
Spørgsmål fra Ligeværd 
 

Træffer Esbjerg Kommune afgørelser med klagevejledning, når eleven visiteres til 

almen klasse med støtte i mindre end 9 timer ugentligt? 

 

Vi træffer ikke afgørelse med klagevejledning i sager med støtte i mindre end 9 timer 

ugentligt, idet forældrene ikke nødvendigvis har klageadgang til en anden administrativ 

klageinstans.  

 

I henhold til lovgivningen har forældrene først klageadgang til Klagenævnet for 

Specialundervisning, hvis der træffes afgørelse om støtte i mindre end 9 timer ugentligt, og 

forældrene samtidig ønsker støtte i mindst 9 timer ugentligt.  

 

Vi udleverer på den baggrund først en klagevejledning, når forældrene har en klageadgang til 

Klagenævnet for Specialundervisning, således de ikke modtager en vildledende vejledning om 

muligheden for klage til en anden myndighed.  

 

 

Træffer Esbjerg Kommune afgørelser med klagevejledning, når eleven visiteres til 

specialundervisning i form af støtte i mindst end 9 timer ugentligt i den almene 

klasse? 

 

Vores praksis for klagevejledning på almenområdet ved støtte i mindst 9 timer, har ikke været 

ensartet i alle Esbjerg Kommunes folkeskoler. Dette skyldes, at eleven ikke visiteres til vores 

segregerede område, men håndteres af skolelederen og vores MIL-koordinatorer (MIL= 

målrettede inkluderende læringsmiljøer), der træffer afgørelse og tilrettelægger støtten 

omkring eleven.  

 

Det betyder, at der ikke er blevet givet en klagevejledning i alle afgørelser om støtte i mindst 9 

timer ugentligt på almenområdet. Vi har derfor skærpet vores fokus om klagevejledning på 

almenområdet, hvor der tildeles støtte i mindst 9 timer ugentligt.  

 

 

Træffer Esbjerg Kommune afgørelser med klagevejledning, når eleven visiteres til 

specialklasse/specialskole? 

 

Specialklasse og specialskoler hører under vores segregerede område, hvorfor elever til disse 

visiteres og håndteres fra Det Centrale Visitationsudvalg. Der træffes dermed altid afgørelse 

med klagevejledning i disse situationer. 

 

 

Hvor mange afgørelser har Esbjerg kommune i 2021 truffet, hvor der er visiteret til 

almen klasse med støtte i mindre en 9 timer ugentligt? 

 

Der foreligger ingen registrering af afgørelser om støtte på almenområdet, hvorfor det ikke er 

muligt at fremsøge antal afgørelser på området. Dette skyldes, at der ikke visiteres og 

afgørelser herom håndteres af skolelederne og MIL-koordinatorerne i Esbjerg Kommune.  

  



Hvor mange afgørelser har Esbjerg kommune i 2021 truffet, hvor der er visiteret til 

specialundervisning med støtte i mindst 9 timer ugentligt? 

 

Der foreligger ingen registrering af afgørelser om støtte på almenområdet, hvorfor det ikke er 

muligt at fremsøge antal afgørelser på området. Dette skyldes, at der ikke visiteres og 

afgørelser herom håndteres af skolelederne og MIL-koordinatorerne i Esbjerg Kommune.  

 

 

Hvor mange afgørelser har Esbjerg kommune i 2021 truffet, hvor der er visiteret til 

specialklasse? 

 

I Esbjerg Kommunes opgørelser over afgørelser om visitation til specialklasser fremgår det, at 

der i 2020 blev truffet 108 afgørelser, og i 2021 blev der truffet 187 afgørelser. 

 

 

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? 

 

I Esbjerg Kommune har vi elever, der har reduceret skema eller fritaget fra fag, hvilket kræver 

en lægeerklæring, jf. bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand § 12, stk. 3. Et reduceret skema eller fritagelse fra et fag, står 

dermed ikke i stedet for relevant støtte til undervisningen. Hvis der foreligger en lægelig 

vurdering af, at eleven har behov for et reduceret skema for en periode, så tilpasses og 

tilrettelægges støtten efter den enkelte elevs behov.  

 

 

Såfremt der er elever med nedsat undervisningstid/reduceret skema, hvad gøres der 

for at få elever på fuld skema? 

 

Såfremt en elev har et reduceret skema, iværksættes der en handleplan, der har til hensigt at 

få eleven tilbage på fuld skema. Dette sker i dialog med relevant fagpersonale og elevens 

forældre, således vi giver eleven de bedst mulige forudsætninger for at vende tilbage. 

 

 

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?  

 

Som udgangspunkt udarbejdes der altid en PPV, men der kan opstå situationer, hvor der er 

behov for særlig tilrettelæggelse af undervisningen, som kræver handling hurtigst muligt. 

Herefter vil der blive udarbejdet en PPV, hvis det findes nødvendigt for indsatsen. Det kan 

f.eks. være, at indsatsen vil strække sig over en længere periode eller lignende. 

 

Til det segregerede tilbud er der altid udarbejdet en PPV, men denne kan godt være 

udarbejdet af en afgivende kommune, hvis et barn er tilflyttende til Esbjerg Kommune. 

 

 

Er der ved Esbjerg Kommune ventetid til at få foretaget en PPV? Og i så fald hvor 

lang tid er ventetiden? 

 

Sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af en PPV vurderes at være på 2–6 måneder. Den 

varierende sagsbehandlingstid skyldes, at der i enkelte tilfælde er PPV’er, der af faglige 

årsager skal opprioriteres og færdiggøres hurtigst muligt. 



 

Derudover har Esbjerg Kommune inden for det sidste 1½ år ændret praksis, således en PPV 

kan blive udarbejdet i forbindelse med et igangværende forløb. Dermed er PPV et af de 

redskaber, der bruges til at understøtte de indsatser, der allerede er på skoleområdet, hvorfor 

der heller ingen ventetid er på tiden op til igangsættelsen af PPV’er.  

 

 

Fører Esbjerg Kommune statistik over fordeling af elever i almen klasse med støtte i 

mindre end 9 undervisningstimer? 

 

Esbjerg Kommune fører ikke statistik over fordelingen af elever i almenklasse med støtte i 

mindre end 9 timer ugentligt. 

 

 

Fører Esbjerg Kommune statistik over fordeling af elever i almen klasse med støtte i 

mindst 9 undervisningstimer?  

 

Esbjerg Kommune fører ikke statistisk over fordelingen af elever i almenklasse med støtte i 

mindst 9 timer ugentligt.  

 

 
Fører Esbjerg Kommune statistik over fordeling af elever i specialklasser? 

 

Opgjort pr. 5.9.2021 er der 441 elever i folkeskolens specialtilbud i Esbjerg Kommune. 

 

 

Fører Esbjerg Kommune statistik for antal elever med nedsat 

undervisningstid/reduceret skema? 

 

Opgjort pr. 1.4.2022 er der 108 elever fordelt på både almendelen og segregerede tilbud, der 

har nedsat undervisningstid/reduceret skema i Esbjerg Kommune. 

 

 

Fører Esbjerg Kommune statistik for ventetid på en PPV? 

 

Der er ikke ventetid på udarbejdelse af en PPV, grundet ændret praksis med udarbejdelse af 

PPV’er i forbindelse med et igangværende forløb. Dette er årsagen til, at der ikke føres statistik 

for ventetiden på en PPV. 


