
 

 

Side 1 af 14 Tilsynsnotat 

 

Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård  

den 12. november 2015 

 

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. Selvejende institution tilknyt-

tet 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 

 

Skoleleders navn og tlf. nr. 

 

Eva Aagaard Pallesen 

Eva.pallesen@psrm.dk 

 

Antal medarbejdere på skolen 

 

6 fuldtidsansatte lærere med en semina-

rielæreruddannelse 

2 lærere med en seminarieuddannelse 

ansat på henholdsvis 30 og 31 timer 

2 seminarieuddannede timelærere 

3 faglærere med en håndværkeruddan-

nelse 

1 værkstedsleder med en håndværkerud-

dannelse 

1 skoleleder med en seminarielærerud-

dannelse 

 

BØRN OG UNGE 
Pædagogisk afdeling 
Aarhus Kommune 

PPR og specialpædagogik 
Grøndalsvej 2 
8260 Viby J 
 
Sag: 13/002252-6 
 
Sagsbehandler: 
Karin Kelstrup 

http://www.regionmidtjylland.dk/psykiatri
http://www.holmstrupgaard.dk/
mailto:Eva.pallesen@psrm.dk


 

 

Side 2 af 14 Antal pladser i skolen/ visitere-

de elever på tilsynsdagen 

 

Ifølge undervisningsoverenskomsten er 

den interne skole normeret til 19 unge i 

alderen 13-18 år. På tilsynsdagen er 18 

elever visiteret til undervisning på den 

interne skole. 

 

Godkendt målgruppe jf. under-

visningsoverenskomsten 

 

Målgruppen er børn og unge i alderen 13 

- 18 år. De visiterede elever har psykiatri-

ske lidelser som skizofreni, spise- og per-

sonlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske 

vanskeligheder eller kontaktvanskelighe-

der. 

 

Dato for seneste anmeldte til-

syn 

 

23. april 2015 

Kontakt med skolen siden sid-

ste tilsyn 

 

Der har været kontakt med skolen i for-

bindelse med fælles deltagelse i UVM´s 

temaforløb om læringsmålstyret undervis-

ning for specialskoler og specialklasse-

rækker. Desuden har der løbende været 

kontakt i forbindelse med implementering 

af folkeskolereformen herunder nye krav 

til digitale elevplaner 

 

Tidspunkt for tilsynets begyn-

delse og afslutning 

Kl. 8.00-12.00 

Hvem har der været kontakt 

med ved tilsynsbesøget? 

 

Tilsynet har været i kontakt med skolele-

der, lærerne i de forskellige klasser, fag-

lærere og elever. 

 

Skolens fysiske rammer 

 

Skolen på Holmstrupgård råder over føl-

gende lokaler: 

7 faglokaler til undervisning i boglige fag, 

1 galleri til undervisning i billed-

kunst/formning, 1 tekstillokale, 1 musik-

rum, 1 gymnastiksal samt 3 værkstedslo-

kaler til undervisning inden for fagområ-

derne: træ, elektronik, metal og auto. 

I alle faglokaler til boglige fag er der 3 

computere og et smartboard (med com-

puter). 



 

 

Side 3 af 14 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 

 

På tilsynsdagen var 9 af skolens i alt 18 

elever mødt som planlagt. 3 elever har 

reduceret skema i henhold til § 12, stk. 3 

specialundervisningsbekendtgørelsen, 

som giver mulighed for at undervisnings-

tiden nedsættes, hvis elevens helbred 

ifølge lægeerklæring ikke tillader gennem-

førelse af fuld undervisning. Disse 3 ele-

ver var ikke til stede på skolen på tids-

punktet for tilsynsbesøget. 1 elev er pt. 

indlagt og 1 elev var sygemeldt i forbin-

delse med operation. 2 elever undervises 

på boafdelingen pga. svære psykiatriske 

problemstillinger. 1 elev mødte til 2. mo-

dul og 1 elev var på tilsynsdagen i en 

praktik over 3 dage på en efterskole. 

Besøg i klasserne: 

 I forbindelse med det første be-

søg fik tilsynet mulighed for at ta-

le med den lærer, der fungerer 

som it-vejleder og som arbejder 

på at få implementeret digital 

elevplan på den interne skole. 

Den elev, som læreren skulle un-

dervise i første modul mødte på 

tilsynsdagen først ind til 2. modul. 

