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Anmeldt tilsyn på den interne skole på behandlingshjemmet  

Holmstrupgård den 26. april 2016 

 

Fokusområde for tilsyn på interne skoler i Aarhus Kommune er 

kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og – kontrol.  

Tilsyn varetages af PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge. 

Tilsynet er både en vejledning og en kontrolforanstaltning, som skal sikre, at 

børn, der af kommunalbestyrelsen er henvist til specialundervisning på den 

interne skole, får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der alminde-

ligvis kræves i folkeskolen. 

 

 

Tilbudstype / organisationsform 

 

Behandlingshjem for børn og unge 

med intern skole 

 

Navn på den interne skole 

 

Den interne skole på behandlings-

hjemmet Holmstrupgård 

 

Adresse 

 

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Bra-

brand 

 

Skolens tlf.nr. 

 

78 47 86 00 

 

E-mail 

 

holmstrupgaard@ps.rm.dk 

 

Hjemmesideadresse 

  

www.regionmidtjylland.dk/psykiatri 

www.holmstrupgaard.dk 

 

Forstanders navn 

 

Rasmus Ladefoged Dinnesen 

 

Skoleleders navn, tlf.nr. og E-mail 

 

Eva Aagaard Pallesen 

Mobilnr. 30544575 

Eva.pallesen@psrm.dk 

 

Antal medarbejdere på skolen 

 

6 fuldtidsansatte lærere med en 

seminarielæreruddannelse 

2 lærere med en seminarieuddan-

nelse ansat på henholdsvis 30 og 31 

timer 

3 seminarieuddannede timelærere 

3 faglærere med en håndværkerud-

dannelse 

1 værkstedsleder med en håndvær-

BØRN OG UNGE 
Pædagogisk afdeling 

Aarhus Kommune 

PPR og specialpædagogik 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Direkte telefon: 29 61 61 53 

 

Direkte e-mail: 

kake@aarhus.dk 

 

Sag: 13/002252-7 

 
Sagsbehandler: 

Karin Kelstrup 

http://www.regionmidtjylland.dk/psykiatri
http://www.holmstrupgaard.dk/
mailto:Eva.pallesen@psrm.dk
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1 skoleleder med en seminarielæ-

reruddannelse 

 

Antal pladser i skolen / visiterede 

elever på tilsynsdagen 

 

Den interne skole er normeret til 19 

unge i alderen 13-18 år. Pt. er der 

23 elever. 

 

Organisationsform 

 

Selvejende institution tilknyttet Jysk 

Børneforsorg 

 

Alder ved visitation 

 

Fra 13 år 

Godkendt målgruppe jf. undervis-

ningsoverenskomsten 

 

Målgruppen er børn og unge i alde-

ren 13 - 18 år. De visiterede elever 

kan have psykiatriske lidelser som 

skizofreni, spise- og personligheds-

forstyrrelser, hjerneorganiske van-

skeligheder eller kontaktvanske-

ligheder. 

 

Dato for seneste anmeldte tilsyn 

 

23. april 2015 

Dato for seneste uanmeldte tilsyn 

 

12. november 2015 

Tidspunkt for tilsynets begyndelse 

og afslutning 

 

Kl. 8.00-13.30 

Skolens fysiske rammer 

 

Skolen på Holmstrupgård råder over 

følgende lokaler: 7 faglokaler til un-

dervisning i boglige fag, 1 galleri til 

undervisning i billedkunst/formning, 

1 tekstillokale, 1 musikrum, 1 gym-

nastiksal samt 3 værkstedslokaler til 

undervisning inden for fagområder-

ne: træ, elektronik, metal og auto 

I alle faglokaler til boglige fag er der 

3 computere og et smartboard (med 

computer).  

Lokalerne er indrettet på en sådan 

måde, at der kan foregå fælles un-

dervisning (af en gruppe) og indivi-
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Den interne skole har fine uden-

dørsarealer med bl.a. boldbane, 

hestestald, folde til geder og heste. 

 

Generelt indtryk af mødet med den 

interne skole 

 

Forud for tilsynsbesøget havde sko-

leleder udarbejdet et program, der 

gav mulighed for såvel samtaler 

med ledelse og pædagogisk perso-

nale samt observationer i de forskel-

lige klasser. 

