
 

 

Side 1 af 16 Tilsynsnotat 

 

Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård  

den 11. oktober 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 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

 

Tilbudstype / organisationsform 

 

Behandlingshjem for børn og unge med 

intern skole. Selvejende institution 

tilknyttet Jysk Børneforsorg. 

 

Navn på den interne skole 

 

Den interne skole på behandlingshjemmet 

Holmstrupgård 

 

Adresse 

 

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand 

 

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 og tlf. nr. 

 

Eva Aagaard Pallesen 

Eva.pallesen@psrm.dk 

 

Antal medarbejdere på skolen 

 

Skolen har følgende medarbejdere: 6 

fuldtidsansatte lærere med en 

seminarielæreruddannelse, 2 lærere med 

en seminarieuddannelse ansat på 

henholdsvis 30 og 31 timer, 4 

seminarieuddannede timelærere, 3 

faglærere med en 

håndværkeruddannelse, 1 

værkstedsleder med en håndværker-

uddannelse og 1 skoleleder med en 

BØRN OG UNGE 
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Antal pladser i skolen/ 

visiterede elever på 

tilsynsdagen 

 

Ifølge undervisningsoverenskomsten er 

den interne skole normeret til 19 unge i 

alderen 13-18 år. På tilsynsdagen er 17 

elever visiteret til undervisning på den 

interne skole. 

 

Godkendt målgruppe jf. 

undervisningsoverenskomsten 

 

Målgruppen er børn og unge i alderen 13 

- 18 år. De visiterede elever har 

psykiatriske lidelser som skizofreni, spise- 

og personlighedsforstyrrelser, 

hjerneorganiske vanskeligheder eller 

kontaktvanskeligheder. 

 

Dato for seneste anmeldte 

tilsyn 

 

26. april 2016 

Kontakt med skolen siden 

sidste tilsyn 

 

Der har været kontakt til skoleleder i 

forbindelse med aftale om afholdelse af 

møde om visitation og evt. justering af 

normering. Det tilstræbes, at der afholdes 

møde først i det nye år med deltagelse af 

forstander Rasmus Ladefoged Dinnesen, 

pædagogisk chef Jan Kirkegaard, 

psykolog Alice Klinge, skoleleder Eva 

Pallesen, souschef Birthe Lausch, 

konsulent Lisbeth Tegllund og 

skolekonsulent Karin Kelstrup. 

 

Tidspunkt for tilsynets 

begyndelse og afslutning 

Kl. 8.00-12.30 

Hvem har der været kontakt 

med ved tilsynsbesøget? 

 

Tilsynet har været i kontakt med 

skoleleder, lærerne i de forskellige 

klasser, faglærere og elever. 

 

Skolens fysiske rammer 

 

Skolen på Holmstrupgård råder over 

følgende lokaler: 

7 faglokaler til undervisning i boglige fag, 

1 galleri til undervisning i 

billedkunst/formning, 1 tekstillokale, 1 

musikrum, 1 gymnastiksal samt 3 

værkstedslokaler til undervisning inden for 

fagområderne: træ, elektronik, metal og 
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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 undervisning (af 

en gruppe) og individuel undervisning 

samtidig. Den interne skole har fine 

udendørsarealer med bl.a. boldbane, 

hestestald, folde til geder og heste. 

 

Generelt indtryk af mødet med 

den interne skole 

 

Tilsynet blev fra morgenstunden taget i 

mod med venlighed og imødekommenhed 

i forbindelse med ønsket om at få 

udarbejdet en plan over besøg i de 

forskellige klasser / værksteder. Da 

planen var ved at være på plads blev den 

endeligt justeret sammen med skoleleder. 

 

Aftalen blev, at tilsynet indledte 

tilsynsdagen med en samtale med 

skoleleder. Under samtalen med 

skoleleder blev følgende emner 

behandlet: 

1. Skoleleder oplyste, at tilsynet 

måtte være forberedt på, at flere 

af eleverne i skolen højst 

sandsynligt kunne være påvirket 

af, at hele skolen dagen efter 

skulle på den årlige lejrskole. 

Forberedelserne til lejrskolen har 

stået på i ganske lang tid, og 

senest er de sidste små men 

væsentlige detaljer kommet på 

plads. Skoleleder lægger ikke 

skjul på, at den årlige lejrskole 

kun lader sig gennemføre fordi 

samtlige medarbejdere er 

dedikerede til opgaven. Skolen 

vurderer, at udbyttet for den 

enkelte unge er meget stort. 

