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Smidt ud af folkeskolen og står nu uden tilbud
Om bortvisning
Spørgsmål:

Med venlig hils en R

Hej
S va r :

Min 15-årige s øn har A DHD, og i februar 2010 blev
han s midt ud af folkes kolen. Vi brugte hele foråret
på at få kommune og PPR til at finde et s koletilbud,
s om pas s er til ham. Der s kete intet, og i
frus tration over, at der intet s kete, lod vi ham
s tarte på en efters kole.

Kære R
Efter jeres s øns alder s kulle han gå i 9. klas s e i
dette s koleår, og det er meget uheldigt at han
aktuelt ikke har et s koletilbud. Hvis han s kal
gennemføre folkes kolens afgangs prøve i 9. eller
10. klas s e, er der ikke råd til at han s pilder mere
tid.

Han blev s midt ud fra efters kolen i januar 2011, og
nu kæmper vi igen for at få kommunen og PPR til at
finde et tilbud til ham. Vi er nu midt i marts måned,
og han har intet tilbud fået – heller ikke et tilbud
om nødundervis ning.

Man kan principielt ikke blive ”s midt ud” af
folkes kolen. Det er muligt, man ikke kan være i en
almindelig klas s e på grund af uheldig adfærd, eller
s om du s kriver på grund af vold mod andre elever,
men kommunen er forpligtet til at finde et
undervis nings tilbud til jeres s øn, og har man ikke
s elv et tilbud, må man unders øge hvem der s å kan
påtage s ig at undervis e din s øn – for undervis es
s kal han!

Sønnen ligger fagligt i den helt høje ende, men han
har meget temperament og han er s midt ud pga.
vold. Skoleps ykologen fra PPR fortalte i 2010, at de
faktis k ikke havde et pas s ende tilbud i deres regi
(men at hun vil nægte udtalels en, hvis hun blev
citeret). Og der har været flere møder mellem os ,
PPR og kommune men der s ker intet.

Det kniber ogs å for jer at rumme ham hjemme, det
er der ikke noget at s ige til. Det bliver jo eks tra
vans keligt for jer, når han ikke har et s koletilbud,
og at han, s elv om han har opført s ig forkert, må
føle s ig udelukket fra s kolens undervis ning og
fælles s kab.

Vi har nu øns ket at få en anbringels e, da hans
voldelige/temperaments fulde adfærd er s vær for
os at rumme herhjemme. Har vi ret til det?
Kommunen vil i s tedet pege på ”Ny s koles tart”,
s om er et s koletilbud. Møder kl. 9.00 til
morgenmad, undervis ning fra 9.25-12.00 afbrudt af
paus er, og derefter frokos t før eleverne tager
hjem. Der undervis es kun i dans k, engels k og
matematik. Jeg s ynes ikke dette er dækkende, når
han er s å fagligt dygtig. Kan vi blive tvunget til at
s ige ja til det? Hvis nej, hvad kan kons ekvens en
være? Jeg tænker meget på frygten for, at han
IGEN s kal gå hjemme uden et s koletilbud i mange
måneder.

Løs ningen kunne være et s ocialpædagogis k
opholds s ted hvor jeres s øn enten kunne være i et
heldags tilbud eller et døgntilbud. Det s kal
naturligvis være et opholds s ted med et relevant
s koletilbud enten på opholds s tedet eller på en
folkes kole man s amarbejder med.
Jeg tror efter din bes krivels e at det kunne være en
god løs ning for jer.

Har man ikke s om normaltbegavet ret til
undervis ning i alle fag? Har man ret til
s upplerende kognitiv adfærds terapi, s ocial
træning eller andet? Kan vi lade ham s tarte og s å
s amtidig klage over, at det ikke er et dækkende
tilbud – og hvordan gør vi (og til hvem)?

Din kommune har ifølge PPRs hjemmes ide flere
tilbud til elever med A DHD eller A KT (s om s tår for
A dfærd, Kontakt og Trivs el). Se nærmere på
nedens tående link. Hvis kommunen kan tilbyde et

1

SMIDT UD AF FOLKESKOLEN OG STÅR NU UDEN TILBUD / 8. NOVEMBER 2018

godt heldags tilbud, kunne det mås ke ogs å være
en løs ning.
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s koles tart”. Som du bes kriver det, er jeg ret s ikker
på, at I vil få medhold i en klage. I kan læs e
nærmere om klagenævnet på deres
hjemmes ide: https ://as t.dk/naevn/klagenaevnetfor-s pecialundervis ning

Det tilbud du bes kriver, er ikke godt nok. Du har ret i
at en normaltbegavet elev har ret til undervis ning
i alle folkes kolens obligatoris ke fag. Det har man i
øvrigt ogs å s elv om man ikke er normaltbegavet.
De obligatoris ke fag i 9. klas s e er dans k, engels k,
kris tendoms kunds kab, his torie, s amfunds fag,
idræt, matematik, geografi, biologi og fys ik/kemi.
Der s kal des uden tilbydes tys k på 7. til 9.
klas s etrin. Det er jo klart, at det s let ikke kan lade
s ig gøre med en s koledag fra 9-12, der ogs å s kal
rumme den daglige morgenmad. Det vil efter min
mening være helt rimeligt, at I forkas ter det tilbud.

Mås ke kan I ogs å bruge oplys ninger på dis s e
hjemmes ider, når I s kal tale med s kolen og PPR:
A KT-tilbud i din kommune: http://www.ppraalborg.dk/s pecialundervis ning/s pecialundervis ningtilbud
Folkes koleloven:
www.rets information.dk/Forms /R0710.as px?
id=133039
Vejledende timetal: http://uvm.dk/folkes kolen/fagtimetal-og-overgange/timetal

Ifølge folkes koleloven er det s kolelederen på jeres
s øns folkes kole (dis trikts s kole), der træffer
afgørels e om den s pecialpædagogis ke bis tand –
for at jeres s øn har behov for s pecialpædagogis k
bis tand må være klart for enhver. Det er dog kun i
abs olut påkrævede tilfælde, at
s pecialpædagogis k bis tand kan iværks ættes
uden tils lutning fra forældrene, og I s kal
orienteres s kriftligt om alle bes lutninger og have
kopi af inds tillinger og rapporter om jeres s øn. Det
er is ær vigtigt, at I får kommunens
undervis nings tilbud s kriftligt (eller s kriftligt
afs lag på jeres øns ke om undervis nings tilbud).
Det s kal I nemlig bruge, hvis I vil klage.

Venlig hils en, Forældrerådgivningen

Hvis ”Ny s koles tart” er en inds lus ning til egentlig
s kolegang med de obligatoris ke fag os v., kan det
være en løs ning for jeres s øn. Hvis det ikke er det,
er det efter min opfattels e ikke godt nok.
Supplerende kognitiv adfærds terapi, ps ykologis k
behandling og lignende har man ikke ret til at
modtage i folkes kolen. Hvis I s kønner, at jeres s øn
har behov for det, vil jeg anbefale, at I taler med
jeres læge om det.
Hvis jeres s øn ikke meget s nart får tilbudt en
tilfreds s tillende undervis ning enten i folkes kolen
eller på et s ocialpædagogis k opholds s ted, kan I
klage til Klagenævnet for vidtgående
s pecialundervis ning, og det vil jeg anbefale jer at
gøre. I kan s krive nogenlunde det s amme s om du
har s krevet til mig og hus ke at vedlægge s kolens
eller kommunens s kriftlige tilbud om undervis ning
eller afs lag på jeres øns ker. Det vil være klogt
ogs å at vedlægge en bes krivels e af
undervis ningen i ”Ny
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