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Formålet med beskrivelsen 
Beskrivelsen af før-under-efter visitationsproceduren vedr. specialundervisningstilbuddene 
i Brønderslev Kommune arbejder henimod, at eleverne får et skoletilbud, der tilgodeser 
deres undervisningsmæssige behov og matcher deres faglige og sociale kompetencer. 
Beskrivelsen skal endvidere understøtte, at visiterede elever tilbydes kvalificeret 
undervisningen i et skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt og med blik for at 
understøtte kontinuitet og sammenhæng samt en mulig tilbagevenden til almenområdet. 
Formålet med elevers visitering til et specialundervisningstilbud i Brønderslev Kommune er 
således at tilbyde et passende skoletilbud i en periode. I den visiterede periode 
tilrettelægges et specifikt undervisningsforløb, som tilgodeser elevernes særlige behov for 
et kompetenceløft på et givent område. Når eleverne har opnået kompetencerne i 
tilstrækkelig høj grad, tilrettelægges en proces for elevens tilbagevenden til almenområdet. 
Denne proces kræver et godt samarbejde mellem det sociale og det skolefaglige område 
samt en kvalificeret før-under-efter visitationsprocedure i forhold til elevernes 
undervisningsmæssige behov. Beskrivelsen skal derfor støtte ledere, PPR, Børne- og 
familieafdelingen, forældre, plejeforældre og det pædagogiske personale, der indgår i 
visitationsprocesserne, i denne prioritering. Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af 
justeringer af den eksisterende praksis og ”Visitation af børn og unge til 
specialundervisning på interne skoler” Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. 
Styrelsen for undervisning og kvalitet.  Sidstnævnte bilag kan læses her. 

Læsevejledning 
I den første del af bilaget beskrives den overordnede ramme for visitationen i Brønderslev 
Kommune. Dernæst gøres der rede for de enkelte specialundervisningstilbud og før-
under-efter visitationsproceduren samt elevens tilbagevenden til almenområdet 

Overordnet ramme for visitation 
Den overordnede ramme for visitation er ”Lov om folkeskolen”, ”Bekendtgørelse om 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen” samt 
”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”.  

Læs mere her. Brønderslev Kommune har pr. august 2017 decentraliseret visitation for at 
udvikle lokale løsninger, der kan begrænse segregering af elever. Skoledistriktslederen er 
ansvarlig for visitationen og dermed for den visiterede indsats. Desuden har 
skoledistriktslederen ansvaret for økonomi til specialundervisning og anden 
socialpædagogisk bistand for samtlige elever fra eget skoledistrikt. Formålet med 
decentraliseringen af visitationen er at give skoledistriktslederen et større økonomisk 
råderum til at tænke i alternativer til segregering i de tilfælde, hvor der kan iværksættes en 
mindre indgribende indsats end en henvisning til et specialundervisningstilbud. Dette sker 
med udgangspunkt i viden om elevernes behov og skoledistriktets ressourcer.  
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Fundamentet for et godt specialundervisningstilbud i 
Brønderslev Kommune  
Specialtilbuddene i Brønderslev Kommune er for elever, der ikke i tilstrækkelig høj grad 
profiterer af undervisningen i almenområdet. For at få en plads i et 
specialundervisningstilbud skal eleven have et særligt behov for støtte og individuel 
tilrettelagt undervisning, der ikke kan dækkes gennem almene undervisningstilbud. 
Visitationen til et specialtilbud foregår halvårligt af skoledistriktslederen i samråd med den 
faglige leder af PPR, relevante fagprofessionelle og forældrene ud fra en individuel 
pædagogisk vurdering. Et godt specialundervisningstilbud er kendetegnet ved, at eleverne 
mødes med høje forventninger for at få det største faglige udbytte af undervisningen, 
hvilket understøttes af folkeskolereformen fra 2014. Forskning viser nemlig, at lave 
forventninger fra specialundervisningstilbuddet, almenskolen og myndighederne er en 
væsentlig årsag til, at visiterede elever får dårlige resultater1.  

Et af formålene med reformen er derfor at understøtte, at skolerne kan skabe inkluderende 
og fleksible læringsmiljøer og løfte niveauet hos de elever, som ikke klarer sig godt nok i 
dag. Folkeskolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, gælder 
også elever med særlige behov. Derfor skal der stilles samme høje forventninger til de 
visiterede elever i et specialundervisningstilbud som til elever i almenområdet. Det er 
derfor væsentligt, at både før-under-efter visitationsprocedurer understøtter høje og 
realistiske forventninger2 til den undervisning, som man giver eleverne.  

