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Fra: Lone Norlander Smith
Sendt: 14. oktober 2019 14:13
Til: MBA-Byradsservice
Cc:
Emne: 10 dages forespørgsel 

Kære Jacob Bundsgård  

Følgende bedes besvaret som en ti dages forespørgsel 

Skoleværing i et kognitivt handicap perspektiv. 

Det bedes oplyst hvordan forvaltningen håndtere skoleværing med dette som udgangspunkt. 

Tages der hensyn til dette område når der gives forældrepålæg, er der en konkret viden om hvormange af 

de pålæg der gives der bunder i et kognitivt handicap ? 

Arbejdes der udfra en helhedsorienteret indsats når der konstateres skoleværing, og afdækkes de 

bagvedliggende årsager i alle tilfældene? 

Med den nye GDPR lov er der en problemstilling der vanskeliggøre at få oplyst diagnoser er forvaltningen 

opmærksom på dette og hvordan tages der højde for den nye situation ? 

Hvormange af vores ansatte i PPR er særligt uddannede til at varetage den særlige opgave det er at 

opspore Kognitive vanskeligheder og handicaps der af ? 

Er der konkrete handleplaner til at sikre at børnene med de særlige udfordringer tages hånd om så 

skoleværing undgåes eller søges stoppet ? 

Kan forvaltningen klargøre følgende problematik ? Børn der starter i alm klasse , som siden hen visiteres til 

special klasse eller special skole og der opstår skoleværing , registreres ikke som skoleværing eller fravær 

?  

Slettes barnet på distrikts skolen ? Eller er det værts skole der skal registere skoleværing og til hvem ? Er 

der børn der forsvinder ud af systemet ? 

Kan forvaltningen give en forklaring på lovligt og ulovligt fravær for børn med kognitive vanskeligheder. ?  
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Har forvaltningen et overblik over antallet af børn med Autisme der på nuværende tidspunkt ikke går i skole 

? Og hvor længe den manglende skolegang har stået på ? 

Og Hvilken alders grupper repræsentere de børn ?  

Er det fra alm klasse tilbud  eller fra special / klasser og skoler  der er størst skoleværing ?  

Hvordan ser tallene ud for 2018 0g 2019 ?  

Har forvaltningen et formaliseret samarbejde med Autisme foreningen ?  (Til råd og vejledning .) 

Mange sp. Håber det kan nåes inden for tidsrammen, ellers hellere kvalificerede svar og så lidt længere 

sag beh.  

Da det afsendes i uge 42 regner jeg denne uge fra.  

Vh. Lone Norlander Smith  

Enhedslisten / Aarhus Byråd . 