Samhørighedsfølelsen og 
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fællesskab styrkes for eleverne 

igennem deltagelse i lejrskolen. 

Skolen har i planlægningen af de 

sidste detaljer sikret at varetage 

de helt individuelle behov, som de 

unge har i forbindelse med den 

årlige lejrskole. Nogle elever er 

således så sårbare, at de 

nødvendigvis er at betragte som 

dagelever på lejrskolen. Der er 

også af denne grund en ganske 

stor logistisk opgave forbundet 

med afholdelse af lejrskolen. 

Skoleleder udleverer tidsplan for 

planlægning af turen til 

Fuglsøcentret, 

orienteringsskrivelse til elever og 

forældre, aktivitetsoversigt samt 

kørselsliste.  

2. Skoleleder oplyste, at der i 

samarbejde med psykolog fra 

PPR og Specialpædagogik er 

aftalt, at der skal holdes møde om 

bl.a. procedurer i forbindelse med 

visitation. Formålet med mødet er 

at sikre, at skoledelen er på plads 

inden anbringelsen. Skoleleder 

har tidligere oplyst, at, souschef 

på Holmstrupgård ofte vil være 

den første, der tages kontakt til i 

forbindelse med, at en kommune 

overve-jer, at en ung evt. skal 

anbrin-ges på 

behandlingshjemmet 

Holmstrupgård. Ved det kom-

mende møde vedr. visitation, vil 

det derfor være oplagt at 

souschefen deltager. 

3. Skoleleder oplyste, at 

behandlingshjemmet 

Holmstrupgård for øjeblikket har 

nedgang i belægningen. 

Behandlingshjemmet har for 

øjeblikket 46 anbragte unge. 
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hvor mange elever der pt. er 

visiteret til den interne skole. På 

tilsynsdagen er der 17 elever på 

den interne skole.  

4. Skoleleder oplyste, at der er taget 

initiativ til at oprette en ny afdeling 

i Reykjaviks Gade. Afdelingen 

skal rumme botilbud til 4-6 svært 

selvskadende unge.  

5. Skoleleder oplyste, at ændringen 

af målgruppen, som har pågået 

de senere år fortsat er gældende. 

Målgruppen omfatter således 

aktuelt en del unge med ganske 

svære psykiatriske 

problemstillinger. Selvskade 

fylder meget for en del af de 

anbragte unge på Holmstrupgård. 

Ændringen i målgruppen fordrer 

at personalet er rustet til at 

håndtere elevernes svære 

psykiatriske vanskeligheder. 

Skoleleder giver udtryk for stor 

anerkendelse af personalets 

kompetencer og bemærker, at 

der på den interne skole er et 

bemærkelsesværdigt lavt fravær 

blandt personalet, ligesom 

personalet har mange års 

anciennitet.  

6. Skoleleder har tidligere over for 

tilsynet orienterer om de 

succesfulde tiltag i forbindelse 

med at føre unge ud af isolation 

og tilbage i 

undervisningssammenhæng. 

Skolen har afsat midler til 

aflønning af lærer, der som 

hovedopgave har eneunder-

visning af disse hårdt belas-tede 

unge. Undervisning på afdelingen 

kan være et første skridt til at føre 

den unge tilbage i en 

undervisnings-mæssig kontekst. 
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at alle elever har et ufravigeligt 

krav på undervisning udført af 

skolens lærere. Dette grund-

princip kan iagttages ved den 

kendsgerning, at selv skolens 

mest sårbare elever, som i en 

periode er for syge til fysisk at 

være til stede i undervisnings-

lokalerne bliver mødt med en 

vedholdende og kontinuerlig 

kontakt med en lærer fra skolen. 