Det er også vigtigt, at eleverne skolemæssigt placeres så tæt på almenområdet som muligt 
og modtager den specialundervisning, der er så lidt indgribende som muligt. Det er vigtigt 
at undersøge, om man kan finde et alternativ inden for almenområdet, inden man lægger 
sig fast på, at de undervisningsmæssige behov for en elev bedst kan varetages i et 
specialundervisningstilbud. Det kan eventuelt ske kombineret med, at man tilbyder eleven 
et intensivt læringsforløb. Eleven kan muligvis også fastholde en delvis tilknytning til 
almenområdet, selv om eleven går i et specialundervisningstilbud. Det er centralt, at der 
udarbejdes en specifik handleplan for den specialpædagogiske indsats og periode, således 
at elevens læringsprogression og trivsel kan følges nøje. For at sikre kvalitet og at 
samarbejdet mellem specialundervisningstilbud, PPR og Børne- og Familieområdet bliver 
succesfuldt inddrages de fagprofessionelle helt naturligt i disse overvejelser og 
beslutninger, hvilket er uddybet i afsnittet ”Før-under-efter visitation”. I de næste afsnit 
beskrives kvalitetssikringen, børnesynet og de fagprofessionelles tilgang. 

1. En række internationale studier viser, at en af de vigtigste faktorer for visiterede børns 
dårlige resultater i skolen er lave forventninger fra alle hvilket vil sige anbringelsessted, 
skole og myndigheder jf. Francis (2000) Investing in children’s futures: Enhancing the 
educational arrangements of ’looked after’ children and young people. Child & Family 
Social Work, vol. 5, 23-33 jf. arbejdsgruppens ’Kortlægning: 2020-mål vedr. udsatte børn og 
unges skolegang’ (18. juni 2014). 

2. Høje forventninger bliver realistiske, når alle elevers progression måles ud fra deres 
udgangspunkt ved undervisningens start og ikke i forhold til de dygtigste elever eller et 
klassegennemsnit. Underviseren skal opstille præcise mål for elevernes kort- og langsigtede 
læring og sikre sig, at eleverne forstår målene for egen læring. Underviseren skal desuden 
formidle målene tydeligt for at undgå, at undervisningen bliver indforstået, og give 



  

5 

tilstrækkelig, men tilpas feedback om elevens progression (jf. bl.a. John Hattie 2012, James 
Nottingham 2013, David Mitchell 2014 ). 

Kvalitetssikring 
Et specialundervisningstilbud skal have det nødvendige faglige indhold og den 
nødvendige kvalitet, så det matcher det undervisningsmæssige behov hos de elever, som 
visiteres. Det er skoledistriktslederens opgave at sikre dette i samarbejde med udvalgte 
fagprofessionelle ift. nedenstående punkter: 

1. Time- og læseplaner skal omfatte folkeskolens fulde fagrække og de fastsatte krav 
til undervisningstidens samlede varighed  

2. De fagprofessionelles kvalifikationer skal matche specialundervisningstilbuddene 
3. De fagprofessionelle skal udarbejde individuelle handleplaner, som gør rede for 

elevens læringsprogression ift. opstillede fagfaglige mål og elevens alsidige 
udvikling  

4. De fagprofessionelle skal registrere og indberette magtanvendelse over for elever jfr. 
vedtagne procedure i kommunen 

5. Skoledistriktslederen skal være bekendt med  

• forvaltningens tilsynsfunktion og dens indhold  
• den pædagogisk-psykologiske betjening 
• budget for undervisningen og aflæggelse af regnskab 

Børnesyn 
Brønderslev Kommunes børnesyn tager udgangspunkt i udvikling i fællesskaber og har 
følgende tilgang til eleverne og de fagprofessionelle: 

Den enkelte elev er ligeværdig, unik, og indeholder masser af ressourcer og 
udviklingspotentialer. Eleven udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel 
elever som fagprofessionelle i et forpligtende fællesskab. Eleverne skal forstås ud fra de 
sammenhænge, som de indgår i og ud fra de betingelser, de har for at handle. Elevens 
adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de fagprofessionelles praksis, og slet ikke løsrevet 
fra de rammer og regler, de fagprofessionelle sætter op for elevernes liv med hinanden. 
Det vil sige, at de fagprofessionelle altid går bag om adfærd og bliver optaget af, hvorfor 
eleverne gør, som de gør. Dette betyder bl.a., at… 

• for at forstå eleven, skal de fagprofessionelle undersøge elevens baggrund og hverdag 
• eleven aldrig er et problem, men det kan være en del af en problematik, – og så har de 

fagprofessionelle ansvaret 
• elevens trivsel og udvikling påvirkes af, hvilken tilgang og sprog, de fagprofessionelle 

anvender i kontakten med eleven 

  

http://udviklingifaellesskaber.dk/
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Fagprofessionel tilgang 
De fagprofessionelle er ligeså vel som eleverne ligeværdige, unikke, og indeholder masser 
af ressourcer og udviklingspotentialer. De fagprofessionelle udvikler sig og lærer også 
gennem relationer til andre – såvel andre fagprofessionelle og elever i et forpligtende 
fællesskab. De fagprofessionelle skal derfor også forstås ud fra de sammenhænge, som de 
indgår i og ud fra de betingelser, de har for at handle. Dette betyder bl.a., at de 
fagprofessionelle… 

• er bevidste om, at den måde de forstår eleven på, og det sprog de bruger, har 
afgørende betydning for både elevernes og de andre fagprofessionelles udvikling og 
muligheder 

