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Baggrund og formål 

 

Det aktuelle ønske og behov for at se nærmere på Hedensted kommunes specialklasse-

afdelinger hænger sammen med de ændringer, der er sket på området, siden Byrådet 

har besluttet at iværksætte "Udviklingsplan for specialundervisningsområdet".  

 

"Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet" blev vedtaget i 2010 og effekterne af 

udviklingsplanen for specialundervisningsområdet har også indflydelse på vore kommu-

nale specialtilbud i form af færre segregerede elever, og det er i højere grad end tidligere 

børn med adfærds- og/eller opmærksomhedsvanskeligheder. Endvidere viser resultater-

ne for de segregerede elever, at den videre færd gennem ungdomsuddannelsessystemet 

er problematisk. 

 

Med udviklingsplanen fra 2010 blev der vedtaget nogle politiske målsætninger , der fort-

sat er overordnet gældende for arbejdet på området.  

Målene er:  

 At øge inklusionen, så flere børn sikres at være en del af et lokalt fællesskab  

 At specialpædagogikken udvikles i normalområdet  

 At nærhedsprincippet vægtes i forhold til meget specialiserede tilbud  

 At gøre de dyreste tilbud billigere  

 At antallet af segregerede elever kommer på linje med gennemsnittet i regionen.  

 

Der har aktuelt været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Læring i Skolen, 

PPR, skoleledelser samt BUPL og DLF omkring opgaven bestående af: 

Peter Hüttel chef for Læring, Bent Ditlevsen skoleleder Rask Mølle Skole, Frank Petersen 

skoleleder Stouby Skole og fmd. Skolelederforeningen i Hedensted, Lillian Jensen lærer 

Øster Snede Skole og bestyrelsesmedlem i DLF Hedensted, Pernille Funder souschef PPR, 

Eva Ager Hansen leder PPR, Lone Pollmann kompetencegruppeleder Læring, Rikke Gan-

derup pædagog Ølsted Skole og fællestillidsmand BUPL, Per Lunding pædagogisk konsu-

lent og Søren Vig pædagogisk konsulent. 

 

Arbejdet i styregruppen har været understøttet af arbejdsgrupper omkring en række te-

maer. De temaer, hvor det fremadrettet er relevant med en målrettet udvikling, er nær-

mere beskrevet i denne rapport. 
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Status 

 

Ud fra tallene kan vi se at antallet af elever i de segregerede tilbud er faldet fra samlet 

263 elever i 2010 til 194 elever i 2015. Dette fald ser ud til at fortsætte de næste 3 år, 

da vi har en forholdsvis stor gruppe af elever i 8.- 10. kl. i vores specialklasser.  

 

Set på elevgrupper så er det primært gruppen af elever med generelle indlæringsvanske-

ligheder, der er blevet markant mindre. 

 

Fordeling af specialelever 0.-9. kl. pr. år (excl. anbragte og 10. kl.)  

       

Specialtilbud i kommunen Pr. 5/9 det respektive skoleår   

Skolenavn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Løsning Specialklasser 56 52 49 42 39 41 

Stjernevejskolens Centerkl. 36 38 43 38 41 49 

Skjoldskolen, Ungdomsg.+ erhv. 12 14 9 11 17 10 

Barrit Specialklasser 28 28 28 27 24 26 

Rask Mølle Specialklasser 63 56 42 36 37 30 

Inkluderede elever Korning 4 7 4 2 1 1 

Inkluderede elever med støtte 2 3 1 1 3 0 

Inkluderede hørebørn Stj. 4 4 4 5 4 5 

TOTAL Intern 205 202 180 162 166 162 

       

