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 Den 29. marts 2022 
Til: 

Preben Granhøj Nielsen, p.g.n@esenet.dk 
Inga Bredgaard, inbr@youmail.dk 
 
 
 
 
 

 
Ligeværd Sydvestjylland ønsker nedennævnte spørgsmål sat på næstkommende møde i Esbjerg 
Kommunes Handicapråd. 
 
Derfor sendes spørgsmålene til Preben Granhøj Nielsen, Esbjerg Handicap Idræt og Inga 
Bredgaard som formand for Handicaprådet, idet Esbjerg Handicap Idræt repræsenterer alle 
sociale foreninger, der ikke er medlem af DH (Danske Handicaporganisationer). 
 
Klagenævnets rapport 
Klagenævnet for Specialundervisning har februar 2022 udsendt en rapport over behandlede 
klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til 
børn, unge og voksne. Klagenævnet har ligeledes behandlet klager over afgørelser om særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 
 
Med henvisning til denne rapport ønsker Ligeværd Sydvestjylland nedenstående spørgsmål 

viderebragt til Handicaprådet, og at der gives en generel orientering om ankesagerne med fokus 
på Esbjerg Kommune. 
 
Folkeskolen 
På folkeskoleområdet kan der klages over: 

- Specialskole (inkl. Specialundervisning i interne skoler på dagbehandlings- og 
anbringelsessteder) 

- Specialklasse 
- Støtte i mindst 9 undervisningstimer á 60 minutter ugentligt i en almen folkeskoleklasse 
- Anden specialpædagogisk bistand 

 
Det fremgår af rapporten, at der i Esbjerg Kommune ikke har været afsluttede klagesager, 
realitetsbehandlede klagesager stadfæstede, ændrede og / eller hjemviste sager. 
 
Spørgsmål: 
Træffer Esbjerg Kommune afgørelser med klagevejledning, når eleven dels visiteres til 

- almen klasse med støtte i mindre end 9 klokketimer ugentligt 
- specialundervisning i form af støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i den almene 

klasse 
- specialklasse/specialskole ? 
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Hvor mange afgørelser har Esbjerg Kommune i 2021 truffet, dels hvor der er visiteret til almen 
klasse med støtte i mindre end 9 ugentlige klokketimer, og dels hvor der er visiteret til 
specialundervisning med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, og dels hvor der er 
visiteret til specialklasse ? 

 
Er der elever, som har nedsat undervisningstid / reduceret skema eller hvor eleven helt er 
fritaget for undervisning i fag i stedet for at Esbjerg Kommune / skolen tilbyder eleven relevant 
støtte i undervisningen eller tilbyder anden undervisning i de timer, hvor eleven er fritaget for 
et fag ? 
 
Såfremt der er elever med nedsat undervisningstid / reduceret skema, hvad gøres der for at få 

elever på fuld skema ? 
 
Det fremgår af Klagenævnets rapport, at der skal foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering 
(PPV) til at belyse elvens kompetencer til afklaring af, om der er behov for støtte og med henblik 
på om sagen er tilstrækkeligt belyst. 
 
Udarbejder Esbjerg Kommune altid en PPV, når der træffes afgørelse om specialundervisning i 

form af støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i almenklassen eller undervisning i en 
specialklasse /specialskole ? Er der ved Esbjerg Kommune ventetid til at få foretaget en PPV ? 
Og i såfald hvor lang tid er ventetiden ? 
 
Fører Esbjerg Kommune statistik: 

- over fordeling af elever i almen klasse med støtte i mindre end 9 undervisningstimer, 
mindst 9 undervisningstimer og specialklasse 

- antal elever med nedsat undervisningstid / reduceret skema 

- ventetid på en PPV  
 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 
På STU-området kan der klages over: 

- Om den unge tilhører målgruppen 
- Den endelige individuelle uddannelsesplan 
- Hvor stor en andel af det årlige timetal, der for den enkelte unge skal anvendes til 

praktiske aktiviteter, herunder praktik 
- Den unges anmodning om at afbryde ungdomsuddannelsen 
- Om alderskravet kan fraviges i forbindelse med genoptagelse af uddannelsen 
- Kommunens afbrydelse af ungdomsuddannelsen 
- Indholdet af uddannelsen (fx uddannelsessted) 

 
Det fremgår af rapporten, at der i Esbjerg Kommune har været en afsluttende klagesag, en 

klagesag, der er realitets behandlet og 1 sag, der er hjemvist. 
 
Spørgsmål: 
Hvad er essensen i de nævnte klagesager ? Er det afgørelser om, hvorvidt den unge tilhører 
målgruppen, eller om der er utilstrækkelig eller manglende begrundelse i afgørelserne ? 
 
Giver Esbjerg Kommune klagevejledning på afgørelserne ? 
 

Fører Esbjerg Kommune statistik: 
- over hvor mange kommunen finder at høre til målgruppen 
- afslag på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
- afslag på et specifikt uddannelsessted 
- indholdet af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 

 
 



 

 

Supplerende betragtninger 
Ligeværd Sydvestjylland har noteret sig, at der i foråret har været fokus på inklusion i almen 
skolen og at ressourcer muligvis ikke følger det enkelte barn med særlige behov. Det har i den 
forbindelse fremgået af dagspressen, at Esbjerg Kommune har iværksat en 

konsulentundersøgelse af området. 
 
Ligeværd Sydvestjylland kan kun opfordre til, at handicaprådet holdes orienteret om resultatet 
af undersøgelsen. 
 
 
 

Venlig hilsen 

 
Sonja Knudsen 

Formand f/ 
Ligeværd Sydvestjylland 

Mail: sonja-henning@esenet.dk 
Hjemmeside: ligevaerd-sydvest.ligevaerd.dk 
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Kopi: 
Rigmor Kristensen, rigmor.kristensen49@gmail.com 

Suppleant for Esbjerg Handicap Idræt og repræsentere Ligeværd Sydvestjylland 
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