• tager ansvar for at finde ud af, hvad der i omgivelserne står i vejen for eleverne, hvis de 
ikke lykkes ift. de krav og forventninger, som der stilles i 
specialundervisningstilbuddene 

• aldrig beskriver eleverne og andre fagprofessionelle negativt, hvilket gør det sværere at 
forandre sig  

• tænker ud fra flere perspektiver, fordi virkeligheden altid kan ses anderledes og kan 
ændres 

• benytter flere forskellige tilgange, for at både eleverne og de andre fagprofessionelle 
skal lykkes 

• er bevidste om, at et fællesskab udvikles ved både at fokusere på individer og 
fællesskabet, så begge områder bliver rammen for den enkelte elevs dannelse og 
udvikling  

• er bevidste om, at forældres holdninger og deltagelse i elevernes liv, har betydning for 
elevernes fællesskaber 

For at både elever og fagprofessionelle kan udvikle sig i sunde fællesskaber er det 
ligeledes vigtigt, at rammerne omkring opsporing af problematikker understøttes af gode 
procedurer, som udvikles i tæt samarbejde med både ledelsen og den interne og eksterne 
support på skolerne. I næste afsnit beskrives den nye supportmodel for skolerne. 

Den koordinerende trio 
På skoleområdet er der udarbejdet en ny model for supporten til skolerne på baggrund af 
målsætningen om tidlig opsporing og indsats i samarbejde med PPR og Børne- og 
Familieafdelingen. Supportmodellen trådte i kraft januar 2018. Modellen illustrerer 
arbejdsgangen i den interne og eksterne supporten til skolerne. Først behandles 
elevsagerne af skolernes interne beredskab. Hvis der ikke findes en holdbar løsning, 
vurderes elevsagerne af den koordinerende trio, som henviser til én af de fem muligheder 
for ekstern support.  

• Skolesocialrådgivning i ikke aktive sager 
• Tværfagligt skoleteam i ikke aktive sager 
• Sparring og vejledning v/PPR i ikke aktive sager 
• Koordinerende netværksmøde i aktive sager 
• Indstilling og bistand v/PPR i aktive sager 
Se nedenstående model der illustrerer dette: 
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Figur 1: Arbejdsgangen ifm. skolernes interne beredskab og eksterne support 

Som det fremgår af modellen, består den eksterne support af fem forskellige rum, som den 
koordinerende trio kan henvise elevsagerne til. De fem rum kan og skal kalde på forskellige 
løsninger, hvilket illustreres af nedenstående model, som er en uddybning af supporten til 
skolerne: 
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Mødefora Hvilke børn drøftes? Udbytte Deltagere Arrangør Mødeleder Referent 

Skolesocialrådgivning i 
ikke aktive sager 

Børn i faldende 
trivsel og sårbare 
positioner 

1.Socialfaglig sparring til 
fagprofessionelle 

2.Socialfaglig støtte ti 
elever og/eller 
forældre ved tilbud 
om op til 3 samtaler 

1.Socialrådgiver og 
fagprofessionelle 

2.Socialrådgiver og 
børn/eller forældre 

Åben konsultation ved en 
fast mødetid på skolen 

Skolen/socialrådgiver Intet referat 

Tværfagligt skoleteam i 
ikke aktive sager 

Børn i faldende 
trivsel og sårbare 
positioner 

Konsultativ sparring og 
vejledning fra 
fagprofessionelle og 
forældre 

Socialrådgiver, 
sundhedsplejerske, 
psykolog, skolens 
vejledere og evt. 
forældre 

Skolen Socialrådgiver Intet referat 

Sparring og vejledning 
v/PPR i ikke aktive sager 

Børn i faldende 
trivsel og sårbare 
positioner, børn i 
udsatte og truede 
positioner med 
didaktiske 
udfordringer 

Sparring og vejledning fra 
psykolog og/eller 
talepædagog i ikke aktive 
sager 

De relevante 
fagprofessionelle 

Skolen efter aftale med 
psykolog 
og/ellertalepædagog 

Skolen Intet referat 

Koordinerede 
netværksmøde i aktive 
sager 

Børn i udsatte og 
sårbare positioner 

Koordinerer den 
tværfaglige indsats fra 
relevante fagpersoner og 
barnets private netværk 

De relevante 
fagprofessionelle og 
relevante personer fra 
barnets netværk 

Socialrådgiver indkalder 
relevante fagpersoner 

Socialrådgiver Socialrådgiver 
tager referat og 
sender det 
deltagende 
parter. Referater 
journaliseres 

Indstilling og bistand v. 
PPR i aktive 

Børn i udsatte og 
sårbare positioner 
samt udsatte og 
truede børn 
meddidaktiske 
udfordringer 

Udarbejdelse af indstilling 
til PPR og/eller sparring 
og vejledning 

De relevante 
fagprofessionelle og 
evt. forældre 

Skolen efter aftale med 
psykolog og/eller 
talepædagog 

Skolen PPR udarbejder 
et notat og 
sender det til 
deltagende 
parter. Notatet 
journaliseres 
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Figur 2: En beskrivelse af supporten til skolerne 

Hvis skolens interne beredskab ikke finder en holdbar løsning, kan det være nødvendigt i 
samarbejde med PPR at udarbejde en indstilling, hvilket i sidste ende kan udmønte sig i en 
visitation til et specialundervisningstilbud.  I det følgende afsnit beskrives Brønderslev 
Kommunes forskellige specialundervisningstilbud. 