Specialtilbud uden for kommunen       

Skolenavn       

Stenagergård 9 9 13 11 10 8 

Højvangsskolens Centerkl. (Hs) 3 2 2 2 2 2 

Lundagerskolen (Hs) 16 20 23 18 16 15 

Skovagerskolen (Vejle) 6 8 9 7 8 5 

Engumhus (Vejle)   2 1 1 0 

Andet Specialtilbud (fx Bakkeskolen) 18 12 4  2 2 

Juelsminde Dagskole 1   1 1 0 

Mølholm Skole (Vejle) 2 1 1 1   

Hældagerskolen (Vejle) 3 4 4 1   

TOTAL ekstern 58 56 58 42 40 32 

       

SAMLET TOTAL 263 258 238 204 206 194 
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Tema 1: 

God læringspraksis med fokus på læsning og matematik 

 

God læringspraksis i specialklasser forudsætter både en fagfaglig indsigt fagene og en 

specialpædagogisk tilgang til eleverne med høj grad af individuelt tilrettelagt læring. 

Derfor er det vigtigt, at lærerne kender hver enkelt elevs faglige forudsætningsniveau. 

Det er derudover vigtigt, at bruge de data vi har, så undervisningen kan baseres på data. 

Samtidig skal der tages udgangspunkt i de udvalgte opmærksomhedsmål i dansk og ma-

tematik. Det er stammen i de fælles mål. Herefter opstilles små konkrete delmål, så ele-

verne selv oplever succes.  

 

Lærerne skal have faglig indsigt, så de kan ramme nærmeste udviklingszone, så de kan 

skifte fokus ud fra den enkelte elevs forudsætninger og hele tiden have for øje, hvad der 

er vigtigt og realistisk for den enkelte elev. Dermed kan de individuelle målsætninger og 

handleplaner løbende tilpasses.  

 

Derudover skal lærerne vide, hvornår og hvordan man kan sætte ind med kompenseren-

de hjælpemidler (IT, tekst til tale, QR-koder mv.) 

 

Målsætninger 

 At løfte det faglige niveau. 

 At alle elever afslutter folkeskolen med en 9. klasseprøve. 

 At lærerne har kendskab til afdækning af elevens niveau samt høj fagfaglighed. 

 At IT i højere grad inddrages som en integreret del af undervisningen.  

 At undervisningen skal gå på to ben, således at der både arbejdes med færdig-

hedsindlæring og understøttende teknologier. 

 

Handlingsplan med anbefalinger 

Der tilknyttes kommunal læsekonsulent og matematikvejleder til specialklasserne. 

 

Alle dansk og matematiklærere i vore specialtilbud skal gennemgå specifikke efteruddan-

nelsesforløb i dansk og matematik. Dette skal foregå på en måde hvor teoretiske oplæg 

kombineres med praktisk arbejde om planlægningen af arbejdet hjemme i klasserne.  

 

Lærerne deltager i kurser, der skal øge viden om IT som et kompenserende redskab og i 

forbindelse med udvikling af undervisningen. 
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Tema 2: 

Sammenhæng og overgang fra dagtilbud 

 

I 2008/2009 blev det politisk besluttet, at alle børn i Hedensted Kommune skulle i bro-

bygning 1.april det år, de skal starte i skole 1. august.  Det blev effektueret følgende år – 

dog ikke på specialområdet, da det var særlig kompliceret.  

 

Målsætninger 

 At skolestartere så vidt muligt skal i brobygning den 1. april, når det vurderes at 

fremme det enkelte barns trivsel og udvikling. 

 At børnene forud for skolestart i august får et solidt kendskab til skolens og 

SFO´ens fysiske rammer, de voksne og de børn, som de skal dele klasse og år-

gang med i de kommende år med det formål, at det nye læringsmiljø opleves som 

en tryg ramme for barnet.  

 At bygge bro og skabe sammenhæng imellem indhold og kultur i børnehave og 

børnehaveklasse/SFO – sådan at børnehaven forbereder og børnehaveklasse/SFO 

arbejder videre.  

 At samarbejde og videndeling omkring kommende skolestartere startes på et tid-

ligere tidspunkt end hidtil. 

