
Forslag til ny struktur og organisering af specialtilbud på skolerne

Den nye struktur for specialtilbud tager udgangspunkt i elevernes behov snarere end diagnoser. Den understøtter i 
højere grad, at alle elever i videst muligt omfang bliver i nærmiljøet – derfor har alle skoledistrikter adgang til tilbud i 
kategorierne ”Specialtilbud 1” og ”Specialtilbud 2” inden for en rimelig geografisk afstand.  

Målgruppen i ”Specialtilbud 1” er en bred sammensætning af elever med autismespektrum-/opmærksomheds-
forstyrrelser og generelle indlæringsvanskeligheder. Vejle Midtbyskole har fortsat et kursustilbud for elever i 
tale/sprog vanskeligheder. 

Målgruppen for ”Specialtilbud 2” er elever - med kognitive evner i normalområdet - som har adfærds-, kontakt- og 
trivselsudfordringer. 

De vidtgående specialtilbud er for de få elever, der har de største behov for støtte. 

Mølholm Skole og Skibet Skole har således både et specialtilbud 1 og et vidtgående specialtilbud for de få elever med 
autisme -/opmærksomhedsforstyrrelser, der har de største behov for støtte. Egtved Skole har både et specialtilbud 2 
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og et specialtilbud for de få elever, der har de sværeste adfærds-, kontakt – og trivselsudfordringer. Skovagerskolen 
er et tilbud for de få elever, der har de sværeste generelle indlæringsvanskeligheder

Vurdering af elevens behov for et specialtilbud og hvilket specialtilbud det skal være, sker ved visitation og ved den 
årlige revisitation. 

Nederst på siden ses en oversigt over, hvordan specialtilbuddene i Vejles folkeskoler er organiseret i dag. Her vil man 
kunne se, at forslaget til en ny struktur og organisering af specialtilbud i Vejle Kommune folkeskoler ikke lægger op 
til at nedlægge specialtilbud. Tværtimod lægges der op til at etablere et tilbud i den nordlige del af kommunen for at 
sikre nærhedstilbud for den del af kommunens elever, der er i adfærds-, kontakt- og trivselsudfordringer, og er 
visiteret til et specialtilbud.

                Nuværende struktur og organisering af specialtilbud i Vejle Kommunes folkeskoler