 

Dagen startede med morgenkaffe 

sammen med Holmstrupgårds nye 

forstander, Rasmus Ladefoged Din-

nesen, leder af værkstedet og leder 

for de tre faglærere, Morten Bo Lar-

sen og skoleleder Eva Pallesen. 

Mødet gav bl.a. anledning til at drøf-

te Holmstrupgårds / den interne 

skoles målgruppe, som de senere år 

har ændret sig i retning af at rumme 

flere unge med svære psykiatriske 

problemstillinger herunder selvska-

de og spiseforstyrrelser. Tilsynet 

kunne fortælle forstander, at der ved 

de seneste tilsynsbesøg var konsta-

teret, at flere af skolens elever har 

været igennem en positiv udvikling - 

fra stort set social isolation til større 

og større deltagelse i undervisning 

og socialt samvær. Kombinationsfa-

get ’mat.-sløjd’ blev nævnt som et 

nyt tiltag, der tilsyneladende er i 

stand til at motivere flere af skolens 

elever. Leder af værkstedet kunne 

oplyse, at faglærerne har deltaget i 

samarbejds- og inspirationsmøde 

sammen med faglærerne på den 

interne skole på Holme Nygård. 

Tilsynet opfordrede til yderligere 

kontakt/ faglig sparring mellem de 

interne skoler. Skoleleder oplyste, at 
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lig afgørelse vedr. fraværsregistre-

ring på de regionale interne skoler. 

 

På mødet blev behandlingstilbuddet 

Daghuset Enggården drøftet. Be-

handlingstilbuddet er etableret for 

hjemmeboende unge med svære 

psykiatriske problemstillinger, og er 

etableret i et samarbejde mellem 

Holmstrupgård (Region Midtjylland) 

og Ungdomscentret (Aarhus Kom-

mune) og er beliggende ved siden af 

Holme Nygårds matrikel i Højbjerg. 

Tilsynet oplyste, at det må betegnes 

som usædvanligt, at elever tilbydes 

undervisning på 50 % i så lang en 

periode, som behandlingstilbuddet 

på Daghuset Enggården varer (15 

måneder).  

 

Efterfølgende talte tilsynet med to 

lærere. Under samtalen med de to 

lærere drøftedes lærerjobbets ka-

rakter på en intern skole med meget 

sårbare elever. De to lærere var 

udvalgt til samtalen med tilsynet i 

kraft af forskellen mht. ansættelses-

forløbets længde. For såvel den 

erfarne som den mindre erfarne 

lærer er gældende, at den relationel-

le kompetence er altafgørende for at 

lykkes med at bringe de unge i et 

positivt udviklingsforløb. Den erfarne 

lærer kunne berette om nødvendig-

heden af at holde ud og holde ved, 

så den unge oplever tryghed. Der 

kan være tale om, at meget lang tid 

må anvendes på at skabe den fun-

damentale tillid mellem elev og læ-

rer. Tilsynet kan konstatere, at tål-

modigheden i flere tilfælde har vist 

sig at være den afgørende faktor, 

der har bragt en ung fra isolation og 

skolevægring til at være en interes-
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udvikling.  

 

Tilsynet overværede undervisning i 

It, hvor It-vejlederen havde en enkelt 

elev, da en anden elev var syg. Bå-

de lærer og elev tog venligt imod 

tilsynet, og det var tydeligt, at der er 

en god relation mellem lærer og 

elev.  

 

Ved det næste besøg fik tilsynet 

lejlighed til at tale med den lærer, 

der varetager ene-undervisning af 

flere af de elever, der har det for 

vanskeligt til at kunne undervises 

sammen med andre. Eleven, som 

læreren skulle have undervist, hav-

de sagt fra over for at møde op, idet 

der skulle være tilsyn tilstede. Der 

blev således tid til at høre om de 

erfaringer læreren har med at un-

dervise de særligt sårbare og isole-

rede unge. Igen blev tilsynet bekræf-

tet i, at lærergerningen på den inter-

ne skole på Holmstrupgård kalder 

på lærere af en helt særlig beskaf-

fenhed. Læreren kunne berette om, 

at ærlighed og ægthed i kommuni-

kationen kan være lige netop det, 

der bryder den onde cirkel for en 

ung med svære psykiske vanske-

ligheder.  

