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Den 20. december 2010 

 

Forklaring til de enkelte begreber: 
Inklusionscentre 
Der etableres Inklusionscentre for undervisning af: 

• Elever med socio‐emotionelle vanskeligheder 
• Elever med generelle indlæringsvanskeligheder 
• Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder 
• Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
• Elever med svære læsevanskeligheder på 3.‐9. klassetrin 
• Bogligt svage og skoletrætte elever på 8.‐10. klassetrin. 

 
Inklusionscentrene får følgende opgaver: 

• De skal fastholde og videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer i såvel normalundervisning som undervisningen i specialklasser. 
• De skal varetage undervisningen af elever med svære vanskeligheder inden for området. 

 
Personalet, som er tilknyttet inklusionscentret, skal kunne rykke ud og undervise eleverne på deres distriktsskole (som rejsehold), ligesom 
Inklusionscentrets personale skal undervise i såkaldte satellitklasser på distriktsskoler. Personalet vil i alle funktioner ledelsesmæssigt være tilknyttet 
Inklusionscentrets ledelse. 
 
Rejsehold 
Lærere fra Inklusionscentre kan være tilknyttet et rejsehold. Det indebærer, at de skal undervise elever med særlige behov som udgangspunkt i ét 
skoleår på elevens distriktsskole. Gennem dette skoleår skal der samtidig ske en opkvalificering af det pædagogiske miljø omkring eleven (dvs. elevens 
almindelige lærere og klassens lærere generelt) med det sigte, at distriktsskolen selv kan løfte undervisningsopgaven det efterfølgende skoleår. Der vil 
dels være tale om undervisningsopgaver og dels om sparring og opkvalificering m.m. af kollegaer på distriktsskolen. Rejseholdslærerne vil 
ledelsesmæssigt være tilknyttet inklusionscentret, men de skal have et udstrakt samarbejde med lærere og ledelse på den distriktsskole, de virker på.  
En typisk rejseholdslærer vil undervise halv tid på inklusionscentret og halv tid som rejseholdslærer på én distriktsskole. 
 
Satellitklasser 
Der etableres satellitklasser på distriktsskoler i den udstrækning, det giver mening.  Hensigten med at etablere satellitklasser er at tilbyde elever 
undervisning i specialklasser tættere ved deres hjemmemiljø. Som en sidegevinst spredes den specialpædagogiske viden, man har på 
inklusionscentrene, ud på flere distriktsskoler. Det primære personale, der underviser i satellitklasser, er ledelsesmæssigt tilknyttet inklusionscentrets 
ledelse, men med et udstrakt samarbejde med den distriktsskole, som satellitklassen er placeret på. Etableringen af satellitklasser sker i en dialog med 
de distriktsskoler, det måtte dreje sig om. Den ledelsesmæssige konstruktion skal evalueres løbende med en samlet evaluering efter et år. 
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Bilag 1: Inklusionscenter for elever med svære socio-
emotionelle vanskeligheder (SE-tilbud) 
 
Målgruppe: 
Elever med svære socio-emotionelle indlæringsvanskeligheder, det vil sige børn med omfattende 
adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i skole, fritid og familie.  
 
Status:  
Elevgruppen bliver i øjeblikket undervist i SE-tilbuddet på Kjellerup Skole (pt. 20 elever) og på 
Ulvedalskolen (pt. 24 elever). Endelig undervises 13 elever i andre tilbud (f.eks. Børne- og Familiehuset i 
Lemming). 
 
Vedr. inklusionscenter: 
Det anbefales, at der etableres et inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle 
vanskeligheder under Hvinningdalskolen. Undervisningen af denne elevgruppe skal foregå delvis på 
Hvinningdalskolen og delvis på Ulvedalskolen, ligesom der også vil være satellitklasse(r) på Kjellerup 
Skole. Endelig skal de elever, for hvem det giver mening, undervises på deres distriktsskole med støtte af 
et rejsehold, der er tilknyttet inklusionscentret. 
 
Begrundelsen for forslaget er, at de to nuværende tilbud har for lille volumen, ligesom det pædagogiske 
miljø vil blive mere robust. Det nye tilbud skal via rejseholdsvirksomhed og evt. etablering af 
satellitklasser understøtte skolernes arbejde med denne elevgruppe.  
 
Den ændrede indstilling til placering af inklusionscentret under Hvinningdalskolen beror på flere faktorer: 
• Hvinningdalskolen har en mere hensigtsmæssig placering angående elevtransport end Kjellerup 

Skole. Et forhold, som også flere høringssvar peger på. 
• Man udnytter de renoverede bygningsmæssige rammer, som Ulvedalskolen byder på. 
• Den samlede konstruktion med Ulvedalskolen som en afdeling under Hvinningdalskolen vil, med den 

korte afstand mellem de to skoler, give mulighed for mere fleksibilitet for såvel elever, personale som 
ledelse de to afdelinger imellem. 