Tilsynet er vidende om flere 

eksempler på, hvorledes denne 

vedholdenhed har ført til, at 

isolerede elever gradvist er vendt 

tilbage til 

undervisningssammenhæng om 

end dette er i et begrænset antal 

ugentlige timer. Tilsynet er 

orienteret om, at den elev som i 

en periode på ca. 1½ år 

nødvendigvis måtte undervises 

på ’sengekanten’ i dag med 

succes deltager i undervisnin-gen 

i AVU på VUC. Elevens succes 

med at være kommet ud af sin 

isolation ses desuden ved, at 

eleven pt. udstiller en række 

smukke fotografier i kantinen på 

skolen. Skoleleder orienterer om, 

at skolen har modtaget en ny 

lærer, som tidligere har været 

tilknyttet den interne skole på 

Himmelbjerggården, som nu er 

lukket ned. Læreren er musiker 

og underviser bl.a. sårbare elever 

i musik. Læreren underviser 

desuden i klatring, som er et nyt 

tiltag på skolen. 

7. Tilsynet har før rettet 

opmærksomheden på, at det er af 

stor betydning, at der i den 

daglige undervisning føres nøje 

kontrol med den enkelte elevs 
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Skoleleder oplyser, at der i 

forbindelse med registrering af 

fravær / tilstedeværelse er nye 

initiativer på vej fra Region 

Midtjylland. 

8. Tilsynet spørger skoleleder 

hvordan man på skolen i 

samarbejde med læge forholder 

sig til, at nogle af skolens elever 

på baggrund af helbredsmæssige 

vanskeligheder var nedsat 

undervisningstimetal. Skoleleder 

giver klart udtryk for, at der aldrig 

udfærdiges lægeerklæringer, der 

’fritager’ en elev fuldt ud for 

undervisning i et helt år. Der er 

altid tale om, at alle elever som 

minimum undervises i et vist antal 

timer. Skoleleder oplyser, at man 

har succes med at unge, der bor 

på Holmstrupgård og som er 

tilknyttet undervisning på VUC, 

får tilbudt fjernundervisning, hvor 

lærerne på den interne skole 

bistår den unge. Opgaver 

indsendes til VUC hver 3. uge.   

9. Ligesom der er nye initiativer på 

vej vedr. fraværsregistrering 

oplyser skoleleder desuden, at 

der inden længe er nyt vedr. 

digitale elevplaner.  

 

På tilsynsdagen var 8 af skolens i alt 17 

elever mødt som planlagt. Ud af de 17 

elever har 13 elever reduceret skema i 

henhold til § 12, stk. 3 i specialunder-

visningsbekendtgørelsen, som giver 

mulighed for at undervisningstiden 

nedsættes, hvis elevens helbred ifølge 

lægeerklæring ikke tillader gennemførelse 

af fuld undervisning. Af disse 13 elever 

har 5 elever ikke timer på tidspunktet for 

tilsynsbesøget. 1 elev er pt. indlagt og 1 

elev var sygemeldt i forbindelse med 
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boafdelingen pga. svære psykiatriske 

problemstillinger. 

 

Besøg i klasserne: 

 Tilsynet besøgte auto / metal-

værkstedet, hvor en elev samt en 

faglærer fortalte og viste den 

seneste designidé: En ’sten’-ko 

lavet af en mindre kampesten og 

et svejset metal-omrids af dyret. 

Eleven virkede glad og stolt over, 

at have fremstillet ’sten-koen’, 

som oven i købet var blevet solgt 

til en god pris. Faglæreren fortalte 

om den kommende lejrskoletur til 

Fuglsøcenteret og kunne berette 

om en tidligere tur, der havde 

krævet en betydelig indsats fra 

faglæ-rerens side i forbindelse 

med at gå en meget lang tur om 

natten for at berolige en elev. 

Tilsynet fik indtryk af en 

passioneret underviser, der 

brænder for sit job. Tilsynet 

besøgte træværkstedet, hvor 

faglære-ren underviste to unge 

piger. Eleverne virkede 

fokuserede og udviste tryghed 

ved maskiner og arbejdsgange. 

Den ene elev var i gang med at 

forandre en FDB-stol til en 

gyngestol. Tilsynet bemærkede 

den tilfredshed den unge pige 

udviste med aktiviteten. Den 

anden elev var i gang med at 

konstruere en mindre møbel til 

brug på badeværelset. Der 

herskede en fin stemning og 

arbejdsiver.  

 Tilsynet overværede matema-

tikundervisning, hvor læreren 

underviste to elever, hvoraf den 

ene anbragte unge er i gang med 

undervisning på HF.  