 

Den næste undervisningslektion var 

en matematiktime, hvor en af de 

nyere lærere underviste en elev i 

matematik (prøveforberedende) 

samtidig med, at en lærer spillede 

’Ego’ med en elev.  

 

Den næste aktivitet, som tilsynet var 

inviteret til at overvære, var ridning 

for to af skolens elever. Ud over at 

være ridelærer har underviseren en 
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kiatrioverbygning. Tilsynet overvæ-

rede opstarten af ridetimen, hvor de 

to unge med henvisning til det helt 

forfærdelige vejr med kulde og slud 

bliver spurgt, om de evt. ville fore-

trække at blive inden døre og fx 

pudse sadler og lave andet praktisk 

arbejde. De unges svar kom promp-

te: de ville ud og ride i skoven. Atter 

kunne det konstateres, at der på 

den interne skole er lærerkræfter 

med såvel de rette faglige som 

menneskelige kvalifikationer. 

 

I den næste undervisningstime 

overværede tilsynet undervisningen 

af en ung pige, der efter en særde-

les langvarig sygeperiode er fast 

besluttet på at sammensætte et 

undervisnings- og uddannelsesfor-

løb, da en videregående uddannelse 

er målet. Tilsynet fik via samtalen 

med lærer og elev indblik i de helt 

specielle vejledningsforløb, som må 

etableres for at imødekomme sårba-

re unges behov for særligt tilrette-

lagte udskolings- brobygningsforløb. 

 

Tilsynet overværede en undervis-

ningstime i billedkunst, hvor en 

gruppe unge var i gang med at ar-

bejde med forskellige former for 

kunstnerisk udtryk. Der herskede en 

rolig og behagelig stemning i billed-

kunst-lokalet, og det vurderes, at 

faget billedkunst er med til at stimu-

lere og virke udviklingsstøttende.  

 

Tilsynet overværede derefter en 

lektion i matematik, hvor læreren 

havde en enkelt elev. Lærer og elev 

havde set film (Harry Potter) i star-

ten af lektionen, og derefter arbej-

dede eleven med matematik. 
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tion, hvor læreren og den ene elev 

sammen så en film om racisme. 

Tilsynet har ved et tidligere tilsyns-

besøg overværet ene-undervisning 

af denne elev. Det kan konstateres, 

at der har været tale om en særde-

les positiv udvikling, hvor den unge 

har udviklet sig fra udelukkende at 

kunne modtage ene-undervisning til 

nu at være tilmeldt en række prøve-

fag. Den anden elev arbejdede selv-

stændigt. Der herskede også i den-

ne undervisningstime en behagelig 

og god stemning med god relation 

mellem lærer og elever. 

 

Tilsynet var ud over besøg i klas-

serne desuden inviteret til at besøge 

værkstederne. På Holmstrupgård er 

værkstedet momsregistreret, og der 

udføres reelle opgaver for fx en 

boligforening. Tilsynet talte med en 

ung kvinde, som med hjælp fra fag-

lærerne var i gang med at lave sit 

eget meget smukke spisebord. Det 

er tilsynets indtryk, at alle processer 

og produkter bærer præg af et højt 

håndværksmæssigt niveau. De un-

ge får tilbudt en undervisning / oplæ-

ring inden for træ, metal og auto 

samt pasning ag udearealer, der alt i 

alt giver reelle kompetencer, som de 

unge kan få glæde af fremadrettet. 

 

Tilsynet var inviteret til at deltage i 

frokosten, hvor maden delvist var 

tilberedt af en lærer og elever.  