• De positive pædagogiske strategier, man har udviklet på Kjellerup Skoles SE-tilbud, kan forsat spille 
en væsentlig rolle i formuleringen af et nyt samlet pædagogisk koncept for området, idet personalet i 
Kjellerup vil blive tilknyttet Inklusionscentret f.eks. via satellitklasse(r) på Kjellerup Skole. 

 
Dette nye koncept skal sikre, at eleverne i videst muligt omfang bevarer tilknytningen til 
normalsystemet, bl.a. ved at ingen elever kan være tilknyttet dette SE- tilbud i mere end 2 år. 
Personalegrupperne på Kjellerup Skole og Ulvedalskolen udgør det nye inklusionscenters 
personalegruppe. Forslaget indebærer en formel nedlæggelse af Ulvedalskolen, ligesom Kjellerup Skoles 
specialklasserække (SE-tilbuddet) nedlægges og ændres til satellitklasse(r) under inklusionscentrets 
ledelse. 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de to 
undervisningstilbud, Hvinningdalskolens leder, samt repræsentanter fra Skoleafdelingen inklusiv PPR. 
Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan for, hvordan det nye pædagogiske koncept skal udvikles. 
Desuden skal arbejdsgruppen komme med forslag til, hvordan de administrative og personalemæssige 
forandringer forberedes bedst muligt. Arbejdsgruppens virke skal rammesættes af en styregruppe 
bestående af ledelsesrepræsentanter fra Kjellerup Skole, Ulvedalskolen, Hvinningdalskolen samt 
Skoleafdelingen og PPR. Arbejdsgruppens planer skal realiseres med virkning for skoleåret 2011/12.  
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Vedr. rejsehold og satellitklasser: 
Forslaget indebærer, at de to nuværende undervisningstilbud på området (SE-tilbuddet på Kjellerup 
Skole og Ulvedalskolen) sammen med Hvinningdalskolen skal arbejde på at få inklusionscentret, 
rejsehold og satellitklasser implementeret.  
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget indebærer følgende initiativer: 

Dato Handling 

05. januar 2011 Informationsmøde for ledelse, medarbejdere og medarbejderorganisationer 
på hele specialområdet (invitation er udsendt) 

05. januar 2011 Skriftlig information af forældre ved Kjellerup Skoles SE-tilbud og 
Ulvedalskolen om, hvad beslutningen indebærer. 

Januar 2011 Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en 
samlet plan for, hvordan hele konceptet omkring inklusionscentret 
implementeres. Arbejdet skal sigte mod, at inklusionscentret kan fungere 
med base på Hvinningdalskolen pr. 1. august 2011. 

Februar 2011 Der indledes en politisk proces vedr. en formel nedlæggelse af Ulvedalskolen. 
Processen vedr. skolenedlæggelse indebærer, at en beslutning formelt kan 
effektueres pr. 1. august 2012. 

Februar 2011 Der indledes en politisk proces vedr. en ændring af skolestrukturen på 
Kjellerup Skole, idet SE-tilbuddet ikke længere vil have specialklassestatus. 
Formelt er der tale om en ændring af bilag 1 til styrelsesvedtægten. 
Ændringen kan få virkning pr. 1. august 2011. 

Februar/marts 2011 Ved visitationen af elever til specialtilbud opereres der med muligheden af at 
etablere rejsehold og satellitklasser for det kommende skoleår. 

 
Økonomi:  
Den økonomi, der er forbundet med at sikre personalet et specialpædagogisk løft og nyudvikling af det 
pædagogiske koncept, indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. 
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Bilag 2: Inklusionscenter for elever med svære generelle 
indlæringsvanskeligheder 
 
Målgruppe: 
Elever, der på næsten alle områder har svært ved at honorere den almindelige skoles faglige krav. 
 
Status:  
Elever med de sværeste vanskeligheder inden for området undervises nu på Dybkær Specialskole (pt. ca. 
80 elever). Derudover undervises elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Sølystskolens E-fløj 
(pt. ca. 67 elever), mens der i Thorning Skoles specialafdeling undervises ca. 57 elever. 
 
Vedr. inklusionscenter: 
Der nedsættes med ledelsesrepræsentanter fra Dybkær Specialskole, Thornings Skole, Sølystskolen og 
Skoleafdelingen inkl. PPR en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en samlet 
plan for, hvordan undervisningen af elever med svære generelle vanskeligheder skal organiseres. 
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til  

a) en samling af Dybkær Specialskole  
b) forslag til hvad der skal ske med de elever, der nu undervises på Sølystskolens E-fløj. Skal den 

”nye” Sølystskolen rumme en specialafdeling på ca. 70 elever, eller skal en del af denne 
elevgruppe undervises et andet sted?  

c) overvejelser om områdets ledelsesforhold, skal der være ét eller to inklusionscentre på ”det 
generelle område”.  

