
Elev i 3. klasse på 
almenskole 

•Psykolog, støttepædagog og 

talehørekonsulent har været 
tilsnyttet Jens siden børnehave 

start.

•Jens er skoleudsat og har gået i 0. 

klasse om.

•Jens og hans forælde har deltaget 
på to forløb hos Familiekurserne 

med god effekt.

•Forældrene ønsker et 
specialundervisnings- og 

behandlingstilbud til Jens

•Skolen har iværksat 19 timers 
støtte og ugen til Jens med en 

kendt voksen. Indsatsen styrker de 
øvrige børns forståelse af Jens, 

skaber struktur, mulighed for 1:1 
støtte i opgaveløsning, skærmet 

undervisning, små grupper og tæt 
guidning i socialt samspil samt 

frikvarterer.  

•Skolen har afprøvet dimsekasse, 
hjælperrolle, kuglepude, fysisk 

aktivitet, sociale historier, 
belønningssystemer uden effekt.  

•Skolen har modtaget vejledning fra 

Kompetencecenter på Skolen i 
Charlottegården.

Bekymring

•Skolen, forældre og den tilknyttede 

psykolog er bekymret for Jens 
trivsel og deltagelsesmuligheder i 

undervisningen og 

børnefællesskaberne.

•Det aftales, at indstille til 

specialpædagogisk bistand, da det 
vurderes, at Jens har behov for 

mere end 9 timers støtte om ugen i 
et segregeret 

specialundervisningstilbud.

•Det afholdes et møde mellem 
skole, psykolog og forældre, hvor 

der tilrettelægges en handleplan 

for udarbejdelse af en PPV og Jens 

skolegang frem til sommerferien.  
Der skal tages udgangspunkt i Jens 

motivation for at deltage med 
klassen i idræt og i kreative fag. 

Støtten har faste aftaler med Jens 

om, hvornår han deltager i klassens 
undervisning, og hvornår der er 

behov for et skærmet tilbud i en 
mindre gruppe eller 1:1. Jens skal 

så vidt muligt deltage i frikvarterer 
med klassen. Der laves løbende 

aftaler om, hvordan fritidstilbuddet 
kan inddrages, da Jens godt kan 

lide at komme her.

Pædagogisk-
psykologisk vurdering

•I samarbejde med forældrene  

udarbejdes en pædagogisk-
psykologisk vurdering, der 

beskriver Jens behov for støtte, 

og der argumenteres for, at Jens 

har et specialpædagogisk behov, 
der ligger ud over 9 timer 

ugentligt. 

•I indstillingen beskrives, hvilke  
ressourcer og potentialer Jens 

har. Jens er god til kreative og 
praktiske opgaver, god til fysisk 

aktivitet, deltagelse i små 
grupper med 2-3 børn.

•Forældrene oplyses om, at den 

pædagogiske-psykologiske 
vurdering skal udarbejdes 

indenfor 4 måneder.

•Forældrene partshøres i PPV’en, 
og der udarbejdes en indstilling 

med relevante bilag.

•Forældrene vejledes af den 
tværfaglige support, at Jens vil 

kunne bringes i trivsel i et 

specialundervisningstilbud samt 

at et specialundervisnings- og 
behandlingstilbud vil være et for 

indgribende tilbud.

•Jens indstilles til et 
specialundervisningstilbud for 

elever med specifikke 
indlæringsvanskeligheder. 

Indstilling til visitation

•Indstillingen modtages i det 

centrale visitationsudvalg med 
henblik på, at der træffes en 

afgørelse på indstillingen. 

Kvitteringsbrev sendes til 

forældrene. Visitationsudvalget 
vurderer, at Jens er i målgruppen 

for elever med specifikke 

indlæringsvanskeligheder med et 
behov for specialundervisning 

over 9 timer ugentligt. 

•Visitationsudvalget vurderer på 

baggrund af: 1) Jens ressourcer, 
potentialer, 

funktionsnedsættelse og 

kognitivt niveau, 2) Har skolen i 
tilstrækkeligt grad udtømt 

indsats- og støttemuligheder, der 
kan bringe Jens i faglig, social og 

personlig trivsel, 3) 

•Visitationsudvalget anviser en 
plads til Jens på Skolen i 

Charlottegården, da 
visitationsudvalget vurderer, at 

Jens funktionsbeskrivelse vil 
kunne tilgodeses i den visiterede 

gruppe til 4. klasse i det 
kommende skoleår, og 

forældrene har ønsket Skolen i 
Charlottegården.

Specialundervis-
ningstilbud

•Visitationsudvalget har sendt 

indstillingen til Skolen i 
Charlottegården, som forberelse 

på modtagelse af eleven.

•Forældrene inviteres til møde og 
rundvisning på skolen.

•Forældrene kan klage over 
visitationens afgørelse om 

placering på Skolen i 

Charlottegården. 
Visitationsudvalget kan fastholde 

afgørelsen, og klagen kan 
indbringes for Klagenævnet for 

Specialundervisning.