 

Tilsynet havde efter besøgene en 

samtale med skoleleder og den it-

ansvarlige lærer vedr. digitale elev-

planer. Den interne skole har gjort et 

stort arbejde for at få afdækket, 

hvilken læringsplatform, der bedst 
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bejde på den interne skole også i 

forbindelse med overgangen til digi-

tale elevplaner. Aktuelt har en udby-

der i samarbejde med den interne 

skole fundet frem til et bud på en 

brugerflade, der kan fungere som en 

konkret hjælp i dagligdagen. Den 

interne skole er dog endnu ikke 

kommet helt i mål med, hvilken læ-

ringsplatform, skolen i samarbejde 

med Region Midtjylland vil vælge at 

benytte fremover. 

 

Som afslutning på tilsynsdagen 

havde tilsynet og skoleleder en sam-

tale om de iagttagelser, der var gjort 

i løbet af dagen samt en drøftelse af 

de forskellige spørgsmål, som der 

ønskedes en afklaring af.  

 

Det kan oplyses, at skoleleder som 

vanligt har udleveret et fyldigt mate-

riale til tilsynet i forbindelse med 

tilsynsdagen. Tilsynet har således 

modtaget oversigt over aktiviteter og 

arrangementer i skoleåret 2015-

2016, oversigt over afholdelse af 

folkeskolens skriftlige prøver, orien-

tering om den fremtidige lærings-

platform for den interne skole – her-

under den digitale elevplan, eksem-

pler på elevplaner, årsplaner for de 

fag lærerne underviser i, oversigt 

over, hvilke elever der har nedsat 

undervisningstid på baggrund af 

lægeerklæring samt en oversigt over 

hvor mange reelle undervisningslek-

tioner den enkelte elev har. 

 

Visitationsprocedure og skoleleders 

kommentarer til denne 

 

 

Det er alene PPR og Specialpæda-

gogik, Aarhus Kommune, der har 

kompetencen til at visitere og træffe 

afgørelse om at henvise undervis-

ningspligtige børn og unge til den 
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Visitation til undervisning skal tids-

mæssigt følge visitering til døgnan-

bringelse. PPR og Specialpædago-

gik forholder sig i samarbejde med 

anbringende kommune til barnets 

undervisningsmæssige behov og 

træffer beslutning om konkret un-

dervisningstilbud. Dette kan være 

optag på den interne skole på 

Holmstrupgård.  

 

Anbringende kommune skal god-

kende afgørelsen. Der må højst gå 3 

uger (15 skoledage) fra anbringel-

sen, til eleven får et undervisnings-

tilbud. I den mellemliggende tid skal 

eleven tilbydes enkeltmandsunder-

visning, som anbringende kommune 

finansierer. 

 

I samarbejde med den interne skole 

tager PPR og Specialpædagogik 

løbende stilling til, om en elev evt. 

kan modtage undervisning i den 

lokale folkeskole.  

 

Skoleleder oplyser, at de unge som 

regel er grundigt og udførligt be-

skrevet i papirer fra den tidligere 

skole, psykiatrisk hospital og fra 

socialforvaltningerne (§ 50 undersø-

gelser). 

 

Evt. nedsættelse af undervisningsti-

den for enkelte elever i henhold til 

bestemmelsen i § 12, stk. 3, jf. spe-

cialundervisningsbekendtgørelsen 

 

For en del af eleverne er gældende, 

at de af helbredsmæssige grunde 

ikke er i stand til at gennemføre fuld 

undervisning. For disse elever er 

undervisningstiden med forældrenes 

accept nedsat. Nedsættelsen er sket 

på baggrund af en lægeerklæring. 

Som nævnt side 8 har skoleleder 

udleveret en oversigt over, hvilke 

elever, der har nedsat undervis-

ningstid med lægeerklæring. Dette 
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alt 23 elever. 

 

Undervisningsmaterialer / digitale 

læringsmidler / it-støtte 

 

I alle faglokaler er der 3 computere 

og et smartboard (med computer). 

Nogle smartboards er i januar 2016 

blevet fornyet, så de har fået yderli-

gere en funktion. Nu kan de også 

bruges som whiteboards. Det bety-

der, at man kan bruge dem som 

tavler (med tuscher), uden at man 

først skal tænde for computeren.  