 

Handlingsplan med anbefalinger 

Det enkelte specialtilbud er ansvarligt for i samarbejdet med afgivende dagtilbud og be-

tjenende psykolog at lave en brobygning for det enkelte barn. Den betjenende psykolog 

er ansvarlig for i samarbejdet med afgivende dagtilbud og det enkelte specialtilbud, at 

der afholdes overleveringsmøde for barnet. 

 

Samarbejdet mellem personalet i minigruppe og specialklasse udvikles med afsæt i det 

for almenområdet udarbejdede ’Rammer for Brobygning’. 

 

Der skal laves samarbejdsaftaler på daginstitutionsområdet mellem PPR og institutionen i 

lighed med skoleområdet, hvor skolestartere bl.a. bliver vendt.  

 

På de årlige skolemøder, hvor skoleledere for fødeskolerne og hovedskolerne samt betje-

nende psykologer deltager, vil leder af Tip-teamet fremover også deltager som repræ-

sentant for børnene i kommunens minigrupper. Dagsordenen på skolemøderne skal bl.a. 

indeholde et punkt om skolestartere.  

 

Det følger af ovenstående, at princippet om at ”pengene følger barnet” også gælder i for-

bindelse med brobygning. Det være sig særlig støtte, kørsel, ledsager, hjælpemidler, ef-

termiddagstilbud osv.. 
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Tema 3: 

Sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelse 

 

Et kig på de 15-24 årige, der har gået i specialklasse, viser, at 24 pct. har gennemført en 

ungdomsuddannelse: 

 

 

 

 

 

 

De unge med gennemført ungdomsuddannelse fordeler sig sådan, at 36 pct. har gen-

nemført en erhvervsuddannelse og 3 pct. har gennemført en gymnasial uddannelse. 

61 pct. har gennemført en STU/EGU og dermed opnået forudsætning for at påbegynde 

en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.  

 

De unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, har afsluttet følgende:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De unge med gennemført ungdomsuddannelse fordeler sig sådan, at 43 pct. er i beskæf-

tigelse/selvforsørgende og 4 pct. er på SU. De resterende 53 pct. er på offentlig forsør-

gelse i form af førtidspension, forrevalidering, uddannelseshjælp, ressourceforløb eller 

andet. 

 

De unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, forsørger sig nu ved:  

 

 

 

 

 

De unge uden gennemført ungdomsuddannelse har generelt en historik med mange af-

brudte ungdomsuddannelser. Unge, der er gået i specialklasse, har dermed vanskeligt 

ved at påbegynde og blive fastholdt i ungdomsuddannelse. 

 

Ungdomsuddannelse Antal 

I gang 112 

Ja 78 

Nej 135 

Ungdomsuddannelse Antal 

STU 38 

EGU 10 

Erhvervsudd. 28 

Gymnasial 2 

Ungdomsuddannelse Antal 

Beskæftigelse /  

selvforsørgende 34 

Førtidspension 17 

Forrevalidering 10 

Uddannelseshjælp, 

ressourceforløb el. 

andet 14 

SU  3 
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Specialtilbuddenes beskrivelse af arbejdet med at skabe sammenhæng og overgang til 

ungdomsuddannelse omhandler følgende: 

 

a) Alle specialtilbud beskriver undervisningen i ’Uddannelse og Job’ og elevernes delta-

gelse i obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelser som elementer i udskolingen. 

Generelt er den fagfaglige undervisning i fokus for at sikre, at alle elever opnår 2 i dansk 

og matematik. 

 

b) Specialklassernes UU-vejledere tilskrives på alle skoler en vigtig rolle i forhold til at 

skabe sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelserne. Hjælp efter afsluttet folke-

skole (efterværn) er yderst relevant til denne gruppe, da eleverne gennem hele deres 

opvækst og skolegang har haft behov for megen voksenstøtte og -kontakt. Heltidsunder-

visningen arbejder med hjælp efter afsluttet folkeskole og for de øvrige specialtilbud er 

det primært UU, der varetager kontakten til den unge efter endt folkeskole. 