 Tilsynet besøgte kort værkste-

derne, hvor faglærerne kunne 

orientere om, at der forestår en 

omplacering af de forskellige 

værksteder. Tilsynet hilste på to 

unge i værkstedsafdelingen, der 

er ud over den undervisningsplig-

tige alder. 

 Tilsynet overværede undervisnin-

gen i skole 3, hvor to elever er til 

stede. En ung, som er ud over 



 

 

Side 4 af 14 den undervisningspligtige alder er 

desuden til stede. Læreren hen-

vender sig til den unge med ro og 

empati. Den unge opleves af til-

synet som særdeles afdæmpet, 

og det oplyses sidenhen, at den 

unge er medicineret for en psy-

kiatrisk lidelse. Der hersker en fin 

og rolig atmosfære i undervis-

ningslokalet. Der tages store 

hensyn til elevgruppens vanske-

ligheder. Læreren fortæller med 

begejstring tilsynet om, at hun i 

samarbejde med en anden lærer i 

udskolingsafdelingen har taget 

initiativ til, at man nu benytter op-

gavetype B frem for tidligere op-

gavetype A. 

 I ’Skole 1’ overværer tilsynet un-

dervisning af to elever. Eleverne 

ser et videoklip, hvor emnet 

’kropssprog/kommunikation’ er i 

fokus. De to elevers engagement 

i undervisningen er forskelligt. 

Den ene elev skal i den følgende 

uge deltage i projektugen, og da-

gens undervisningsemne er rele-

vant i forbindelse med at frem-

lægge projektopgaven. Der her-

sker en god atmosfære i det vel-

indrettede lokale. 

 Tilsynet overværer en lektion i bil-

ledkunst, hvor elevgruppen er 

sammensat af såvel undervis-

ningspligtige elever som elever, 

der er ud over den undervis-

ningspligtige alder. Ingen under-

visningspligtige elever er til stede. 

Atmosfæren er god og varm. 

 Tilsynet overværer undervisning i 

faget ’mat.-sløjd’, hvor to unge er 

til stede. Den ene af de unge er 

undervisningspligtig. Eleven ar-

bejder med emnet rumfang og i 

den forbindelse konstrueres for-



 

 

Side 5 af 14 skellige kasser. Der hersker en 

tryg og rar atmosfære mellem læ-

reren og de to unge. 

 Tilsynet har desuden fået mulig-

hed for at overvære eneundervis-

ning af en ung, der er ud over den 

undervisningspligtige alder. Den 

unge har i en meget langvarig pe-

riode holdt sig isoleret fra socialt 

samvær og undervisning. Den in-

terne skole har prioriteret at af-

sætte ressourcer for at komme 

unge med denne problemstilling i 

møde. Observationen giver tilsy-

net et godt indtryk af, at denne 

indsats bærer frugt. 

 Tilsynet overværer danskunder-

visning af to elever, der er i gang 

med prøveforberedende under-

visning. 

 I danskundervisningen overværer 

tilsynet undervisning af tre under-

visningspligtige elever, der arbej-

der med analyse af en novelle.  

 Tilsynet overværer en del af en 

eneundervisnings-lektion, hvor 

der står geografi på skemaet. På 

tidspunktet for observationen har 

eleven fået tilbudt at beskæftige 

sig med et emnerelateret spil. 

 Tilsynet overværer slutteligt un-

dervisningen på et hold for unge, 

der alle er over den undervis-

ningspligtige alder. Faget / emnet 

er ’Kost og kultur’. 

 

Under samtalen med skoleleder er føl-

gende emner behandlet: 

1. Parallel visitation til boafdeling / 

skole: Tilsynet foreslår skoleleder, 

at der afholdes et møde, hvor 

emnet er procedurer i forbindelse 

med visitation. Formålet med 

mødet er at sikre, at skoledelen 

er på plads inden anbringelsen. 



 

 

Side 6 af 14 Skoleleder oplyser, at der som et 

nyt tiltag på Holmstrupgård an-

sættes en socialrådgiver. Ved-

kommende vil bl.a. kunne bidrage 

til, at visitation til skoledelen med-

tænkes ved anbringelse af nye 

unge til Holmstrupgård. Skolele-

der oplyser desuden, at souschef 

på Holmstrupgård ofte vil være 

den første, der tages kontakt til i 

forbindelse med, at en kommune 

overvejer, at en ung evt. skal an-

bringes på behandlingshjemmet 

Holmstrupgård. Ved et kommen-

de møde vedr. visitation, vil det 

derfor være oplagt at invitere 

souschefen med også. 