 

Lærerne har modtaget undervisning 

i brug af smartboards. Derudover er 

der i foråret 2015 blevet indkøbt 5 

tablets, hvorpå der er installeret 

forskellige programmer. Efter en 

prøveperiode vil skolen evaluere, 

hvordan det fungerer at bruge tab-

lets i undervisningen.  

 

Skolen har en lærer ansat med sær-

lige IT kompetencer. Denne res-

sourceperson sørger for, at skolens 

IT udstyr er i orden og tidssvarende 

(både software og hardware). Res-

sourcepersonen står også til rådig-

hed for lærerne med råd og vejled-

ning i forhold til at anvende IT ud-

styr. 

 

I løbet af efteråret 2015 er der blevet 

indkøbt en række online læringspor-

taler, for at sikre et større udbud af 

undervisningsmaterialer og dermed 

bedre muligheder for at skabe varia-

tion i undervisningen. Læringsporta-

lerne er Clio – online til samfundsfag 

og til dansk udskoling og engelsk 

udskoling samt Alinea - læringspor-

taler, ’biologifokus’ og ’geografifo-

kus’. 
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 Fag og valgfag 

 Overordnet årsplan for klas-

serne 

 Undervisningstimetal 

 Elevplan 

 Evt. dispensationer og frita-

gelser for fag, prøver m.m. 

 

Skoleleder har oplyst, at følgende 

fag udbydes: Dansk, Matematik, 

Engelsk, Tysk, Geografi, Biologi, 

Historie, Samfundsfag, Kristen-

domskundskab. It’Mat – Sløjd’ og 

Fysik. 

Undervisningen i fysik foregår på 

Skjoldhøjskolen hos en af Skjold-

højskolens fysiklærere. De unge 

deltager i fysikundervisningen sam-

men med en lærer fra skolen på 

Holmstrupgård.  

Der undervises desuden i: Bevæ-

gelsesfag som Fitness, Boldspil, 

’Sport og spas’ (gymnastik), Rid-

ning, Gå – ture, Svømning og Yoga. 

Skolen tilbyder følgende valgfag: 

Billedkunst, Skriveværksted, Tekstil, 

Musik – solo, Musik – sammenspil, 

Værksted (træ, metal og auto), Kost 

og Kultur samt Cross. 

Skoleleder har oplyst, at deltagelsen 

i temaforløbet om læringsstyret un-

dervisning ikke indtil videre har med-

ført ændringer i skolens undervis-

ning. 

 

De elever, der går på 8. og 9. klas-

setrin, og som ikke har nedsat un-

dervisningstid, modtager 35 timers 

undervisning (inkl. pauser) om ugen.  

 

De elever, der går på 10. eller 11. 

klassetrin, og som ikke har nedsat 

undervisningstid, modtager ugentlig 

undervisning i det, der svarer til 29,5 

lektioner af 45 min. varighed. 

Den tidsmæssige ramme for ugen 

for elever i 8. og 9. klassetrin er: 

 
Mandag: 8.00 – 15:20: 7 t. og 20 m. 
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Onsdag:8.00. - 14.50: 6 t. og 50 m. 

Torsdag:8.00 – 15:10: 7 t. og 10 m. 

Fredag: 8.00 – 14.50: 6 t. og 50 m. 

I alt: 32 t. og 180 m.= 35 klokketi-

mer. 

Skoleleder har oplyst følgende om 

undervisningen og materialer i øv-

rigt: Lærerne har modtaget under-

visning i emnet ”læringsstile”. I for-

længelse af dette blev der indkøbt 

forskelligt udstyr til undervisningslo-

kalerne, bl.a. sækkestole, massage-

redskaber, kuglepuder og ”nulre-

ting”. Desuden er der blevet indkøbt 

en massagestol og indrettet et rum 

til afspænding. 

Vægtning mellem individuel under-

visning og kollektiv undervisning 

 

I en stor del af timerne foregår un-

dervisningen som individuel under-

visning, da elevernes faglige niveau 

er meget forskelligt. Det faglige ni-

veau varierer fra 2. klasses niveau til 

og med 10. klasses niveau. Da ar-

bejdet med de unges sociale kom-

petencer vægtes højt, iværksættes 

der forskellige aktiviteter (f.eks. spil), 

hvor de unges sociale kompetencer 

udvikles.   