Planen skal være færdig med udgangen af februar måned 2011 med henblik på en efterfølgende politisk 
behandling på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 2. marts 2011.  
 
Vedr. rejsehold og satellitklasser: 
I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn, oprettes ved den forestående 
visitation i februar/marts måned 2011 satellitklasser samt undervisning af rejseholdslærere med virkning 
fra skoleåret 2011/12.  
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget indebærer følgende initiativer: 

Dato Handling 

05. januar 2011 Informationsmøde for ledelse, medarbejdere og medarbejderorganisationer 
på hele specialområdet (invitation er udsendt). 

05. januar 2011 Nedsættelse af arbejdsgruppe, som nævnt ovenfor. 

Februar 2011 Arbejdsgruppen afleverer sine forslag til Skolechefen. 

Marts 2011 Forslagets anbefalinger vedr. 1) etablering af inklusionscenter 2) samling af 
Dybkær Specialskole 3) E-fløjens fremtid på Sølystskolen behandles politisk. 
Afhængig af de fremsendte anbefalinger skal den politiske proces rumme 
høringer m.m. i skolebestyrelser, MED-udvalg m.fl. 

Februar/marts 2011 I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn, 
oprettes ved den forestående visitation i februar/marts måned 2011 
satellitklasser samt undervisning af rejseholdslærere med virkning fra 
skoleåret 2011/12. 

 
Økonomi:  
Den økonomi, der er forbundet med at sikre personalet et specialpædagogisk løft og nyudvikling af det 
pædagogiske koncept, indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. 
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Bilag 3: Inklusionscenter for elever med svære specifikke 
indlæringsvanskeligheder 
 
Målgruppe: 
Målgruppen dækker en række forskellige typer vanskeligheder, bl.a. udviklings- og adfærdsforstyrrelser 
inden for autismeområdet, Aspergers syndrom, børn med udtalte opmærksomhedsforstyrrelser og 
koncentrationsvanskeligheder m.m. 
 
Status:  
Elevgruppen undervises pt. i Centerklassen på Ans Skole (42 elever), i Langsøskolens specialtilbud (pt. 
54 elever) og i Bryrup Skoles C-klasser (9 elever). 
 
Vedr. inklusionscenter: 
Der sættes fokus på et fælles uddannelsesforløb af det personale, der underviser elever med specifikke 
indlæringsvanskeligheder. PPR er tovholder for dette uddannelsesforløb. Målet med forløbet er, ud over 
at give personalet et fælles fagligt løft, at knytte personalet sammen og hermed berede vejen for at 
personalet samlet skal tilknyttes inklusionscentret. 
Der nedsættes en arbejdsgruppen med ledelsesrepræsentanter fra Ans Skole, Langsøskolen, Bryrup 
Skole og Skoleafdelingen inklusiv PPR. Arbejdsgruppen skal: 
• Komme med forslag endelig placering af inklusionscentret med virkning fra skoleåret 2012/13. 
• Komme med forslag til proces, der skal sikre implementeringen af inklusionscentret med fokus på 

forældre, elever og personale. 
Arbejdsgruppens deadline er: November 2011. 
 
Vedr. rejsehold og satellitklasser: 
Ved visitationen i februar/marts måned etableres rejsehold med undervisere fra henholdsvis Ans Skole, 
Langsøskolen eller Bryrup Skole i den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre 
hensyn. Derudover etableres i den udstrækning, hvor det er praktisk muligt, satellitklasser, hvor eleverne 
undervises i en specialklasse tæt på deres hjemskole. Rejseholdslærere og satellitklassernes personale 
kommer fra enten Ans Skole, Langsøskolen eller Bryrup Skoles specialklasser.  
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget indebærer følgende initiativer: 

Dato Handling 

05. januar 2011 Informationsmøde for ledelse, medarbejdere og medarbejderorganisationer 
på hele specialområdet (invitation er udsendt). 

Februar 2011 Nedsættelse af arbejdsgruppe, som nævnt ovenfor. 

Oktober 2011 Arbejdsgruppen afleverer sine forslag til Skolechefen. 

November 2011 Forslagets anbefalinger vedr. etablering af inklusionscenter behandles 
politisk. Afhængig af de fremsendte anbefalinger skal den politiske proces 
rumme høringer m.m. i skolebestyrelser, MED-udvalg m.fl. 

Februar/marts 2011 I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv mm., oprettes ved 
visitationen undervisning af rejseholdslærere samt etablering af satellitklasser 
med virkning fra skoleåret 2011/12. 