 

 

Side 9 af 16  Tilsynet overværede matema-

tikundervisning, hvor to elever var 

til stede. Læreren undervis-te den 

ene elev i procent-regning samt 

vejledte i brug af 

formelsamlingen, som udbyg-ges 

med elevernes egne noter. Disse 

kan bruges til prøven i 

færdighedsregning. Den anden 

elev arbejdede selvstændigt. I 

undervisningslektionen deltog 

desuden en mandlig lærerprak-

tikant.  

 Tilsynet overværede 

eneundervisning af en elev, der 

har brug for et særligt tilrettelagt 

undervisningsforløb for bedre at 

kunne koncentrere sig. Eleven 

fortalte beredvilligt om sit positive 

syn på undervis-ningen på 

skolen. Eleven udtrykte glæde 

over at modta-ge undervisning af 

læreren, som blev omtalt som en 

lærer, der var god at tale med. 

Eleven fortalte om de øvrige fag 

og aktiviteter som vedkommende 

er en del af. Desuden fik tilsynet 

fortalt om elevens fritidsjob i en 

tøjforretning. Eleven gav udtryk 

for at have klare ideer om, hvad 

fremtiden skal rumme af 

yderligere skolegang og 

beskæftigelse.  

 Tilsynet overværede en lektion, 

hvor to af eleverne var 

fraværende. De tilstedeværen-de 

piger var hver især i gang med 

danskaktiviteter.  

 Tilsynet overværede 

afslutningsvis undervisningen i 

engelsk, hvor der var en elev til 

stede ud over en kvindelig 

lærerpraktikant. Læreren 

benyttede smartboard / projek-tor 

og havde succes med at 
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ganske længe i forbindelse med 

en fin, morsom og over-skuelig 

engelsk tegneserie med enkelt 

opbyggede tekster. 

 

Undervisningsmaterialer/digitale 

læringsmidler/ It-støtte 

 

I alle faglokaler er der 3 computere og 1 

smartboard (med computer). Lærerne har 

modtaget undervisning i brug af 

smartboards. Derudover er der i foråret 

2015 blevet indkøbt 5 tablets, hvorpå der 

er installeret forskellige program-mer. 

Efter en prøveperiode vil skolen evaluere, 

hvordan det fungerer at bruge tablets i 

undervisningen.  

 

Skolen har en lærer ansat med særlige IT 

kompetencer. Denne ressource-person 

sørger for, at skolens IT udstyr er i orden 

og tidssvarende (både software og 

hardware). Ressourcepersonen står også 

til rådighed for lærerne med råd og 

vejledning i forhold til at anvende IT 

udstyr. 

 

Lærerne har modtaget undervisning i 

emnet ”læringsstile”. I forlængelse af 

dette blev der indkøbt forskelligt udstyr til 

undervisningslokalerne, bl.a. sækkestole, 

massageredskaber, kuglepuder og 

”nulreting”. Desuden er der blevet indkøbt 

en massagestol og indrettet et rum til 

afspænding. 

 

I løbet af efteråret 2015 er der blevet 

indkøbt en række on – line 

læringsportaler, for at sikre et større 

udbud af undervisningsmaterialer og 

dermed bedre muligheder for at skabe 

variation i undervisningen. 

Læringsportalerne er Clio – online til 

samfundsfag og til dansk udskoling og 

engelsk udskoling. Og Alinea – 

læringsportaler, biologifokus og 

geografifokus. 
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Elevplaner / deltagelse i 

nationale test / folkeskolens 

prøver 

 

Skolen har over en længere periode 

været i gang med at undersøge, 

hvorledes nye digitale elevplaner kan 

indføres på skolen. 

 

Som omtalt side 8 vil Region Midtjylland / 

behandlingshjemmet Holmstrupgård 

inden længe være landet på en løsning 

på nye digitale elevplaner. 

 

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, psykolog og 

forældre. Drøftelsen med forældre finder 

evt. sted i forbindelse med de 

forældresamtaler, som foregår i november 

måned. Når denne drøftelse har fundet 

sted, træffer skoleleder den endelige 

beslutning. 

 

For en del af eleverne er gældende, at de 

af helbredsmæssige grunde ikke er i 

stand til at gennemføre fuld undervis-ning. 

For disse elever er undervisnings-tiden 

med forældrenes accept nedsat. 

Nedsættelsen er sket på baggrund af en 

lægeerklæring. 