 

c) Der udtrykkes en oplevelse af, at der er stor spredning i hvor godt personalet er 

”klædt på” til at forberede eleverne på uddannelse og job. Generelt efterlyses yderligere 

inspiration, fælles holdning og viden om ungdomsuddannelsesmuligheder. 

 

Målsætninger 

 At børn og unge, der går i specialklasse, skal i højere grad end hidtil blive klar til 

en uddannelse eller et arbejde som vil gøre, at de kan klare sig selv økonomisk. 

 At der skal ske en afklaring af roller og ansvar, i forbindelse med at sikre sam-

menhæng og overgang til uddannelsesaktiviteterne. 

 At valgparathed som tema i undervisningen i Uddannelse og Job opprioriteres, så 

de unges undgår afbrud og frafald på uddannelse. 

 At personalets viden om og kendskab til ungdomsuddannelsessystemet, forskelli-

ge virksomheder, mulige praktiksteder mv. styrkes. 

 

Handlingsplan med anbefalinger 

Vedr. Uddannelse og Job: Alle specialklasser udarbejder årsplan for Uddannelse og Job. 

Derudover beskrives den enkelte elevs niveau ift. kompetence-, færdigheds- og videns-

mål for Uddannelse og Job i den enkelte elevs udviklingsplan. 

 

Vedr. kendskabet til erhvervsmuligheder og verden udenfor skolen: For at sikre faglighed 

og opfyldelse af mål i Uddannelse og Job deltager lærerne i kurser arrangeret af UU. Kur-

serne skal målrettes valg af uddannelse, job og karriere for elever i specialtilbud. UU-

vejleder bistår lærerne i at arrangere praktikforløb samt undervisningsforløb i samarbej-

de med det omgivende samfund. 

 

Vedr. arbejdet med valgparathed: Der udvikles og gennemføres Camps, der skal styrke 

elevernes mulighed for at begå sig i samfundet. Dermed er sigtet at eleverne opnår 

kompetencer, som er grundlaget for livsduelighed. Det drejer sig dermed om kommuni-

kation, selvtillid, selvværd samt motivation af sig selv og andre.  

 

I forlængelse af dette tema er der et potentiale for at fremme og koordinere indsatsen 

for de unge i udskolingen med henblik på kvalificering af jobmuligheder og/eller over-

gangen til ungdomsuddannelse. Da dette involverer professionelle fra mange områder, 

bør der arbejdes videre med dette indsatsområde. Et sådant arbejde bør involvere parter 

på tværs af hele organisationen evt. gennem Styregruppen for ungeindsatsen. I den for-

bindelse bør det drøftes, om en sammenlægning af et udskolingsspecialtilbud for de 14-

18 årige kan styrke den samlede indsats. 
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Tema 4: 

Samarbejdsrum med familieafdeling, sagsbehandlere m.fl. 

 

For en stor del af de elever, der går i specialklasse, er deres vanskeligheder og udfor-

dringer ikke afgrænset til deres skolegang. Det er derfor afgørende for barnets udvikling 

og trivsel at der sker en helhedsorienteret tværfaglig indsats. 

 

Det tværfaglige samarbejde handler om to forskellige niveauer, som er hhv. den tidlige 

indsats og samarbejdet omkring allerede eksisterende sager. 

 

Målsætninger 

 At fremme en helhedsindsats om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. 

 At styrke den tværfaglige indsigt i, hvad de enkelte parter arbejder med. 

 At øge inddragelsen af barnets nærmeste – dvs. barnets personlige og familiære 

relationer. 

 At styrke og systematisere de fagprofessionelles samarbejde. 

 

Handlingsplan med anbefalinger 

Vedr. tidlig indsats: Her er det vigtigt, at de professionelle aktører omkring barnet arbej-

der ud fra Hedensted Kommunes pixiudgave af Dialog om tidlig indsats. Det vil styrke 

indsigten i, hvad de enkelte parter arbejder med omkring eleven/familien. 