2. Elevlisten afstemmes og det viser 

sig, at der aktuelt er 18 elever 

indskrevet på den interne skole 

på dagen for det uanmeldte tilsyn. 

Elevtallet er således ikke højere 

end det maksimale antal, som 

ifølge undervisningsoverenskom-

sten er 19 elever. Tilsynet minder 

skoleleder om, at elevlisterne 

jævnligt bør afstemmes med for-

valtningens elevliste. 

3. Målgruppen: Skoleleder oplyser, 

at målgruppen aktuelt også om-

fatter en del unge med ganske 

svære psykiatriske problemstillin-

ger. Holmstrupgård oplever for 

øjeblikket at flere af de anbragte 

unge foretager rømninger, hvor 

politiet efterfølgende er blevet in-

volveret i de tilfælde, hvor den 

unge har truet med selvmord. 

4. Isolerede unge udenfor under-

visningsmæssig sammenhæng: 

Skoleleder orienterer om succes-

fulde tiltag i forbindelse med at fø-

re unge ud af isolation. Skolen 

har afsat midler til aflønning af 

lærer, der som hovedopgave har 



 

 

Side 7 af 14 eneundervisning af disse hårdt 

belastede unge. Undervisning på 

afdelingen kan være et første 

skridt til at føre den unge tilbage i 

en undervisningsmæssig kon-

tekst. Tilsynet har observeret un-

dervisning af en af de tidligere 

isolerede unge, - se ovenfor. 

5. Tilsynet nævner, at det er af stor 

betydning, at der i den daglige 

undervisning føres nøje kontrol 

med den enkelte elevs tilstede-

værelse i undervisningen. Det af-

tales, at tilsynet kontakter leder af 

det regionale PPR for at høre 

nærmere til de interne procedurer 

i forbindelse med registrering af 

fravær / tilstedeværelse, - jf. side 

13. 

6. Indførelsen af de nye digitale 

elevplaner drøftes. Tilsynet tager 

kontakt til ’Læring og Udvikling’ i 

Børn og Unge i Aarhus Kommune 

samt det regionale PPR for at hø-

re nærmere om implementering 

af digitale elevplaner 

7. Lektiehjælp og faglig fordybelse: 

Tilsynet orienterer om lovændrin-

gen pr. august 2015 på dette om-

råde. 

8. Skoleleder orienterer om turen til 

Fuglsøcentret, som varede tre 

dage. Turen var en succes. 

9. Skoleleder orienterer tilsynet om 

proceduren i forbindelse med 

indberetning af fravigelse / frita-

gelse ved prøveafholdelse. Dette 

sker i samarbejde med distrikts-

skolen, Skjoldhøjskolen. 

10. Skoleleder orienterer om det ar-

bejde, der er sat i gang med hen-

syn til den kommende fælles prø-

veafholdelse i fagene fysik, geo-

grafi og biologi.  

11. Skoleleder oplyser desuden, at 



 

 

Side 8 af 14 der hvert år afholdes en temadag 

for lærerne på de interne skoler i 

Region Midtjylland med aktuelle 

emner. 

 

Undervisningsmaterialer/digitale 

læringsmidler/ It-støtte 

 

I alle faglokaler er der 3 computere og et 

smartboard (med computer). Lærerne har 

modtaget undervisning i brug af smart-

boards. 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 tablets i 

undervisningen.  

 

Skolen har en lærer ansat med særlige IT 

kompetencer. Denne ressourceperson 

sørger for, at skolens IT udstyr er i orden 

og tidssvarende (både software og hard-

ware). Ressourcepersonen står også til 

rådighed for lærerne med råd og vejled-

ning i forhold til at anvende IT udstyr. 

 

Lærerne har modtaget undervisning i 

emnet ”læringsstile”. I forlængelse af det-

te blev der indkøbt forskelligt udstyr til 

undervisningslokalerne, bl.a. sækkestole, 

massageredskaber, kuglepuder og ”nulre-

ting”. Desuden er der blevet indkøbt en 

massagestol og indrettet et rum til af-

spænding. 

