Bestyrelsesformand    Skoleleder 
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Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog 
 

 

 

 

 

 

Høringssvar: 
 

 

 

 

 
 

 
RASK MØLLE SKOLE 
Skoleafdelingen 
Skolebakken 3 
8763 Rask Mølle 

 Tlf.:  79 74 17 00 
 

 www.rask-moelle-skole.dk 

 raskmolleskole@hedensted.dk 

 Rask Mølle den 22. december 2016 

 
 

 
 

”Fra specialklasse til uddannelse og Job”. 
 
 
Bestyrelsens ved Rask Mølle Skole har på sit møde d. 30. november drøftet den 
udsendte plan for styrkelsen af indsatsen for de unge i udskolingen i vore speci-
alklasser. 
 
Bestyrelsen udtaler i lighed med tidligere høringssvar på uddannelsesområdet, at 
planen er både ambitiøs og meget gennemarbejdet. Bestyrelsens ser frem til, at 
de nye tiltag iværksættes. 
 
Bestyrelsen ser især positivt på det fokus der lægges på at udvikle samværs- og 
selvstændighedsudviklende tilbud. Et tilbud der vil tilgodese den del af vore 
specialklasseelever for hvem de faglige karakterkrav er mere eller mindre uop-
nåelige. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Tina Wennerberg                                   Bent Ditlevsen 
Bestyrelsesformand                               Skoleleder 
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Til  
Udvalget for Læring 

 

 

 

20.12.16 
 
 

Høringssvar vedr.: Fra specialklasse til uddannelse og job 
 
 
Ungdomsskolens bestyrelse har på sit møde den 08.12.16 drøftet de i 
ovennævnte foreslåede tre tiltag for at få flere unge i uddannelse og job. 
 
Bestyrelsen giver sin fulde opbakning til forslaget og peger samtidig på nogle 
opmærksomhedspunkter nedenfor. Desuden medsendes en case, som angiver 
væsentlige pointer og muligheder for at udvikle unge til selvforsørgelse.  
 
• Grundig beskrivelse og vurdering af eleverne i 7. årgang bør ske med 

erindring om, at en del elever i målgruppen har forsinket udvikling, og at de 
derfor kan vise sig at overraske både personligt, socialt og fagligt senere.  

 
• Den ofte senere udvikling hos eleverne kalder på, at der i nogle tilfælde 

bevilliges 10. kl., 11. kl./udviklingsforløb og evt. 12. kl./udviklingsforløb i 
skolen, såfremt fagpersoner omkring eleven vurderer, at der er betydeligt 
udviklingsperspektiv mod uddannelse eller job. 

 
• Samværs- og selvstændighedsudviklende træning er relevant for stort set 

alle elever i Ungdomsskolen, som oftest har personlige og sociale 
udfordringer udover de faglige.  
At indfri adgangskravene til ungdomsuddannelse er ét element, et andet er 
at være i stand til at gennemføre ungdomsuddannelse eller vedvarende at 
passe et arbejde.  
Doseringen af faglig undervisning i forhold til samværs- og 
selvstændigheds-udviklende undervisning vil variere meget, og der er 
enighed i, at for nogle elever er det hensigtsmæssigt at reducere fokus på 
det faglige for at opnå højere generelle livskompetencer. 

 
• Skolens medarbejdere har indgående kendskab til eleverne og har gode 

forudsætninger for at vurdere deres udviklingspotentiale. Dette bør 
medtages i udfærdigelsen af elevernes videre udviklingsplan, og 
Ungdomsskolens medarbejdere appellerer til i højere grad end i dag at blive 
inddraget i den gode overgang til uddannelse eller job. 

 
• Bestyrelsen giver sin fulde opbakning til, at den lovgivningsmæssige 

mulighed for undervisning af unge > 18 år i Ungdomsskoleregi udnyttes.  
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Nedenstående case er et eksempel på et velfungerende 
tværgående samarbejde, der har udviklet en ung til at kunne blive 
selvforsørgende (forventeligt/forhåbentlig).  
En vurdering i 7. kl. havde formentlig bidraget til en tidligere koordineret 
indsats i forhold til X. 
 

 
X case 

X, en elev på 15 år, starter sin skolegang i 9. kl. i et af Ungdomsskolens 
dagundervisningstilbud primo februar 2014.  
X har været tilknyttet flere skoletilbud igennem de sidste fire år. Skolegangen har 
været præget af dårligt fremmøde, og X har ikke haft fast skolegang igennem fire år.  
X har brugt årene foran en computer og alene i hjemmet sammen med sin ene 
forælder. De har ikke haft meget kontakt med omverdenen udover den nærmeste 
familie.  
X og forælderen lader til at være meget tæt forbundne, og forælderen har helt sluppet 
forældrerollen. X opleves havende tegn på angst. X fungerer ikke i fællesskaber og 
skal derfor undervises i et lokale, hvortil det kun er to lærere, der har adgang. X er 
desuden præget af ekstremt dårlig hygiejne, hvilket ses ved bl.a. meget dårlige 
tænder, X er anæmisk af udseende og i dårlig fysisk form. 
X modtager støtte fra familieafdelingen, hvor X har fået tilknyttet en 
støttekontaktperson, der skal køre X til og fra skole. Dette fungerede fint de første 3 
måneder, indtil støttekontaktpersonen blev ramt af sygdom. Der blev herefter aftalt, 
at forælderen skulle overtage ansvaret med at få X i skole. Efter kort tid med dette 
ansvar overladt til forælderen, fik X igen massivt skolefravær, hvilket medførte, at X 
ikke kom i skole i en længere periode op til sommerferien.  
X overgik herefter til Ungeindsatsen grundet vedkommendes alder. Her blev sat en ny 
støttekontaktperson på opgaven med at få X i skole. Udover dette tildeltes X fast en 
ugentlig psykologtid. Ligeledes blev der aftalt tæt kommunikation imellem skole, 
støttekontaktperson og sagsbehandler.  
   
