
Høringssvar til Børn og Skoles Udviklingsplan for specialområdet. 

Børn og Skole anmoder på vegne af Byrådet om bemærkninger til Udviklingsplanen for 

Specialundervisningsområdet, og i udviklingsplanen er det formuleret: ”. . . anbefales det, at 

denne udviklingsplan betragtes som et debatoplæg”. 

Randers Ungdomsskoles MED-udvalg og bestyrelse (i det efterfølgende benævnt som RU) 

stiller sig positive overfor anmodningen om at komme med bemærkninger, og har forholdt 

sig til debatoplægget i det nedenstående. 

Det videre arbejde med udviklingsplanen i forvaltningsregi, som der lægges op til i det 

medfølgende: ”Høringsbrev vedrørende Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet”, 

ser RU frem til at deltage i. 

 RU ønsker at komme med en opfordring til, at man i det videre arbejde med 

debatoplægget i forvaltningsregi, i høj grad involverer specialundervisningsområdet 

(specialskoler, specialklasser og herunder ungdomsskolen) og interessenter i den 

ønskede plan for udviklingen af området, 

 

 For herigennem at bringe en specialpædagogisk faglighed ind i det videre arbejde 

med udviklingsplanen. 

 

 RU ønsker at bemærke, som der også gøres opmærksom på i debatoplægget, at 

den skitserede nye ressourcetildelingsmodel, får betydning for kvaliteten i tilbuddene. 

 

 RU opfordrer til, at man i udmøntningen af princippet: ”Fra specialskole til 

specialklasse” sikrer, at kvalifikationer, kompetencer og faglighed ”følger med” ud i 

de eksisterende og nye specialklasser, eller medarbejderne her opkvalificeres. 

 

 RU opfordrer til, at man i den videre arbejdsproces med debatoplægget er 

opmærksomme på, at der blandt de ældste unge i specialundervisningsområdet er 

et behov for ungemiljøer – sociale platforme. De ældste unge er mobile, og flytter sig 

rundt mellem fritidsmiljøer, og er ikke i samme grad afhængig af et lokalt 

forankringspunkt. 

 

 RU opfordrer til, at man i den videre arbejdsproces med debatoplægget er 

opmærksomme på, at der blandt de ældste unge i specialundervisningsområdet er 

et behov for undervisningstilbud, der tilgodeser det håndværksmæssige i form af 

værkstedundervisning, hvor matematik, dansk og engelsk læres i praksis. 

 

 

På vegne af  

 

Randers Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg 