 

Skolen tilbyder kollektiv undervis-

ning i det omfang, det er muligt. 

 

Beskrivelse af undervisning gen-

nemført på lokal folkeskole 

 

På grund af ændringer i folkeskole-

loven, har det været nødvendigt at 

skifte tilknytning fra Aarhus High 

School til Skjoldhøjskolen med hen-

syn til deltagelse i fysikundervisning. 

I løbet af dette skoleår har fire ele-

ver sammen med en lærer deltaget i 

fysikundervisningen på Skjoldhøj-
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pede to af eleverne, fordi de fagligt 

ikke var i stand til at følge med i 

undervisningen. Kort før jul stoppe-

de den tredje elev, fordi eleven blev 

indlagt på Center for Spiseforstyrrel-

ser i Aarhus. Den pågældende elev 

kom efterfølgende til at deltage i 

undervisningen på Holmstrupgård 

(blev kørt ud til skolen fra Center for 

Spiseforstyrrelse). Det var dog i 

andre fag end fysik, da eleven ikke 

havde overskud til at deltage i dette 

fag. Den fjerde elev er for nylig 

stoppet med fysikundervisningen på 

Skjoldhøjskolen, da den pågælden-

de er blevet indlagt på Børne- og 

Ungdomspsykiatrisk Center i Ris-

skov. 

Der tages stilling til den enkelte 

elevs undervisningstilbud på sta-

tusmøderne i efterårshalvåret. Ved 

revisitationen tages der endelig stil-

ling til, om det specialpædagogiske 

undervisningstilbud evt. skal ændres 

eller ophøre. På møderne deltager 

elev, forældre, kontaktlærer, sags-

behandler, kontaktpersoner fra 

døgnafdeling og den interne psyko-

log. 

 

Dokumentation for elevernes udbyt-

te af undervisning / evaluering og 

opfølgning i forbindelse med den 

løbende evaluering 

 

Den interne skole evaluerer elever-
nes udbytte af undervisningen på 
forskellig vis: 

 Elevplaner 

 Pædagogiske prøver 

 Obligatoriske nationale test 

 Karaktergivning to gange år-
ligt 

 Terminsprøver for 9., 10., 
11., og nogle af 8. kl. ele-
verne. 

 Udtalelse og karaktergivning 
i forbindelse med projektop-
gaver og OSO. 

 Folkeskolens 9.-klasse prø-
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Den interne skoles udviklingsmål 

 

 At udvikle en skabelon for 

digitale elevplaner. En ska-

belon der ”passer” til mål-

gruppen, og som modsvarer 

det særlige behov, en elev-

plan skal opfylde, når den 

skal bruges i specialunder-

visning på den interne skole 

på Holmstrupgård. Imple-

mentering af denne skabe-

lon. 

 At opfylde lovens bogstav 

med hensyn til registrering 

af fravær. - At udvikle en ny 

registreringsmåde og im-

plementere denne. 

 At arbejde med at finde flere 

”udviklingsrum”, hvor de un-

ge har mulighed for at udvik-

le deres sociale kompeten-

cer. F.eks. interessebasere-

de aktiviteter som ekskursi-

oner, ture m.v. P.t. er der 

nedsat et udvalg, der skal 

arbejde med dette område. 

Udvalget vil komme med et 

konkret forslag til lærer-

gruppen i forhold til det 

kommende skoleår. 

 Fortsat at øge lærernes vi-

den om de målgrupper, som 

undervises i den interne 

skole på Holmstrupgård. Det 

vil sige viden om de unges 

diagnoser og viden om hen-

sigtsmæssig pædagogisk 

tilgang i forhold til de unge, 

alt efter hvilken diagnose, 

de har.  

Skoleleder har oplyst følgende vedr. 

yderligere kvalificering af skolens 

personale: Siden sidste tilsynsbesøg 
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en temaeftermiddag om selvskade, 

arrangeret i samarbejde med LMS – 

Landsforeningen mod spiseforstyr-

relse og selvskade. Desuden har 

skolen i februar måned haft en te-

madag om diagnosen angst. Under-

viseren på temadagen var psykolog 

Hjalti Jónsson. I løbet af den kom-

mende periode, skal denne viden 

implementeres i det daglige arbejde. 