Nedenfor er der eksempler på statusvurderinger og mål, som er blevet aftalt imellem 
X, Xs forælder, skolen og Ungeindsatsen.    
 
Status 03.06.2015 i slutningen af 10. kl. 
X går p.t. i skole tre dage om ugen 9.00-12.00. X er inde i en positiv udvikling, hvor X 
kan overskue længere dage end tidligere. Xs overskud er steget markant det sidste 
halve år, X er begyndt at kunne se sig selv i uddannelse. Men X er ligeledes klar over, 
at X ikke er i stand til, at varetage en ungdomsuddannelse efter sommerferien 2015. 
Xs forhindringer for dette er, at X endnu ikke er i stand til at have en normal 
skoledag, altså fra 8.00-15.00, samt at X ikke på nuværende kan være i et 
klassemiljø. Derfor har undervisningen foregået i et lokale, hvor X har siddet for sig 
selv. 
X har i 10. kl. udviklet sig på følgende punkter: 

• X møder stabilt de 3 dage om ugen, hvor X har skoletid, og X passer 

samtalerne 1 dag om ugen med psykologen som aftalt. 

• X er gået fra 2 timers undervisning til 3 timers undervisning om dagen. 
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• X har fået et større overskud og opleves generelt som 

værende mere positiv. 

• er begyndt at kunne se sig selv i den virkelige verden igen. 

Og har en drøm om at uddanne sig inden for IT. 

• X har i år deltaget i alle de skriftlige prøver indenfor dansk og engelsk. 

• X har fået en accept af at arbejde med matematik, hvilket er det eneste fag, 

hvor X har faglige udfordringer. 

X bevilligedes et udviklingsforløb/11. skoleår, og i samråd med X og Xs 
forælder, sagsbehandler, støttekontaktperson, UU og lærere har vi sat 
følgende mål op for X efter sommerferien: 

• Inklusion i klassemiljøet. 

• Fuld Folkeskolens Prøver i dansk, matematik og engelsk både mundtlig og 

skriftlig. 

• Normal længde på skoledagen. 

• Brobygning. 

• Deltagelse i sociale aktiviteter i skolen. 

• Altså kort sagt fuldt ud normal skolegang. 

Status 29.03.2016 
X har på nuværende tidspunkt næsten fuldt skema, dog ikke den dag, X går til 
psykolog. X har været inde i en rivende udvikling, og alle de stillede mål har X levet 
op til hurtigere end forventet. Xs fremmøde er stabilt, og X har kun haft enkelte 
sygdomsperioder. X virker til at trives i sit liv, men har stadigvæk brug for støtten fra 
lærerne og sin støttekontaktperson. Hele skoleåret har vi arbejdet hen imod, at X 
skulle starte på ungdomsuddannelse efter sommerferien 2016, men lærerteamet, UU 
og X har vurderet, at X ikke er helt klar til springet endnu. På baggrund af 
ovenstående bevilligedes endnu et halvt års udviklingsforløb/12. skoleår. 
 
Skolen har i samråd med X, Xs forælder, UU, støttekontaktperson og rådgiver opsat 
følgende mål: 

• Cykle i skole fra midt april. 

• Fuldt skema, men skal dog stadigvæk varetage psykologsamtalerne, altså 

deltage på lige vilkår med øvrige elever. 

• Deltage mundtligt på klassen. 

• Organisere og praktisere eget liv med motiverende støtte fra lærerteamet og 

støttekontaktpersonen. 

• Arbejde henimod at bo på skolehjem til februar 2017. 

• Socialisere sig mere med sine klassekammerater. 

• Skal prøve praktikker af inden for IT området. 

• Søge læreplads med hjælp fra støttekontaktperson. 

Der er aftalt statusmøde imellem sagsbehandler, støttekontaktperson, lærer og X hver 
måned. 
 
X afslutter pr. 01.01.2017 sin skolegang i Ungdomsskolen godt 18 år gammel, 
hvorefter X skal i gang med datateknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole. 
Samtidig flytter X i egen ungdomsbolig. X skal stadigvæk have støtte fra sin 
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støttekontaktperson samt ugentlig psykologtid. Det vurderes fra 
Ungdomsskolens side, at X efter 11½ års skolegang er blevet klar til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse.  
Dette er lykkedes grundet et tæt og velfungerende samarbejde imellem de forskellige 
parter nævnt ovenfor. Og det er lykkedes, fordi X har fået forlænget sin skolegang 
med 1½ års såkaldt udviklingsforløb, så det har været muligt at nå tilstrækkelig 
udvikling af såvel faglige som personlige og sociale kompetencer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ungdomsskolens bestyrelse: 
 
Torsten S. Petersen   Jesper Lund 
Fmd.    Næstfmd. 
 
Finn K. Pedersen   Henning Dam 
 
Agnete Wigh de Haas   David Stenvang 
 
Daniel Dohn Danielsen  Thomas Brinch Olesen 
 
Nikolaj Daugaard Hansen  Grethe Riber Dam 
Viceskoleleder   Ungdomsskoleleder 
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