 

13 elever har aktuelt fået nedsat 

undervisningstiden på baggrund af 

helbredsmæssige hensyn. Se punkt 8 

side 6, hvor skoleleders holdning til 

nedsat undervisningstid / brug af 

lægeerklæring er beskrevet. 

 

Den tidsmæssige ramme for ugen for 

elever i 8. og 9. klassetrin er: 
Mandag: 8.00 – 14.50: 6 timer og 50 min. 
Tirsdag: 8.00 – 14.50: 6 timer og 50 min. 
Onsdag: 8.00. - 15.20: 7 timer og 20 min. 
Torsdag: 8.00 – 15:10: 7 timer og 10 min. 
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I alt: 32 timer og 180 minutter = 35 
klokketimer. 

 

De elever, der går på 8. og 9. klassetrin, 

og som ikke har nedsat undervisningstid, 

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 dét, der svarer til 

29,5 lektioner af 45 min. varighed. 

 

Samarbejde med distriktsskole/ 

andre interne skoler 

 

Der samarbejdes med den nærliggende 
folkeskole Skjoldhøjskolen om afholdelse 
af Folkeskolens 9.-klasses prøver (FP9) 
og om undervisning i faget fysik, når der 
er unge, der skal have undervisning/FP9 i 
faget. 
 

Der samarbejdes med de andre skoler i 

Region Midtjylland. Skolelederen deltager 

i et skoleledernetværk sammen med 

skolelederne fra de andre skoler samt to 

repræsentanter fra center fra børn og 

specialpædagogik i regionen. Netværket 

mødes 5 gange årligt og står bl.a. for at 

arrangere en årlig temadag for lærerne på 

skolerne. Aktuelt har netværket været 

initiativtager til afholdelsen af temaforløb 

om læringsmålstyret undervisning. 

 

Samarbejde med UU 

 

I forbindelse med skole- og 

uddannelsesvejledningen på 

Holmstrupgård har skolen et tæt 

samarbejde med UU – vejleder. 

 

I september måned afholder skolevejleder 

og UU – vejleder individuelle samtaler 

med alle unge i skolen. Samtalerne 

strækker sig over 2 – 3 dage og handler 

om de unges tanker, ønsker og 

muligheder i forbindelse med uddannelse. 

Inden samtalerne mødes skole- og UU – 

vejleder og planlægger samtalerne. 
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afholdes der status/opfølgningsmøder 

med de unge og de unges 

sagsbehandler, forældre og 

kontaktpersoner. UU – vejlederen 

deltager i disse møder, når det er 

relevant. I løbet af oktober måned 

vurderer 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, får den unge og 
den unges forældre tilbud om at få en 
personlig samtale med UU – vejlederen 
fra Aarhus kommune. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af 

uddannelsesplanerne i november – 

december og i forbindelse med ansøgning 

om uddannelse i optagelse.dk kontakter 

skolevejlederen UU – vejlederen, hvis der 

er spørgsmål. Desuden aftales næste års 

vejledningsarbejde. 

 

Undervisningsmiljøvurdering 

 

Den seneste undervisningsmiljøvurdering 

blev foretaget juni 2014. 

 

Magtanvendelse 

 

Tilsynet har tidligere modtaget fyldig 

vejledning vedr. håndtering af 

magtanvendelse på skoler drevet af 

Region Midtjylland. Ifølge den nævnte 

vejledning skal den interne skole 

udarbejde en månedlig opgørelse, som 

indsendes til Region Midtjylland.  

 

Der er ikke forekommet magtanvendelser 

i indeværende skoleår. 
 

Klager 

 

Skolen har ikke modtaget klager siden 

sidste tilsynsbesøg. 

 

Evt. konvertering af 

understøttende undervisning til 

undervisning med flere voksne 

 

Tilsynet har fået oplyst, at regionale 

interne skoler ikke indberetter til Region 

Midtjylland, når der sker konvertering af 

understøttende undervisning til fagopdelt 
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voksne. 

 

Skolens organisering af 

lektiehjælp og faglig fordybelse 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er pr. 1. 

august 2015 en del af den samlede 

skoledag for alle elever i folkeskolen – 

også for elever i specialpædagogiske 

undervisningstilbud. 

 

I dette skoleår er grundskemaet på den 

interne skole blevet udvidet med 2 x 1 

time ugentligt om eftermiddagen, hvor 

indholdet i timerne er lektiehjælp. 