Specialundervisningstilbud i Brønderslev Kommune  

Brønderslev Kommune har 6 forskellige specialundervisningstilbud, som enkeltvis er 
beskrevet herunder. 

X-klasserne på Søndergades Skole 
X-klasserne i Brønderslev by er beliggende på Søndergades Skole og er et 
undervisningstilbud for bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder beskrives ofte som værende flere år forsinket i deres 
udvikling, ”Slow Learners”. Der kan ud over vanskeligheder med faglig indlæring være 
vanskeligheder ved at begå sig i komplekse sociale situationer, fordi den intellektuelle, 
sproglige og sociale evner er væsentligt begrænset. Dette kan betyde, at eleven ikke har 
forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der stilles i det 
almene læringsmiljø på distriktsskolen og derfor har brug for et specialpædagogisk 
skoletilbud. 

Deres vanskeligheder er primært kendetegnet ved: 

• Nedsat intellektuel kapacitet 
• Forsinket sproglig udvikling 
• Mangelfuld begrebs‐ og forestillingsverden 
• Nedsat evne til problemløsning og erfaringsoverføring 
• Koncentrationsvanskeligheder 
• Begrænset arbejdshukommelse 
• Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer 
De har ofte tillægsdiagnoser i form af f.eks. ADHD, ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser 
(ASF), Tourettes syndrom, OCD og lign. 

Læringsmiljø 
I X-klasserne på Søndergades Skole er der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i 
elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: 
struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere 
benyttes ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – 
og der arbejdes ydermere med elementer fra neuropsykologiske principper, TEACCH, 
visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin osv. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvilket differentieres i 
materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af 
undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, så eleverne de fleste 
dage følger samme kendte mønster. Ved alternative skoledage bliver de elever, som har 
udfordringer ved fravigelse fra den vante struktur, forberedte på det gennem tilgangen om 
de 9 H’er, som ses herunder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad 
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i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn 
uden samme type af udfordringer. 

1. Hvad skal jeg lave? (indhold)  
2. Hvorfor skal jeg lave det? (mening)  
3. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)  
4. Hvor skal jeg lave det? (placering)  
5. Hvem skal jeg lave det med? (personer)  
6. Hvordan skal jeg lave det? (metode)  
7. Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv)  
8. Hvor meget skal jeg lave? (mængde)  
9. Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H.  
10. Hvem kan hjælpe mig? (støtte) 

Heldagsskolen i Øster Hjermitslev 
Heldagsskolen i Brønderslev Kommune er beliggende i Øster Hjermitslev og er normeret til 
34 elever opdelt i to grupper efter alder. 

Elevgruppen på Heldagsskolen er sammensat af elever, som er udfordret ift. adfærd, 
kontakt og trivsel. Disse udfordringer er ofte forbundet med centralnervesystemet, hvilket 
kan give eleverne forskelligartede problematikker vedrørende koncentration, 
kommunikation, sansebearbejdning, personlighedsudvikling og empati. Eleverne kan ofte 
udvise symptomer på psykisk belastning i form af vrede, angst, stress og skolevægring.  

Deres vanskeligheder er primært kendetegnet ved: 

• Koncentrationsvanskeligheder 
• Tilknytningsforstyrrelser eller tidligt skadet 
• Markante eksekutive vanskeligheder 
• Mentaliserings problematikker   
• Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer 
De har ofte tillægsdiagnoser i form af f.eks. ADHD, ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser 
(ASF), Tourettes syndrom, OCD og lign. 

Læringsmiljø 
Heldagsskolen tilbyder derfor en særlig tilrettelagt undervisning, hvor der tages 
udgangspunkt i elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske 
grundprincipper: struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering 
baseret på Susan Harts forskning om neuroaffektiv udviklingspsykologi. De fem 
pædagogiske grundprincipper samt specialundervisningens 9 H’er er derfor 
grundstammen i forhold til struktur i fleksible læringsmiljøer. 

Ydermere benytter Heldagsskolen sig af ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og 
anerkendende menneskesyn samt med elementer fra neuropsykologiske principper, 
TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Trin for trin 
osv. 
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I praksis betyder det, at Heldagsskolen arbejder med mange gentagelser, hvor der 
differentieres i materiale, læringsstil, tid og niveau. Dermed er der i læringsrummet en høj 
grad af undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget således, at 
eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. Ved alternative skoledage bliver de 
elever, som har udfordringer ved fravigelse fra den vante struktur, forberedte på det 
gennem tilgangen om de 9 H’er, som det ses herunder. I det omfang eleverne magter det, 
integreres de i nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har 
mulighed for at spejle sig i børn uden samme type af udfordringer. 

