
 
   

 
Spørgsmål om ernæringstilstand blandt de ældre 
elever i specialskoler

 

Kære Gorm

Du har den 19. maj 2022 på baggrund af en borgerhenvendelse stillet 
følgende spørgsmål til forvaltningen om ernæringstilstand blandt de 
ældre elever i specialskoler:

Jeg har fået […] henvendelse fra en borger […], der er stærkt bekymret 

for forringet ernæringstilstand blandt de ældre elever i 

specialskoler. Jeg vil derfor spørge forvaltningen om,

1. hvordan de opfatter ernæringssituationen, og

2. hvad vi i BUF kan gøre for hurtigt at sikre en acceptabel 

ernæring for de specielle elever mellem 18 og 25 på blandt 

andet UiU?

3. Og om vi kan gøre noget for at rejse problemet ift. SOF?

 

Besvarelse

Ad 1
Forvaltningen har ikke kendskab til den konkrete ernæringssituation blandt 

de ældre elever i specialskoler. Generelt anbefaler forvaltningen at følge 

Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger på madområdet.

 
Ad2 og Ad3
Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF) tilbyder madordninger i 

daginstitutioner og skoler og har en frivillig cafeordning på UiU, hvor 

eleverne kan købe mad. Alle madtilbud følger kommunens retningslinjer 

om økologi mv. samt ovennævnte anbefalinger.

 

BUF har ikke ansvaret for ernæringen af elever på UiU eller STU, hvor 

aldersgruppen er +18 år, og hvor eleverne er myndige. BUF’s personale har 

til gengæld en skærpet underretningspligt i tilfælde af, at et barn eller en 

ung kommer i skole uden madpakke (eller på anden vis udviser tegn på 

omsorgssvigt) i et omfang, som vækker bekymring. I så fald skal personalet 

underrette kommunen (Socialforvaltningen) herom. Dette gælder også 

personalet på UiU, selvom målgruppen er over 18 år.
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Fagligt Center i BUF vil gå i dialog med UiU ift. at afklare problemets 

omfang og sikre overholdelse af underretningspligten.

 

BUF har også rettet henvendelse til Socialforvaltningen, som ejer 

botilbuddene, og har gjort opmærksom på den rejste problemstilling.

 

Socialforvaltningen har meddelt:

”Socialforvaltningen er ikke bekendt med, at den beskrevne problemstilling 

omkring omfanget af mad til borgere på specialskolerne er blevet rejst af 

specialskolerne, men forvaltningen vil naturligvis sammen med BUF gå i 

dialog med specialskolerne herom”.
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