 
Økonomi:  
Den økonomi, der er forbundet med at sikre personalet et specialpædagogisk løft og nyudvikling af det 
pædagogiske koncept, indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. 
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Bilag 4: Inklusionscenter for elever med gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser 
 

Vedr. elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
 
Målgruppe: 
Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismeområdet. 
 
Status: 
Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser undervises på Skolen i Nørskovlund (pt. 36 elever), 
Skolen i Nørskovlund er en afdeling under Ans Skole. Samtidig har Silkeborg Kommune nogle elever, der 
undervises på specialskoler udenfor Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune kan selv varetage al 
undervisning af denne elevgruppe. 
 
Vedr. inklusionscenter: 
Der er etableret et inklusionscenter på Skolen i Nørskovlund rettet mod denne elevgruppe. 
 
Vedr. rejsehold og satellitklasser: 
I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn, oprettes ved den forestående 
visitation i februar/marts måned undervisning af rejseholdslærere, ligesom der, hvis det er muligt, 
etableres satellitklasser med virkning fra skoleåret 2011/12. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget indebærer følgende initiativer: 

05. januar 2011 Informationsmøde for ledelse, medarbejdere og medarbejderorganisationer 
på hele specialområdet (invitation er udsendt). 

Februar/marts 2011 I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv mm., oprettes ved 
visitationen undervisning af rejseholdslærere. Rejseholdsundervisningen 
starter i skoleåret 2011/12. 

 
Økonomi: 
Den afledte økonomi indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. 
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Bilag 5: Inklusionscenter for elever med svære 
læsevanskeligheder på 3.-9. klassetrin 
 
Målgruppe: 
Elever på 3.-9. klassetrin, der har meget svære læse- og stavevanskeligheder. 
 
Status: 
Undervisningen af denne elevgruppe foregår for 3.-9. klassetrin med udgangspunkt fra Balleskolen. På 
10. klassetrin varetages undervisningen af Silkeborg Ungdomsskole. 
 
Vedr. inklusionscenter: 
Der er etableret et inklusionscenter på Balleskolen. Her undervises elever med svære læsevanskeligheder 
enten på Balleskolen eller på deres hjemskole understøttet af inklusionscentrets personale.  
Kommunens læsekonsulenter samt undervisere i Silkeborg Ungdomsskoles læseklasse for 10. klassetrins 
elever indleder i skoleåret 2011/12 et formaliseret samarbejde med inklusionscentret på Balleskolen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget indebærer følgende initiativer: 
05. januar 2011 Informationsmøde for ledelse, medarbejdere og medarbejderorganisationer 

på hele specialområdet (invitation er udsendt). 

August 2011 Silkeborg Kommunes læsekonsulenter tilknyttes inklusionscentret via et 
formaliseret samarbejde. 

 
Økonomi: 
Den afledte økonomi indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. 
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Bilag 6: Inklusionscenter for bogligt svage og skoletrætte 
elever på 8.-10. klassetrin 

 
Målgruppe: 
Bogligt svage og skoletrætte elever på 8.-10. klassetrin. 
 
Status: 
Elever indenfor denne målgruppe undervises nu i Bryrup Skoles specialklasse (E-klassen med 5 elever) 
samt på Silkeborg Ungdomsskole (her undervises pt. 31 elever på Højmarkskolen). 
  
Vedr. inklusionscenter: 
Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen er inklusionscenter for denne målgruppe. E-klassen på 
Bryrup Skole får samme status som Højmarkskolen har, dvs. E-klassen ændrer status fra at være et 
specialklassetilbud til at være et særligt tilbud til bogligt svage og skoletrætte elever. E-klassen på 
Bryrup Skole skal i det kommende skoleår have et formaliseret samarbejde med Silkeborg 
Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen. 
Efterfølgende skal E-klassen i Bryrup Skole med sit særlige undervisningsmiljø skal være en 
satellitklasse(r) under Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget indebærer følgende initiativer: 
05. januar 2011 Informationsmøde for ledelse, medarbejdere og medarbejderorganisationer 

på hele specialområdet (invitation er udsendt). 

Marts 2011 Skolechefen fremsender til politisk behandling på Børne- og 
Ungeudvalgsmøde den 2. marts 2011 forslag om, at E-klassen på Bryrup 
Skole ændrer status fra at være et specialklassetilbud til at være et særligt 
tilrettelagt undervisningstilbud for bogligt svage elever. Ændringen medfører 
en ændring af skolestrukturen og hermed en ændring af styrelsesvedtægtens 
bilag 1. 

August 2012 Bryrup Skoles E-klassetilbud ændrer status til at være en satellitklasse under 
Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen. 

 
Økonomi: 
Den afledte økonomi indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. 
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