1. Hvad skal jeg lave? (indhold)  
2. Hvorfor skal jeg lave det? (mening)  
3. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)  
4. Hvor skal jeg lave det? (placering)  
5. Hvem skal jeg lave det med? (personer)  
6. Hvordan skal jeg lave det? (metode)  
7. Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv)  
8. Hvor meget skal jeg lave? (mængde)  
9. Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H.  
10. Hvem kan hjælpe mig? (støtte) 

Kontaktklasser på Klokkerholm Skole 
Kontaktklasserne på Klokkerholm Skole er et undervisnings- og fritidstilbud fra 0. til 10. 
klasse for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.  

Hoveddiagnoserne er Aspergers syndrom, infantil - eller atypisk autisme og ofte i 
kombination med beslægtede diagnoser som ADHD og OCD. Eleverne i tilbuddet er i mere 
eller mindre grad udfordrede på forestillingsevnen og i sociale sammenhænge inden for 
kommunikation og i samspillet med andre mennesker. Autismespektrumsforstyrrelsen kan 
indebære afvigende adfærdsmønstre og en anderledes måde at opleve verden på. Der kan 
være tale om eksekutive vanskeligheder og/eller sanseforstyrrelser, og eleverne kan være 
prægede af sprogforstyrrelser samt stereotyper, ritualer og særinteresser. Med 
udgangspunkt i det enkelte barns styrker og potentialer arbejder skolen, afdelingen og det 
enkelte team professionelt sammen om barnets og gruppens læringsmål og progression. 
Klasserne er små og overskuelige, og der lægges vægt på et roligt miljø i en struktureret 
og forudsigelig skoledag og fritidsdel, der skaber sammenhæng og mening for den 
enkelte. Flere elever har problemer med stress og angst, hvilket gør det svært for dem at 
møde i skole og fungere med andre elever og rumme de input og stimuli, et socialt 
samvær indebærer. I disse tilfælde tilrettelægges en elevtilpasset, rammesat og 
differentieret (ofte individuel) undervisning, der tager højde for elevens problematikker, 
men med en gen-indslusning i fællesskabet for øje. 

Læringsmiljø 
I K-klasserne vægtes en kombination af faglig undervisning (øvelse i faglige og almene 
færdigheder) og opøvelse af sociale færdigheder. Det tilstræbes, at eleverne bliver så 
fagligt dygtige, som de kan, men trivslen står øverst på prioriteringslisten. Der er fokus på 
relationstræning og på at gøre mere af det, der går godt, og eleverne har kompetencer 
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inden for. Derfor er selvværd og selvtillid kvaliteter og egenskaber, der bevidst arbejdes på 
at styrke hos eleverne. 

Målet med undervisningen er derfor:  

• at eleverne får faglige kundskaber og færdigheder  
• at eleverne tilegner sig redskaber, der kan kompensere for nogle af deres 

vanskeligheder  
• at eleverne opnår accept af sig selv  
Lærere og pædagoger samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningen i K-
klasserne, som tager udgangspunkt i TEACCH-metoden. Derfor er struktur, visualisering, 
genkendelighed og forudsigelighed de vigtigste elementer og fundamentet i elevernes 
skoledag. Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven og udgør den gældende 
fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger og med hensyntagen til 
elevernes specifikke vanskeligheder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i 
nogen grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at 
spejle sig i børn uden samme type af udfordringer. For at blive skarpe og rigtig dygtige til 
at spotte elevernes behov og særlige styrker, er der en bevidsthed om at være praksisnære 
og nysgerrige på pædagog- og lærergerningen, ligesom der er en høj grad af samarbejdes 
og tilbud supervision af eksterne konsulenter, PPR-psykologen og andre professionelle 
rådgivere. 

ADHD-klasserne på Toftegårdsskolen 
ADHD-klasserne i Jerslev er beliggende på Toftegårdsskolen og er et undervisningstilbud 
for elever med ADHD. Tilbuddet kaldes i daglig tale for Toften. Elever med ADHD beskrives 
ofte som impulssyrede og udfordrede af et lavt koncentrationsspænd. Derudover kan 
eleverne have svært ved at begå sig i sociale situationer. Dette kan betyde, at de ikke har 
forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der stilles i det 
almene læringsmiljø i distriktsskolerne og derfor har brug for et specialpædagogisk 
skoletilbud. 

Deres vanskeligheder er primært kendetegnet ved. 

• Opmærksomhedsforstyrrelser 
• Nedsat impulsstyring 
• Forringet arbejdshukommelse 
• Manglende eller nedsat mentaliserings evne 
• Eksekutive vanskeligheder 
Eleverne kan desuden have tillægsdiagnoser eller andre primærdiagnoser som for 
eksempel Autisme spektrum forstyrrelser (AFS), Tourettes syndrom, OCD, følelsesmæssige 
og emotionelle forstyrrelser. 

Læringsmiljø 
I Toften på Toftegårdsskolen er der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevernes 
individuelle forskelle og behov. Dette gøres blandt andet ved at have fokus på struktur, 
forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Eleverne er delt, så de 
passer bedst muligt sammen rent klassetrinsmæssigt. Der kan således være elever fra flere 
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klassetrin i samme rum. Der er knyttet en klasselærer og en klassepædagog til hvert rum. 
Herudover er der ansat ressourcelærere i Toften. I dagligdagen er undervisningen ryddet 
for alt unødvendige stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af board marker 
og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en 
plan for, hvordan målet indfries. Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne 
arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle 
materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag.  

