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Den interne skole på Tagkærgaard

20-12-2016

Jeg har nu færdigbehandlet sagen om Kolding Kommunes tilsyn med specialundervisningen i den interne skole på Tagkærgaard.

Dok.nr. 15/05348-3/MV
Bedes oplyst ved henvendelse

I brev af 12. januar 2016 bad jeg Kolding Kommune som ansvarlig for tilsynet
med specialundervisningen i den interne skole på Tagkærgaard om oplysninger om, hvorvidt skolen tilbyder eleverne undervisning i folkeskolens fulde
fagrække, om skolelederen har truffet afgørelser om fritagelse af elever for
undervisning i et eller flere fag på grundlag af en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering foretaget af PPR, og hvad kommunen vil foretage sig i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne på området.
Kolding Kommune har svaret i brev af 10. marts 2016 med bilag.
Jeg har tidligere modtaget kopi af den overenskomst, som Kolding Kommune
og Fonden Tagkærgaard har indgået om undervisningen i den interne skole,
og som trådte i kraft den 1. august 2015.
Det fremgår af § 5 i overenskomsten, at undervisningen i den interne skole
skal tilrettelægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i
folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Det er præciseret, at eleverne skal undervises i folkeskolens fulde fagrække, og at elevernes samlede
undervisningstimetal og minimumstimetallet for de enkelte fag skal overholde
folkeskolelovens bestemmelser. Herefter er det anført, at der i konkrete tilfælde er mulighed for at fravige kravene for den enkelte elev ved at følge den
særlige procedure i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand. Det er desuden fastsat i overenskomsten,
at den interne skole hvert år senest den 15. maj skal sende en undervisningsplan til godkendelse hos Kolding Kommune.
Kolding Kommune har i sit brev af 10. marts 2016 oplyst, at kommunen i forbindelse med et tilsynsbesøg på Tagkærgaard den 2. februar 2016 kunne
konstatere, at den interne skole tilbød undervisning i folkeskolens fulde fagrække.

Det fremgår af den tilsendte rapport om tilsynsbesøget, at Kolding Kommune
har givet Tagkærgaard instrukser om senest 14 dage efter en elevs indskrivning på skolen at meddele PPR, at der pågår en udredning af eleven i forhold
til undervisningens omfang, og senest 2 måneder efter en elevs indskrivning
på skolen at sende en begrundet ansøgning til PPR om dispensation i forhold
til fagrække og mindstetimetal. Kommunen har desuden gjort Tagkærgaard
opmærksom på, at meddelelser om udredninger og ansøgninger om dispensationer løbende skal sendes til kommunen.
Kolding Kommune har oplyst, at der på tidspunktet for kommunens tilsynsbesøg på den interne skole ikke var nogen af de daværende 10 elever, der
modtog undervisning i folkeskolens fulde fagrække. 5 af eleverne var blevet
fritaget for undervisning i den fulde fagrække og mindstetimetal efter godkendelse fra PPR, og med hensyn til de øvrige 5 elever, som boede i afrusningsafdelingen, var der fra Tagkærgaard indgivet meddelelse til PPR om, at eleverne ville blive udredt inden for 2 måneder.
I forbindelse med de førstnævnte fem elever går jeg ud fra, at PPR alene foretog pædagogiske-psykologiske vurderinger af eleverne, og at det herefter var
skolelederen, der traf afgørelserne om fritagelse for undervisning i enkelte fag.
Jeg henviser til § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialundervisningsbekendtgørelsen), jf. § 18 i bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni
2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Ifølge kommunens tilsynsrapport oplyste den interne skole i forbindelse med
tilsynet, at implementeringen af dispensationer fra folkeskolelovens krav om
fagrække og mindstetimetal var under udarbejdelse og forventedes på plads
ved skoleårets udløb.
Det fremgår endvidere af tilsynsrapporten, at Kolding Kommune over for
Tagkærgaard særlig har indskærpet bestemmelsen i specialundervisningsbekendtgørelsens § 12, som bl.a. vedrører nedsættelse af undervisningstiden
på grund af elevens helbred (§ 12, stk. 3) og bestemmelsen i bekendtgørelsens § 13 om fritagelse for undervisning i et fag. Kommunen har desuden påpeget, at det er skolelederens ansvar at sikre, at dispensationer fra fagrækken
og timetal udmøntes i samarbejde med forældrene og PPR i Kolding Kommune.
Som svar på mit spørgsmål om, hvad Kolding Kommune vil foretage sig i tilfælde af Tagkærgaards manglende overholdelse af reglerne på området, har
kommunen henvist til overenskomstens § 10, som bl.a. vedrører misligholdelse af overenskomsten, og § 11 om PPR-bistand, hvoraf det bl.a. fremgår, at
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der for samtlige indskrevne elever på Tagkærgaard i den undervisningspligtige alder, som ikke bliver tilbudt undervisning i den fulde fagrække, skal søges om dispensation gennem PPR og godkendelse fra forældremyndighedsindehaveren.
Jeg må forstå Kolding Kommunes henvisning til overenskomstens bestemmelser sådan, at kommunen i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne
om undervisning i den fulde fagrække og reglerne om fritagelse for undervisningen i et eller flere fag vil bede Tagkærgaards interne skole om at bringe
forholdene i orden inden for en rimelig frist, og hvis dette ikke sker, vil kommunen benytte sig af muligheden for at ophæve overenskomsten.
På baggrund af det oplyste har jeg ikke anledning til at foretage mig yderligere
i sagen om Kolding Kommunes tilsyn med specialundervisningen i den interne
skole på Tagkærgaard.
I forbindelse med Kolding Kommunes fortsatte tilsyn med undervisningen i
den interne skole på Tagkærgaard henleder jeg opmærksomheden på det
vejlednings- og inspirationsmateriale om god tilsynspraksis, som Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling (nu Undervisningsministeriet) har udarbejdet – ”Tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler”
(2. udgave, maj 2016).
Jeg har sendt en kopi af dette brev til Undervisningsministeriet til orientering.
Jeg lægger på min hjemmeside en opfølgning på den nyhed, som jeg offentliggjorde i forbindelse med, at jeg rejste sagen over for Kolding Kommune.
Med venlig hilsen

Kopi til orientering
Undervisningsministeriet
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