 

Vedr. eksisterende sager: Modellen ”Det inddragende netværk” kan med fordel anvendes 

i sager, der kræver et bredt samarbejde både tværfagligt og med elevens netværk. Det 

er en metode, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker har idéer og ønsker for, 

hvordan deres fremtid skal se ud. Familien og den unges ønsker om at skabe forandrin-

ger er drivkraften. Bygget op med faste strukturer omkring taletid, referat, mødestyrer 

osv. Tager udgangspunkt i barnet/den unge, som kan deltage i mødet. Forældrene og 

barnet er med til at bestemme netværksgruppen ud fra, hvem de tænker, der betyder 

noget for dem. Derudover inviteres de professionelle omkring barnet med. 

 

Vedr. det tværfaglige samarbejde: Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler mellem hvert 

enkelt specialtilbud og familieafdeling/ungeenheden. Aftalen laves på et møde med føl-

gende deltagere: Skole (afdelingsleder), Børn og Familie (En eller to af de aktuelle rådgi-

vere), Ungeenheden (betjenende rådgiver). Skolen indkalder til mødet om samarbejdsaf-

talen, hvor der laves aftaler om mødeform, mødeformalia, mødefrekvens, roller og for-

ventninger. 

 

I forlængelse af dette tema er der et potentiale for at fremme og koordinere indsatsen i 

familierne tværfagligt. Da dette involverer professionelle fra mange områder, bør der ar-

bejdes videre med dette indsatsområde. Et sådant arbejde bør involvere parter på tværs 

af hele organisationen. I den forbindelse bør det drøftes, om sagsbehandler, psykolog og 

ungerådgiver kan have fast tilstedeværelse på hvert specialtilbud. 

 
  

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/dialog-om-tidlig-indsats
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Struktur og økonomi 

I Hedensted Kommune er der en tilbudsvifte, der er målrettet elever med nedenstående 

vanskeligheder. 

 

Generelle indlæringsvanskeligheder: Tilbud for elever med generelle indlæringsvan-

skeligheder. Klasserne er for elever der kræver en del støtte. Elevernes kognitive funkti-

onsniveau er ikke alderssvarende. Klasserne er fordelt på tre skoler i Hedensted Kommu-

ne, på Barrit Skole, Løsning Skole og Rask Mølle Skole.  

 

Vidtgående tilbud / svære indlæringsvanskeligheder: Tilbud til elever med multiple funk-

tionsnedsættelser, udviklingshæmmede, børn uden talesprog, varigt nedsat motorisk el-

ler psykisk formåen. Der kan yderligere være specifikke fysisk handicappede, kommu-

nikative, kognitive eller adfærdsmæssige vanskeligheder, som kræver bistand fra specia-

lister. Til denne gruppe af elever har vi et mindre tilbud på Barrit Skole men visiterer 

stadig til skoler uden for kommunen – primært Lundagerskolen og Skovagerskolen.   

 

Iagttagelsesklasser/Ikke definerede vanskeligheder: Klasserne er for elever der kræver 

en del støtte i den overvejende del af undervisningen og er afgrænset til 0.-2. klassetrin. 

Elevernes kognitive funktionsniveau er som regel ikke alderssvarende. Der kan dog være 

elever med specifikke vanskeligheder, som kan profitere af tilbuddet. Klasserne betegnes 

som I-klasser og er på Løsning Skole og på Rask Mølle Skole.  

 

Autisme: Tilbud for elever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse i form af 

Aspergers syndrom eller infantil autisme. Klasserne er for elever, der har brug for megen 

støtte i undervisningen i strukturerede rammer. Elevernes kognitive funktionsniveau er i 

de fleste tilfælde alderssvarende.  Klasserne er i Stjernevejskolens Centerklasseafdeling. 

 

ADHD: Klasserne er for elever der har brug for megen støtte i hele undervisningen i 

strukturerede rammer. Eleverne er forskellige, de har opmærksomhedsproblemer; men 

deres kognitive funktionsniveau er alderssvarende. Klasserne betegnes som O-klasser og 

er på Løsning Skole.   

