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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på alm. del – spørgsmål 201 

 

I brev af 7. april 2022 har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af udval-

get (MFU) Karina Adsbøl (UFG) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del – spørgsmål 201: 

Ministeren bedes kommenterer forholdene på Lolland Specialskole som 

beskrevet i udsendelse på tv2 øst den 6. april 2022 og redegøre for, 

hvilke initiativer ministeren agter at tage? https://www.tv2east.dk/ny-

hedsudsendelser-gammel?clip=d4e00e91-dbfc-44b8-b453-33427d7fef8a 

Svar: 

Kommuner og folkeskoler skal overholde folkeskolelovgivningen, og at 

det er et kommunalt ansvar at sikre, at der er de nødvendige ressourcer 

og specialpædagogiske kompetencer på specialskoler til at imødekomme 

elevgruppens udfordringer og særlige behov. Det er selvsagt ikke accep-

tabelt, hvis der er børn, der ikke får den nødvendige hjælp til at komme 

på toilettet eller skiftet ble i løbet af skoledagen, eller børn, der ikke får 

de nødvendige kommunikationshjælpemidler, de har behov for i skolen. 

 

Det er også et kommunalt ansvar at prioritere de nødvendige ressourcer 

til at udarbejde pædagogiske-psykologiske vurderinger og andre nødven-

dige opgaver i forbindelse med at tilrettelægge undervisningen for elever 

med særlige behov. 

 

Forældre har mulighed for at klage over indholdet af specialundervis-

ningstilbuddet til Klagenævnet for Specialundervisning. 

 

Jeg kan oplyse, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget 

henvendelser om manglende overholdelse af reglerne i folkeskolelovgiv-

ningen og anden lovgivning på den pågældende specialskole. Det gælder 

en lang række forhold, herunder bl.a. regler om fagrække, timetal, speci-

alundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder manglende 

eller forældet pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) ved (re)visitering, 
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kvalifikationskrav til undervisere, fraværsregistrering, opfyldelse af un-

dervisningspligt, sygeundervisning, folkeskolens prøver, skolebestyrelser, 

uddannelsesparathedsvurderinger og magtanvendelse. Henvendelserne 

handler bl.a. også om inhabilitet i kommunen. Endvidere nævnes der 

forhold, der er omfattet af andre ressortområder. 

 

Styrelsen har oversendt sagen til Ankestyrelsen med henblik på, at Anke-

styrelsen kan vurdere, om det giver anledning til at rejse en sag som led i 

det kommunale tilsyn. Styrelsen har modtaget en yderligere henvendelse i 

sagen den 27. april 2022, som er oversendt til Ankestyrelsen. 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgiv-

ning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen har de 

sanktionsmuligheder over for kommunerne, der følger af den kommu-

nale styrelseslov. 

 

I forhold til problemer med ventetid i PPR kan jeg oplyse, at aftaleparti-

erne bag finansloven for 2022 var enige er om at afsætte 3,0 mio. kr. i 

2022 til kortlægning af mulige udfordringer i PPR, herunder fx fasthol-

delsesproblemer, områder med lange ventetider og muligheden for bedre 

videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi. Kortlæg-

ningen forventes gennemført i løbet af 2022. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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