I Toften arbejdes løbende med elevernes personlige og sociale udvikling og trivsel. 
Gennem narrativ pædagogik sættes fokus på de gode historier og sammen med løbende 
elevsamtaler opleves der, at eleverne får et mere positivt selvbillede og at deres selvtillid 
og trivsel øges. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i 
almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn 
uden samme type af udfordringer. Der er i øvrigt knyttet SFO til Toften. 

X-klasser på Dronninglund Skole 
X-klasserne i Dronninglund er beliggende på Dronninglund Skole og er et 
undervisningstilbud for bl.a. elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder beskrives ofte som værende flere år 
forsinket i deres udvikling, ”Slow Learners”. Der kan ud over vanskeligheder med faglig 
indlæring være vanskeligheder ved at begå sig i komplekse sociale situationer, fordi den 
intellektuelle, sproglige og sociale evner er væsentligt begrænset. Dette kan betyde, at 
eleven ikke har forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der 
stilles i det almene læringsmiljø på distriktsskolen og derfor har brug for et 
specialpædagogisk skoletilbud. 

Deres vanskeligheder er primært kendetegnet ved: 

• Nedsat intellektuel kapacitet 
• Forsinket sproglig udvikling 
• Mangelfuld begrebs‐ og forestillingsverden 
• Nedsat evne til problemløsning og erfaringsoverføring 
• Koncentrationsvanskeligheder 
• Begrænset arbejdshukommelse 
• Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer 
De har ofte tillægsdiagnoser i form af eksempelvis ADHD, ADD, Autisme Spektrum 
Forstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom, OCD og lign. 

Læringsmiljø 
I X-klasserne på Dronninglund Skole er der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i 
elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: 
struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere 
benyttes ICDP, som fokuserer på et ressourceorienteret og anerkendende menneskesyn – 
og der arbejdes ydermere med enkelte elementer fra neuropsykologiske principper, 
TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale historier, KAT-kassen, Fri for 
mobberi osv. 
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I praksis betyder dette, at der arbejdes med mange gentagelser, hvor der differentieres i 
materiale, læringsstil, tid og niveau – dermed er der i læringsrummet en høj grad af 
undervisnings- og materialedifferentiering. Skoledagen er opbygget, således at eleverne de 
fleste dage følger samme kendte mønster. Ved alternative skoledage bliver de elever, som 
har udfordringer ved fravigelse fra den vante struktur, forberedte på det gennem tilgangen 
om de 9 H’er, som ses herunder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen 
grad i almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i 
børn uden samme type af udfordringer. 

1. Hvad skal jeg lære? (indhold)  
2. Hvorfor skal jeg lære det? (mening)  
3. Hvornår skal jeg lære det? (tidspunkt)  
4. Hvor skal jeg lære det? (placering)  
5. Hvem skal jeg lære det sammen med? (personer)  
6. Hvordan skal jeg lære det? (metode)  
7. Hvor længe skal jeg lære det? (tidsperspektiv)  
8. Hvor meget skal jeg lære? (mængde)  
9. Hvad skal jeg lære bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H.  
10. Hvem kan hjælpe mig? (støtte) 

Q-klasser på Dronninglund Skole 
Q-klasserne i Dronninglund er beliggende på Dronninglund Skole og er et 
undervisningstilbud for elever med massive generelle indlærings-vanskeligheder. 

Elever med massive generelle indlæringsvanskeligheder beskrives ofte som værende en del 
år forsinket i deres udvikling, så vel motorisk, kognitivt som følelsesmæssigt. Der kan ud 
over vanskeligheder med indlæring være vanskeligheder ved at begå sig i sociale 
situationer, fordi den intellektuelle, sproglige og sociale evner er væsentligt begrænset. 
Dette kan betyde, at eleven ikke har forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og 
forventninger, der stilles i det almene læringsmiljø på distriktsskolen og derfor har brug for 
et specialpædagogisk skoletilbud. 

Deres vanskeligheder er primært kendetegnet ved: 