 

I løbet af efteråret 2015 er der blevet ind-

købt en række on – line læringsportaler, 

for at sikre et større udbud af undervis-

ningsmaterialer og dermed bedre mulig-

heder for at skabe variation i undervisnin-

gen. Læringsportalerne er Clio – online til 

samfundsfag og til dansk udskoling og 

engelsk udskoling. Og Alinea - lærings-

portaler, biologifokus og geografifokus. 

 

Elevplaner / deltagelse i natio-

nale test / folkeskolens prøver 

 

Op til skoleåret 2013 -2014 blev der udar-

bejdet en ny elevplanskabelon. Skolele-

der oplyser, at denne skabelon nu har 



 

 

Side 9 af 14 været anvendt i to skoleår, og at det har 

fungeret godt. Den interne skole har søgt 

faglig sparring i Børn og Unge, Aarhus 

Kommune vedr. opstart af digitale elev-

planer. Skolen er aktuelt i gang med at 

undersøge dette område i forbindelse 

med de nye krav til digitale elevplaner. 

 

For at skærpe fokus på elevernes faglige 

kompetencer og potentialer i hver enkelt 

fag, blev der i forbindelse med indførelsen 

af den ovenfor nævnte elevplanskabelon 

indkøbt et nyt program til skolen (Vokal). 

Ved hjælp af dette program kunne lærer-

ne sammen med hver enkelt elev gen-

nemgå elevens kompetencer og potentia-

ler i det enkelte fag. Dette er typisk fore-

gået på smartboardet i forbindelse med, 

at elevplanen bliver udarbejdet.  

 

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 forældre-

samtaler, som foregår i november måned. 

Når denne drøftelse har fundet sted, træf-

fer skoleleder den endelige beslutning. 

 

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. Nedsæt-

telsen er sket på baggrund af en lægeer-

klæring. 

 

Den tidsmæssige ramme for ugen for 

elever i 8. og 9. klassetrin er: 

 

Mandag:8.00 – 15.50: 7 timer og 50 min. 



 

 

Side 10 af 14 Tirsdag: 8.00 – 14.50: 6 timer og 50 min. 

Onsdag:8.00. - 15.50: 7 timer og 50 min. 

Torsdag:8.00 – 14.20: 6 timer og 20 min. 

Fredag: 8.00 – 14.10: 6 timer og 10 min. 

 

I alt: 32 timer og 180 minutter = 35 klok-

ketimer. 

 

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 ugent-

lig 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. 

Der samarbejdes med Aarhus High 

School om afholdelse af Folkeskolens 10. 

klasses prøver (FP10). 

 

Der samarbejdes med de andre skoler i 

Region Midtjylland. Skolelederen deltager 

i et skoleledernetværk sammen med sko-

lelederne fra de andre skoler samt to re-

præsentanter fra center fra børn og spe-

cialpædagogik i regionen. Netværket mø-

des 5 gange årligt og står bl.a. for at ar-

rangere 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 uddannelses-

vejledningen på Holmstrupgård har sko-

len 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 



 

 

Side 11 af 14 om de unges tanker, ønsker og mulighe-

der i forbindelse med uddannelse. Inden 

samtalerne mødes skole- og UU – vejle-

der og planlægger samtalerne. 

 

I løbet af efterårs- og forårshalvåret afhol-

des der status/opfølgningsmøder med de 

unge og de unges sagsbehandler, foræl-

dre og kontaktpersoner. UU – vejlederen 

deltager i disse møder, når det er rele-

vant. I løbet af oktober måned vurderer 

UU – vejlederen sammen med de unges 

kontaktpersoner, hvilke møder, det er 

relevant, at UU – vejlederen deltager i. 

 

I november måned, den dag hvor der er 

skole – hjem samtaler, afholdes der om 

aftenen et forældremøde med deltagelse 

af UU – vejlederen. Mødet handler om de 

unges uddannelsesmuligheder og om de 

opgaver, der i samarbejde skal løses for 

at skabe de bedste betingelser for de 

unges videre uddannelsesforløb. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af ud-

dannelsesplanerne i november – decem-

ber og i forbindelse med ansøgning om 

uddannelse i optagelse.dk kontakter sko-

levejlederen UU – vejlederen, hvis der er 

spørgsmål. 

 

Sidst på skoleåret afholdes et møde mel-

lem skole- og uddannelsesvejleder om 

det næste års vejledningsarbejde. 

 

Undervisningsmiljøvurdering 

 

Den seneste undervisningsmiljøvurdering 

blev foretaget foråret 2014 

 

Magtanvendelse 

 

Tilsynet har 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.  
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Skolen har ikke modtaget klager siden 

sidste tilsynsbesøg. 

