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Høringssvar vedr. struktur og organisering af specialtilbud i Vejle. 

 
Bestyrelsen støtter generelt op om, at børnene er så tæt på nærmiljøet som mu-

ligt. Strukturen med specialtilbud 1, specialtilbud 2 og den vidtgående kategori 

giver god mening når der tages afsæt i funktionsniveau og behov frem for diag-

nose. Siden 2010 har Centerklasserne arbejdet ud fra tanken om børn frem for 

bogstaver (diagnoser). Det har givet god mening ind i skolens børnesyn. Det står 

dog uklart for bestyrelsen, hvilke elever der er tale om. Derfor kan det være 

svært at afgive et præcist svar på høringen.  

 

Det er dog vigtigt, at de faldgruber der ligger i strategien også prioriteres fra kom-

munens side. Kompleksiteten i den pædagogiske praksis, gør det nødvendigt, at 

prioritere ressourcerne, som tildeles i dag. Derfor en opmærksomhed mod at sko-

lerne ikke reduceres i form af en ændret tildelingsmodel. Desuden er det vigtigt, at 

den fysiske plads ikke bliver mindre. Fysiske rum og følelsen af at have luft om-

kring sig, er afgørende, i forhold til at nedbringe børnenes stressniveau samt mind-

ske konflikterne blandt de sårbare børn og unge.  

 

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at fokus på nærmiljøet ikke bliver den eneste 

faktor, der spiller ind i afgørelse om, hvor et barn med særlige behov skal have sin 

skolegang. Den pædagogiske ekspertise i forhold til kompleksiteten hos nogle børn 

bør veje tungere end afstanden. Det fremstår derfor uklart, hvad der menes med ri-

melig geografisk afstand.  

Som forældre betyder det mere at hverdagen, professionalismen og erfaringen med 

det specialpædagogiske arbejde er i højsæde – og ikke pr. automatik geografien fra 

bopæl til skole.  

 

Visitationsudvalget må derfor spille en helt særlig rolle fremadrettet. Det må altid 

bero på stor faglig begrundelse når valget omkring skoletilbud til sårbare og udsatte 

børn og unge skal afgøres. Bestyrelsen gør derfor opmærksom på at det altid må 

være barnets tarv, med fokus på trivsel og udvikling, der skal være afgørende for 

tilbuddets karakter.  

Bestyrelsen er glad for at der ikke hersker tvivl om, at man ikke ”risikerer” at få 

flyttet sit barn fra ét tilbud til et nyt midt i et skoleforløb. Det giver børn og foræl-

dre tryghed.    

 

Sidst men ikke mindst må det også understreges vigtigheden af den mere forebyg-

gende indsats på de enkelte institutioner og skoler. Mere viden om specialpædago-

gik, videndeling og effektfulde forebyggende indsatser bør være i højsæde. Det vil 

i givet fald kræve en yderligere prioritering og investering.  

 

Venlig hilsen 

 

Anne Meldgaard Frandsen  Peter Nødskov 

Skolebestyrelsesformand   Skoleleder Mølholm Skole 

 

 

09-03-2020 

 

  

Side: 1/1 

Dato: 2020-03-09 

J. nr.: 17.01.01-P35-12-19 

 

EAN-nr.: 

5798006361472 

Kontaktperson: 

Peter Nødskov Hansen 

Lokaltlf.: 76 40 66 60 

Mobil: 21480062 

E-post: PETNO@vejle.dk 

Her bor vi: 

Mølholm Skole, 

Tankegangen 5, 7100 Vejle 

www.moelholm-
skole.aula.dk 

 

 

 

Børne- og Ungeforvaltningen - Uddannelse & Læring 

Skolegade 1 - 7100 Vejle Tlf.: 29242683 Fax: 76 40 66 80 

petno@vejle.dk · www.vejle.dk 

 

 