• Nedsat intellektuel kapacitet 
• Forsinket eller ingen sproglig udvikling 
• Mangelfuld begrebs‐ og forestillingsverden 
• Nedsat evne til problemløsning og erfaringsoverføring 
• Koncentrationsvanskeligheder 
• Begrænset arbejdshukommelse 
• Sensoriske udfordringer 
• Vanskeligheder ved at indgå i positive sociale relationer 
De har ofte tillægsdiagnoser eller andre primærdiagnoser i form af eksempelvis ADHD, 
ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), Tourettes syndrom, OCD, Cebral parese og evt. 
andre sjældne diagnoser/kromosomfejl. 
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Læringsmiljø 
I Q-klasserne på Dronninglund Skole er der et læringsmiljø, som tager udgangspunkt i 
elevernes individuelle forskelle og behov gennem de 5 pædagogiske grundprincipper: 
struktur, forudsigelighed, genkendelighed, konkretisering og visualisering. Ydermere 
benyttes ICDP og PA-analyse i arbejdet, som begge fokuserer på et ressourceorienteret og 
anerkendende menneskesyn – og der arbejdes ydermere med elementer fra 
neuropsykologiske principper, TEACCH, visuelle støtte (herunder piktogrammer), sociale 
historier, KAT-kassen osv. Herudover arbejdes der med kroppen, sanseintegration og 
bevidsthed om arousal under vejledning fra kommunens fysio –og ergoterapeuter. Der 
anvendes forskellige kommunikationsunderstøttende redskaber (PODD-bog, Go talk now, 
Tegn til tale etc.) Eleverne har forskelligartede udfordringer og i Q-klasserne er der elever, 
der har behov for lifte, ståstativ, pusleborde eller andre hjælpemidler, hvilket vores fysiske 
rammer er indrettet til og med. 

I praksis betyder det, at der arbejdes med mange gentagelser, hvor der differentieres i 
undervisnings form og materiale, tid og niveau. For børnene i Q-klasserne er livsparathed 
og det at blive selvhjulpen vigtige mål for vores elevers læring. Skoledagen er opbygget, 
således at eleverne de fleste dage følger samme kendte mønster. Ved alternative 
skoledage bliver eleverne efter behov forberedte på det gennem tilgangen om de 9 H’er, 
som ses herunder. I det omfang eleverne magter det, integreres de i nogen grad i 
almenskolen, som der samarbejdes med, så eleverne har mulighed for at spejle sig i børn 
uden samme type af udfordringer. 

• Hvad skal jeg lave? (indhold)  
• Hvorfor skal jeg lave det? (mening)  
• Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)  
• Hvor skal jeg lave det? (placering)  
• Hvem skal jeg lave det med? (personer)  
• Hvordan skal jeg lave det? (metode)  
• Hvor længe skal jeg lave det? (tidsperspektiv)  
• Hvor meget skal jeg lave? (mængde)  
• Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold) Og der er faktisk endnu et H.  
• Hvem kan hjælpe mig? (støtte)  
I næste afsnit beskrives før-under-efter visitationsproceduren. 

Før-under-efter visitationsprocedure 
Som før nævnt er visitationskompetencen pr. august 2017 decentraliseret i Brønderslev 
Kommune ift.  de to forskellige myndighedsområder:  

1. Afgørelser om lokale foranstaltninger for børn og unge 
2. Henvisning af elever til specialundervisning 

Visitationen til et specialundervisningstilbud foregår halvårligt af skoledistriktslederen i 
samråd med den faglige leder af PPR og andre relevante fagprofessionelle. For at 
imødekomme en god visitationsprocedure er der udarbejdet nedenstående før-under-efter 
visitationsprocedure både for visiteringen fra almen- til specialområdet og for elevens 
tilbagevenden til almenområdet efter endt periode. Formålet med før-under-efter 
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visitationsproceduren er således at få skabt en tydelig systematik igennem organisationen, 
hvilket kan understøtte arbejdet med at etablere inkluderende læringsmiljøer på 
skoleområdet i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Formålet med beskrivelsen 
er også en understøttelse af en øget professionalisering ved at tydeliggøre procedurerne 
og processen i forbindelse med et eksklusionsforløb med henblik på at sikre, at alle 
muligheder er afprøvet. Sidst men ikke mindst er formålet med beskrivelsen at nedbringe 
antallet af visitationer til specialundervisningstilbuddene og sikre en øget udslusning til 
almenområdet. 

Før Under Efter 

• Elevsagen drøftes i Trio 
• Trio henviser elevsagen 

til en af de fem 
muligheder for support 

• Skolen1 iværksætter en 
særlig indsats, som 
evalueres i 
medarbejderteamet 

• Hvis indsatsen ikke har 
den ønskede effekt, 
drøftes elevsagen på 
ny i Trio 

• Trio henviser elevsagen 
til PPR mhp. indstilling 
og bistand i aktive 
sager 

• Skolen udarbejder 
indstillingen i samarbejde 
med PPR 

• Skolen henviser til et 
specialundervisningstilbud 
i samråd med PPR 

• Visitationsudvalget træffer 
en afgørelse 

• Skolen giver en skriftlig 
imødekommelse eller 
afslag til forældre 

• Skolen udarbejder en 
handleplan2 i 
samarbejde med 
specialtilbud 

• Skolen afholder 
orienterende møde 
med forældre. Ved 
anbragte børn 
inddrages 
socialrådgiver 

• Med udgangspunkt i 
handleplan afholder 
specialtilbud, PPR og 
evt. socialrådgiver 
løbende 
evalueringsmøder 

• Med udgangspunkt i 
handleplan afholder 
skolen jævnligt skole-
hjem-samtaler 

Figur 3: Visitationsprocedure for specialundervisningstilbuddene almen til special. 

1. Når der i modellen står ”skolen” betyder det en repræsentant fra skolen. Det kan 
f.eks. være en læringsMILJØvejleder. 