Deltagelse i nationale test / folke-

skolens prøver 

 

Kontaktlærere for elever på 9., 10. 

og 11. klassetrin, danner sig i løbet 

af november måned et overblik over, 

hvilke elever, der skal tage 9./10.-

klasseprøver eller dele heraf på 

særlige vilkår eller fritages helt eller 

delvist herfra. Dette sker ud fra en 

drøftelse med elev, faglærer, psyko-

log og forældre. Drøftelsen med 

forældre finder evt. sted i forbindelse 

med de forældresamtaler, som fore-

går i november måned. Når denne 

drøftelse har fundet sted, træffer 

skoleleder den endelige beslutning. 

 

I indeværende skoleår er det plan-

lagt, at 13 elever deltager i FP9, og 

at 1 elev deltager i FP10. 

 

Samarbejde med distriktsskole / 

andre interne skoler 

 

Den interne skole samarbejder med 

Skjoldhøjskolen om afholdelse af 

FP9 og om fysikundervisning. Des-

uden samarbejdes der med Aarhus 

High School om afholdelsen af 

FP10.  

Skolelederen deltager i et skolele-

dernetværk med skoleledere fra 

andre interne skoler i Region Midtjyl-

land. Skoleledernetværket afholder 

årligt en temadag for lærerne på de 

interne skoler. I år blev der fredag 

den 1. marts afholdt en temadag, 

hvor Hans Henrik Knoop holdt op-

læg om emnet trivsel, læring og 
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cialpædagogisk vinkel. 

 

Samarbejde med UU 

 

I forbindelse med skole- og uddan-

nelsesvejledningen på Holmstrup-

gård har skolen et tæt samarbejde 

med UU – vejlederen, der er tilknyt-

tet skolen. 

 

I september måned afholder skole-

vejleder og UU – vejleder individuel-

le samtaler med alle unge i skolen. 

Samtalerne strækker sig over 2 – 3 

dage og handler om de unges tan-

ker, ønsker og muligheder i forbin-

delse med uddannelse. Inden sam-

talerne mødes skole- og UU – vejle-

der og planlægger samtalerne. 

 

I løbet af efterårs- og forårshalvåret 

afholdes der status og opfølgnings-

møder med de unge og de unges 

sagsbehandler, forældre og kon-

taktpersoner. UU – vejlederen del-

tager i disse møder, når det er rele-

vant. I løbet af oktober måned vur-

derer UU – vejlederen sammen med 

de unges kontaktpersoner, hvilke 

møder, det er relevant, at UU – vej-

lederen deltager i. 

 

I november måned, den dag hvor 

der er skole – hjem samtaler, afhol-

des der om aftenen et forældremø-

de med deltagelse af UU – vejlede-

ren. Mødet handler om de unges 

uddannelsesmuligheder og om de 

opgaver, der i samarbejde skal lø-

ses for at skabe de bedste betingel-

ser for de unges videre uddannel-

sesforløb. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af 

uddannelsesplanerne i november – 

december og i forbindelse med an-
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se.dk kontakter skolevejlederen UU 

– vejlederen, hvis der er spørgsmål. 

 

Sidst på skoleåret afholdes et møde 

mellem skole- og uddannelsesvejle-

der om det næste års vejledningsar-

bejde. 

 

Undervisningsmiljøvurdering 

 

Seneste UMV blev foretaget i 2014. 

Resultatet fremgår af skolens 

hjemmeside. 

 

Magtanvendelse Der har ikke forekommet magtan-

vendelser i indeværende skoleår. 

 

Klager 

 

Skolen har ikke modtaget klager i 

indeværende skoleår. 

 

Skolens organisering af lektiehjælp 

og faglig fordybelse 

 

I indeværende skoleår er grund-

skemaet blevet udvidet med 2 x 1 

time ugentligt om eftermiddagen, 

hvor indholdet i timerne er lektie-

hjælp. Desuden indgår aktiviteten 

”lektiehjælp” som en del af det 

ugentlige skema for enkelte af de 

unge. 