 

Socio-emotionelle vanskeligheder: Klasserne er for elever der har brug for megen støtte i 

dagligdagen. Undervisningen foregår i meget strukturerede, forudsigelige rammer med 

meget tydelige voksne. Elevernes kognitive funktionsniveau er alderssvarende; men 

funktionsniveauet er samtidig præget af elevernes socio-emotionelle forudsætninger. 

Klasserne betegnes som F- og G-klasser og er på Rask Mølle Skole og Skjoldskolens afd. 

Fjorden.  

 

Heltidsundervisning: Heltidsundervisningen er et tiltag i ungdomsskoleregi, der er opret-

tet efter ungdomsskolelovgivningen. Tilbuddet møder den unge, hvor han eller hun er. 

Elevgruppen består af unge med en grad af socio-emotionelle vanskeligheder eller indlæ-

ringsvanskeligheder. Klasserne er oprettet i Ungdomsskolen og er fysisk placeret med på 

Ungdomsgården og på Skjoldskolen.  

 

Struktur og målgrupper 

Med baggrund i de aktuelle behov kombineret med kommunens geografiske spredning 

vurderer styregruppen, at den nuværende vifte af specialtilbud bør fastholdes. Dette 

hænger også sammen med målsætningen om, at nærhedsprincippet skal vægtes i He-

densted Kommune. Dermed vil der også fremover være elever fra 0.-10. klasse på Rask 

Mølle Skole, Stjernevejskolen, Løsning Skole og Barrit Skole. Heltidsundervisningen for 

8.-10. klasse foregår på Ungdomsgården i Hedensted og Skjoldskolen.  
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For at sikre nærhedsprincippet er det vigtigt at dette fremhæves som et parameter i sko-

leplacering af nyvisiterede elever. Dette kan medføre en bredere sammensætning af 

elevgrupperne i enkelte af specialtilbuddene. 

 

Det besluttes med denne udviklingsplan, at der fremover skal ske en tilretning af beteg-

nelserne af de fælleskommunale specialklasserækker. Dette medfører følgende benæv-

nelse: 

I: Indskolingsklasser (max 2 år) 

G: Generelle indlæringsvanskeligheder 

S: Socio-emotionelle vanskeligheder  

O: Opmærksomhedsvanskeligheder 

A: Autismespektrumforstyrrelser 

V: Vidtgående vanskeligheder 

 

Økonomi og tildelinger 

 

I arbejdet med denne udviklingsplan er det blevet overvejet, om der burde ændres i de 

gældende tildelinger/normeringer. Sammenholdt med ressourceudlægningen på special-

undervisningsområdet finder vi det uhensigtsmæssigt at foretage ændringer af tildelin-

ger/normering, da det forventeligt vil medføre skævvridning af skolernes incitamenter til 

og råderum i forhold til inklusion.  

 

Dermed videreføres en tildelings-/normeringsmodel, med en differentieret tildeling pr. 

barn. Tildelingen sker for et skoleår ad gangen og reguleres ved skoleårets afslutning i 

forhold til de faktisk indskrevne elever måned for måned. Undtaget herfra er Ungdoms-

skolens Heltidsundervisning, herunder Skjoldskolen og afd. Fjorden, der har en fast nor-

mering på grund af et meget svingende elevtal hen over skoleåret, idet eleverne typisk 

har korte indskrivningsperioder, da de indskrives i løbet af skoleåret og udskrives efter 

afsluttet 9./10. klasse. Dette gør det uhensigtsmæssigt hyppigt at justere personalebe-

manding i forhold til at fastholde kompetence og beredskab.  

 

Det skal i denne sammenhæng præciseres, at det er visitationsudvalget, der i forbindelse 

med ny- og/eller re-visitation afgør, hvilken klasse eleven visiteres til og dermed hvilken 

tildeling, der sker. 

 

 