 

Desuden indgår aktiviteten ”lektiehjælp” 

som en del af det ugentlige skema for 

enkelte af de unge. 

 

Bevægelse i undervisningen 

 

Skoleleder har oplyst, at 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. 

Intentionen er, at der skal ”være noget for 

alle”. Bevægelsesfagene er: ”Sport og 

Spas”, svømning, boldspil, ridning, yoga, 

fitness og gåtur. Alle elever har valgt 

mindst et bevægelsesfag, og mange har 

valgt flere. 

 

Udover ovenstående integreres motion og 

bevægelse i de øvrige fag. Sidste forår 

deltog lærerne i et undervisningsforløb, 

der hed ”Sæt Skolen i bevægelse” 

arrangeret af ”Dansk Skoleidræt”. 

Lærerne prøvede på egen krop en række 

praksisøvelser fra Sæt Skolen i 

Bevægelses inspirationskatalog. 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 

fagene eller som en ”pauseaktivitet”, der 

er med til at ”bringe ilt til hjernen” og til at 

variere skoledagen. 

 



 

 

Side 15 af 16 Kompetencedækning 

 

Skoleleder har oplyst, at Region 

Midtjylland endnu ikke har iværksat 

kompetenceafklaring af lærernes 

linjefagskompetencer og i den forbindelse 

tilbud om kompetenceudviklingsforløb. 

Registrering af fravær 

 

Afdelingsleder i Institut for Kommunikation 

og Handicap i Region Midtjylland, har 

oplyst, at det med hensyn til 

fraværsregistrering, er planen at den nye 

version af journalsystemet ’Bosted’ skal 

indeholde en feature, med mulighed for 

registrering af fravær, samt mulighed for 

at trække oplysninger og statistik således 

at registreringerne er tilgængelige for 

forvaltningen i regionen. 

 
Skolens IT – ansvarlige er pt. i gang med 

at udarbejde et nyt 

fraværsregistreringssystem. Et system, 

som lever op til kravene i 

bekendtgørelsen om registrering af 

fravær, og et system hvor oplysningerne 

vil være tilgængelige for regionen, jf. side 

7. 

 

Sammenfatning og vurdering – 

fremtidige fokusområder 

 

Tilsynet har ved det uanmeldte tilsyn fået 

et positivt indtryk af den interne skoles 

håndtering af de udfordringer, som 

skolens meget sårbare elever har.  

 

Skolens prioritering og store indsats i 

forbindelse med afholdelse af den årlige 

lejrskole vidner om et stort engagement 

og en høj grad af professionalisme. Dette 

ses desuden i den undervisning, som 

tilsynet har fået mulighed for at overvære.  

 

Overværelsen af den undervisning, der 

finder sted i værkstederne bekræfter 

indtrykket af et behandlingshjem og en 

skole, hvor variationen af tilbud til de unge 

er medvirkende til, at unge med selv 

meget svære psykiatriske vanskeligheder 

kan komme i fornyet udvikling og trivsel. 

 



 

 

Side 16 af 16 Det aftvinger stor respekt, når man ser, 

hvilke resultater, der kommer ud af 

vedholdenhed og kontinuerlig 

undervisning også af de elever, der i en 

periode kun magter at modtage ganske få 

lektioner som eneundervisning. Gennem 

de senere år har tilsynet kunnet følge 

elever, der er kommet ud af isolation og 

nu er med i det sociale fællesskab i 

klasseundervisningen. 

 

Tilsynet kan med tilfredshed konstatere, 

at skoleleder og personale tager de 

forskellige anbefalinger op, som tilsynet 

fremkommer med. I denne forbindelse 

kan nævnes, at skolen nu er ganske tæt 

på at komme i mål mht. at kunne anvende 

digitale elevplaner ligesom 

fraværsregistreringer inden længe vil 

opfylde de lovgivningsmæs-sige krav 

herunder at være tilgængelige for Region 

Midtjylland. 

 

Tilsynet vil ved næste anmeldte tilsyn se 

frem til at få en status vedr. digitale 

elevplaner og fraværsregistrering. 

 

Dato: 

15. november 2016 

Underskrift (tilsynsførende): 

Konsulent Lisbeth Tegllund og  
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