Før PPV 

Støtteindsats i skole 3,5 år

Indsats vurderes ikke tilstrækkelig 2 måneder

Under PPV

1,5 måneder

Efter PPV 

Fra indstilling til afgørelse 3 måneder

Fra indstilling til opstart i tilbud 7,5 måneder



Skolestarter med 
synsvanskeligheder 

•Peter har været blind siden han 

blev født. Sygehuset har tilmeldt 
ham til Synsregistret, hvorved 

den kommunale synskonsulent 
adviseres om at familie og 

kontekst skal have vejledning, og 
der skal udarbejdes en rapport 

med anbefalinger.

•Da Peter starter i dagtilbud søges 
der support hos den Tværfaglige 

support. I dagtilbuddet arbejdes 
der ud fra en handleplan, så Peter 

lærer at kompensere for sit 
synshandicap. Op mod skolestart 

trænes han i de hjælpemidler, 

som han skal benytte sig af til 
skolearbejde. Synskonsulenten 

laver ligeledes en rapport, som 
kommende skole kan planlægge 

Peters undervisningstilbud ud fra. 

•Skole, forældre, dagtilbud og 
synskonsulent holder et møde, 

hvor Peters omfang af støtte 
drøftes samt hvilke hjælpemidler 

der skal søges centralt. 

•Peters eneste udfordring er hans 

synshandicap, og han har behov 

for hjælpemidler og personlig 
assistance. (PA) i skoletiden.

Bekymring

•Synskonsulenten og forældrene 

mener, at Peter har behov for 
fuld støtte. Skolelederen vil 

bevillige 15 timers PA støtte pr 
uge.

•PA-midler blev i 2016 

decentraliseret, hvorfor den 
enkelte skoleleder alene har 

kompetencen og ansvaret for 
vurdering af omfanget af  PA 

støtte.

•Det aftales, at indstille til 
specialpædagogisk bistand, da 

det vurderes, at Peter har behov 
for mere end 15 timers støtte om 

ugen til at lære at orientere sig i 
skolens kontekst, at komme ind i 

sociale fællesskaber, håndtere 
sine hjælpemidler mv.

Pædagogisk-psykologisk 
vurdering

•Den tværfaglige support 

inddrages. I samarbejde med 
forældrene aftales det at der 

udarbejdes en pædagogisk-
psykologisk vurdering, der 

beskriver Peters behov for støtte, 
og der argumenteres for, at Peter 

har et specialpædagogisk behov, 

der ligger ud over hans sensoriske 
funktionsnedsættelse. 

•Forældrene oplyses om, at den 
pædagogiske-psykologiske 

vurdering skal udarbejdes 
indenfor 4 måneder.

•Forældrene partshøres i PPV’en, 
og der udarbejdes en indstilling til 
den centrale visitation, hvor 

synskonsulentens anbefaling også 
vedlægges. 

•Peter indstilles til et BUF-Flex 

forløb for elever med specifikke 
indlæringsvanskeligheder. 

Indstilling til visitation

•Indstillingen modtages i det 

centrale visitationsudvalg med 
henblik på, at der træffes en 

afgørelse på indstillingen.  
Kvitteringsbrev sendes til 

forældrene. Visitationsudvalget 
vurderer, at Peter ikke har 

specifikke 

indlæringsvanskeligheder. Han 
har en sensorisk 

funktionsnedsættelse, men ellers 
beskrives Peter med mange 

ressourcer, potentialer og er 
alderssvarende på alle andre 

områder. Peter vurderes derfor  
ikke til at være i målgruppen for 

et BUF-Flex tilbud svarende til et 
specialundervisningstilbud for 

elever med en 
opmærksomhedsforstyrrelse og 

eksekutive vanskeligheder. 

Visitationsudvalget henviser til, at 
midlerne til PA er lagt ud på 

skolen, hvorfor skolen med PA-

støtte og supplerende 

undervisning i op til 9 timer pr 
uge vil kunne imødekomme 

synskonsulentens anbefalinger. 
Afgørelsen sendes til forældre, 

skole og område.

Støtteindsats i skolen

•Skolens ledelse indkalder 

forældre og synskonsulent til et 
nyt møde, hvor afslaget på 

indstillingen drøftes, og 
skolelederen revurderer 

omfanget af PA-støtte. 
Forældrene beslutter ligeledes, at 

de vil klage over 

visitationsudvalgets afgørelse hos 
Klagenævnet for 

Specialundervisning.

•Klagenævnet for 

Specialundervisning træffer ikke 
afgørelse i omfanget af PA-støtte, 

men forholder sig udelukkende 

til, hvorvidt Peter har et 
specialundervisningsbehov 

udover hans sensoriske 
funktionsnedsættelse.

•Klagenævnet kan nu vælge enten 

at stadsfæste eller ændre 
Visitationsudvalgets afgørelse.

•Såfremt Klagenævnet stadsfæster 
afgørelsen vil forældrene kunne 

klage over skolelederens 
«faktiske 

forvaltningsvirksomhed» i forhold 

til omfang af PA-støtte. Klagen 
skal behandles og afgøres af 

skolelederen. 

Før PPV

Støtteindsats i dagtilbud 4 år

Bekymring for skolestart 6 måneder

Under PPV

3 uger

Efter PPV 

Fra indstilling til afgørelse 1,5 måneder

Støtteindsats iværksættes af skolen ved kommende skolestart