 

Bevægelse i undervisningen 

 

Udbuddet af bevægelsesfag er øget, 

for at det på den måde er lettere at 

motivere alle unge til at komme i 

gang med at dyrke motion. Intentio-

nen er, at der skal ”være noget for 

alle”. Bevægelsesfagene er: ”Sport 

og Spas”, svømning, boldspil, rid-

ning, yoga, fitness og gåtur. Alle 

elever har valgt mindst et bevægel-

sesfag, og mange har valgt flere. 

Udover dette integreres motion og 

bevægelse i de øvrige fag. Sidste 

forår deltog lærerne i et undervis-

ningsforløb, der hed ”Sæt Skolen i 

bevægelse” arrangeret af ”Dansk 

Skoleidræt”. Lærerne prøvede på 

egen krop en række praksisøvelser 
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rationskatalog. Med udgangspunkt i 

læring fra dette kursus inddrages 

motion og bevægelse i de forskellige 

fag. Enten direkte i forbindelse med 

indlæringen af det faglige stof i fa-

gene eller som en ”pauseaktivitet”, 

der er med til at ”bringe ilt til hjer-

nen” og til at variere skoledagen. 

 

Kompetencedækning 

 

Skoleleder har oplyst, at Region 

Midtjylland ikke har tilbudt kompe-

tenceafdækning / kompetenceudvik-

ling eller tilbud om linjefagsuddan-

nelse for lærerne på den interne 

skole.   

  

Registrering af fravær 

 

Afdelingsleder i Institut for Kommu-

nikation og Handicap i Region 

Midtjylland, har oplyst, at det med 

hensyn til fraværsregistrering, er 

planen at den nye version af jour-

nalsystemet ’Bosted’ skal indeholde 

en feature, med mulighed for regi-

strering af fravær, samt mulighed for 

at trække oplysninger og statistik 

således at registreringerne er til-

gængelige for forvaltningen i regio-

nen. 

 
Emnet ”fraværsregistrering” har 

været oppe på skoleledermøder for 

skoleledere på de interne skoler i 

Region Midtjylland. Bekendtgørel-

sen om fravær er blevet gennemgå-

et, og der har været en drøftelse af, 

hvordan man løser opgaven med 

fraværsregistrering på de interne 

skoler på den mest hensigtsmæssi-

ge måde. Der er ikke truffet en en-

delig afgørelse. 

Sammenfatning og vurdering - frem-

tidige fokusområder 

 

Tilsynet vurderer, at den interne 

skole på Holmstrupgård tilbyder 

specialundervisning af høj kvalitet. 
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dagogisk læringsmiljø, hvor relatio-

nel kompetence og undervisnings-

differentiering har høj prioritet. 

 

Visitationskompetencen ligger som 

anført side 9 hos PPR og Special-

pædagogik, Aarhus Kommune, jf. 

undervisningsoverenskomsten. 

På denne baggrund anbefaler tilsy-

net, at den interne skole i tæt dialog 

med specialist i PPR og Specialpæ-

dagogik jævnligt afstemmer elevli-

sten, så der er overensstemmelse 

mellem skolens og forvaltningens 

lister over ind- og udskrivninger.  

 

Pt. er der 23 elever i den interne 

skole, hvilket er 4 elever mere end 

de 19 elever, som er normeringen 

ifølge undervisningsoverenskom-

sten. 

 

På baggrund af ovenstående vil 

tilsynet tage initiativ til at invitere til 

et møde med deltagelse af skolele-

der, psykolog fra PPR og Special-

pædagogik samt socialrådgiver fra 

Holmstrupgård. 

 

Tilsynet vil med interesse følge, 

hvorledes Region Midtjylland frem-

adrettet vil håndtere fraværsregistre-

ring. 

 

Tilsynet vil ligeledes med interesse 

følge valget af læringsplatform/ digi-

tal elevplan. 

 

Dato: 

24. maj 2016 

Underskrift (tilsynsførende) 

Konsulent Lisbeth Tegllund og sko-

lekonsulent Karin Kelstrup 

 


