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specialklasse og specialskole 

specialpædagogiske undervisningstilbud 

aarhus kommune har specialklasser på fere af kommunens folkeskoler. derud-
over har kommunen to specialskoler 

specialklasser og specialskoler er undervisningstilbud til børn og unge, som har 
behov for særlige rammer til støtte af deres læring, udvikling og trivsel. 

som forælder kan du ikke selv indskrive dit barn i en specialklasse eller på en 
specialskole. 

For at få plads i en specialklasse eller på en specialskole skal dit barn være ind-
stillet til et specialpædagogisk undervisningstilbud gennem ppr og specialpæda-
gogik (ppr). 

indstilling til specialklasse eller specialskole 

det er skolelederen på dit barns distriktsskole, som kan indstille dit barn til et 
specialpædagogisk undervisningstilbud. en indstilling vil altid ske i samråd med 
dig som forælder. 

når dit barn indstilles til et specialpædagogisk undervisningstilbud udarbejder 
psykologen i dit barns dagtilbud eller skole en pædagogisk-psykologisk vurdering, 
som beskriver dit barns styrker, vanskeligheder og udviklingsmuligheder. 

alle oplysningerne om dit barn samles i en indstillingsrapport. 

du får mulighed for at gennemgå og komme med dine bemærkninger til indstil-
lingsrapporten (partshøring), inden ppr træfer afgørelse om at henvise dit barn 
til specialklasse eller specialskole. 
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specialklasse og specialskole 

Henvisning til specialklasse eller specialskole 

børn, der af distriktsskolelederen indstilles til et specialpædagogisk undervis-
ningstilbud inden den 1. februar, er sikret en plads i en specialkasse eller på en 
specialskole i august. i starten af april får du besked om, hvilket specialpædago-
gisk tilbud ppr har henvist dit barn til. 

Hvis der i løbet af året opstår behov for at indstille dit barn til et specialpædago-
gisk undervisningstilbud, foretager ppr en vurdering og henviser, når der er et 
relevant specialpædagogisk undervisningstilbud, der passer til dit barns behov. 

ppr vurderer hvert barn og henviser til det specialpædagogiske undervisningstil-
bud, som bedst tilgodeser barnets behov. 

Hvis dit barns behov ikke kan imødekommes i en specialklasse, henviser ppr til 
en specialskole. 

det er ikke skolelederen, der træfer beslutning om en konkret specialklasse eller 
specialskole. det er en faglig helhedsvurdering, der ligger til grund for ppr´s af-
gørelse. det er ppr, der træfer denne afgørelse. 
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specialklasse og specialskole 

kontakt 

du kan få yderlige oplysninger på pprs hjemmeside: 
www.aarhus.dk/ppr 

du er også velkommen til at kontakte ppr på tlf.: 8940 3777. 

www.aarhus.dk/ppr