2. Handleplanen skal bestå af følgende: 

• Skolestart og forventet afslutning 
• Specifik indsats og tiltag 
• Konkret undervisningsforløb 
• Tegn på læring 
• Pædagogisk evaluering pba. data 
• Dato for opfølgning på og justering af handleplan 
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Skriftlig afgørelse og klagevejledning 
Brønderslev Kommunes skoler anvender derudover en vejledning for kvalitet i visitationen 
af eleverne. Vejledningen beskriver blandt andet forvaltningernes rollefordeling. Det 
fremgår tydeligt af vejledningen, at der skal være identificeret et skoletilbud inden en 
visitering kan ske til et specialundervisningstilbud. Som bilag til vejledningen er vedhæftet 
et indstillingsskema, der beskriver elevens skolestatus. Indstillingsskemaet understøtter den 
fyldestgørende beskrivelse af elevens skoleforløb og det, der skal ske i forbindelse med en 
visitation. Der medsendes ikke en klagevejledning, idet den er skrevet ind i 
afgørelsesbrevet til forældremyndighedsindehaverne. I afgørelsesbrevet fremgår 
begrundelsen for både afslag eller bevilling.  

Læs mere her: klagenævnet for specialundervisning. 

Opfølgning og elevens tilbagevenden til almenområdet 
Skolen orienterer forud for elevens skolestart lederen af specialundervisningstilbuddet om 
den visiterede elevs undervisningsmæssige forudsætninger og særlige behov. Hvis 
forældremyndighedsindehaverne har givet deres samtykke, kan relevante oplysninger om 
eleven udleveres til skolen. Skolen følger udviklingen hos elever, der er visiteret til et 
specialundervisningstilbud.  Der tages årligt stilling til, om den specialpædagogiske bistand 
skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i 
folkeskolen, herunder et undervisningstilbud i en specialklasse. Beslutningen træffes efter 
en pædagogisk psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene, hvilket 
fremgår af nedenstående model for elevens hele eller delvise tilbagevenden til 
almenområdet: 

https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning
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Før Under Efter 

• Elevsag drøftes i Trio. 
Hvis der er en sag, 
deltager socialrådgiver i 
hele forløbet 

• Specialtilbud afsøger 
mulighed for elevens 
hele eller delvise 
tilbagevenden til 
almenområdet 

• Specialtilbud og skole1 
afholder et 
forventningsafklarende 
møde med elev og 
forældre 

• Specialtilbud og skole 
udarbejder en 
handleplan 

• Specialtilbud og skole 
afholder møde med 
elev og forældre for at 
drøfte handleplan 

• Specialtilbud besøger 
modtagne skole 
sammen med elev og 
forældre 

• Specialtilbud og 
klasselærer afholder 
møde med elev og 
forældre mhp. at opnå 
den mest 
hensigtsmæssige 
skolestart ift. eleven, 
klassens øvrige lærere, 
forældre og elever  

• Eleven starter helt eller 
delvist i almentilbud 

• Skolen afholder et 
opfølgningsmøde på 
elevens tilbagevenden 
til almenområdet med 
relevante parter pba. 
handleplanen 

• Den mest 
betydningsfulde voksne 
fra specialtilbuddet 
besøger eleven på 
modtagne skole 

• Klasselæreren afholder 
opfølgningsmøder med 
elev og forældre pba. 
handleplan 

• Hvis elevens 
tilbagevenden til 
almenområdet ikke har 
den ønskede effekt, 
drøftes sagen på ny i 
Trio 

Figur 4: Elevens tilbagevenden fra special- til almentilbud fra special til almen.  

1. Når der i modellen står ”skole” betyder det en repræsentant fra skolen. Det kan f.eks. 
være en læringsMILJØvejleder. 

2. Handleplanen skal bestå af følgende: 

• Skolestart 
• Specifik indsats og tiltag i overgangen 
• Tegn på læring 
• Pædagogisk evaluering pba. data 
• Dato for opfølgning handleplan 
Modellen beskriver elevens hele eller delvise tilbagevenden fra 
specialundervisningstilbuddet til almenområdet. Tidsperspektivet kan variere fra sag til sag 
afhængigt af elevens behov og tilbuddenes tilgængelighed. Såfremt elevens tilbagevenden 
til almenområdet ikke har den ønskede effekt, drøftes sagen i den koordinerende trio. Den 
koordinerende trio tager derefter stilling til, i hvilket rum elevens sag skal tages op igen.  
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Afrunding 
Denne beskrivelse af før-under-efter visitationsprocedure skal sikre, at eleverne får et 
skoletilbud, der tilgodeser deres undervisningsmæssige behov og matcher deres faglige og 
sociale kompetencer. Beskrivelsen skal endvidere understøtte, at visiterede elever tilbydes 
kvalificeret undervisningen i et skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt og med 
blik for at understøtte kontinuitet og sammenhæng samt en mulig tilbagevenden til 
almenområdet.  

Hvis der er et ønske om at vide mere, er det muligt at kontakte Carsten Otte, skolechef i 
Brønderslev Kommune. 
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