Evt. konvertering af understøt-

tende undervisning til undervis-

ning med flere voksne 

 

Tilsynet har fået oplyst, at regionale inter-

ne skoler ikke indberetter til Region 

Midtjylland, når der sker konvertering af 

understøttende undervisning til fagopdelt 

undervisning med deltagelse af flere 

voksne. 

 

Skolens organisering af lektie-

hjælp og faglig fordybelse 

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse er pr. 1. 

august 2015 en del af den samlede sko-

ledag for alle elever i folkeskolen – også 

for elever i specialpædagogiske undervis-

ningstilbud. 

 

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 be-

vægelsesfag er øget, for at det på den 

måde er lettere at motivere alle unge til at 

komme i gang med at dyrke motion. In-

tentionen 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 dette integreres motion og bevæ-

gelse 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 inspirationska-

talog. Med udgangspunkt i læring fra det-

te kursus inddrages motion og bevægelse 

i de forskellige fag. Enten direkte i forbin-
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fagene eller som en ”pauseaktivitet”, der 

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

variere skoledagen. 

 

Kompetencedækning 

 

Skoleleder har oplyst, at Region Midtjyl-

land endnu ikke har iværksat kompeten-

ceafklaring af lærernes linjefagskompe-

tencer 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 fraværsregi-

strering, 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 regi-

streringerne er tilgængelige for forvaltnin-

gen i regionen. 

 

Sammenfatning og vurdering – 

fremtidige fokusområder 

 

Tilsynet har oplevet en stor imødekom-

menhed i forbindelse med tilsynsbesøget. 

Skoleleder tog venligt imod telefonopkal-

det, da tilsynet var ankommet til Holms-

trupgård. Der blev straks afsat tid til at 

lave en besøgsoversigt, og midt på dagen 

afsatte skoleleder tid til de drøftelser, der 

er refereret i tilsynsnotatet. Tilsynet har 

også ved tidligere tilsynsbesøg oplevet, at 

en del af skolens elever af forskellige 

grunde ikke er til stede på tilsynstidspunk-

tet. Skoleleder efterkom hurtigt tilsynets 

anmodning om at udfærdige en oversigt 

over samtlige 18 elevers fremmøde / evt. 

fravær den 12. november.  

 

Skoleleder har også på dette tilsynsbesøg 

kunnet orientere om, at målgruppen for 

Behandlingshjemmet Holmstrupgård og 

dermed den interne skole over tid har 

forandret sig. Målgruppen omfatter pt. 

elever med svære psykiatriske problem-

stillinger. Skoleleder har oplyst at flere af 



 

 

Side 14 af 14 skolens tidligere elever aktuelt er selv-

mordstruede. 

 

Behandlingshjemmet Holmstrupgård har 

af flere grunde valgt at prioritere at ansæt-

te en socialrådgiver, hvilket vurderes at 

kunne medvirke til en styrkelse af samar-

bejdet mellem de forskellige instanser, 

der er involveret i de unges anbringelse / 

og undervisning. 

 

Tilsynet har på baggrund af besøg i klas-

serne samt observation af undervisning af 

elev, der tidligere har isoleret sig fra so-

ciale sammenhænge herunder undervis-

ningssammenhænge kunnet konstatere, 

at der på den interne skole tilbydes en 

undervisning, der i hele sit udgangspunkt 

er hensyntagende og rummelig. 

 

Tilsynet har kontakt til psykolog og afde-

lingsleder i Institut for Kommunikation og 

Handicap i Region Midtjylland, hvilket gør 

det muligt at følge op på de særlige ord-

ninger, der er mht. lovkrav om bl.a. digita-

le elevplaner og fraværsregistrering for en 

intern skole drevet af Region Midtjylland. 

 

Tilsynet vurderer samlet, at den interne 

skole på Holmstrupgård tilbyder de visite-

rede unge et specialpædagogisk under-

visningstilbud af høj kvalitet. 

 

Fremtidige fokuspunkter vil være fortsat 

implementering af folkeskolereformen, 

opfølgning vedr. visitationsprocedure 

samt fraværsregistrering. 

 

Dato: 

15. december 2015 

Underskrift (tilsynsførende): 

Konsulent Lisbeth Tegllund og  

skolekonsulent Karin Kelstrup 

 

 


