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Den interne skole på Bjerget
1. Fagrække og fritagelse for undervisning
Til orientering sender jeg kopi af et brev, som jeg i dag har sendt til Den selvejende institution Bjerget i sagen om undervisningen i Bjergets interne skole.
Jeg vedlægger også en kopi af min endelige redegørelse i sagen.
Som det fremgår, er det efter min opfattelse kritisabelt, at Bjerget ud fra en
generel vurdering af elevernes formåen begrænsede undervisningen i den
interne skole til tre fag ud af folkeskolens fulde fagrække i skoleåret 2013/14.
Jeg har derfor henstillet, at eleverne i den interne skole på Bjerget fremover
bliver tilbudt undervisning i folkeskolens fulde fagrække.
Det er endvidere efter min opfattelse kritisabelt, at lederen af den interne skole ikke i overensstemmelse med reglerne traf afgørelse – på grundlag af en
konkret pædagogisk-psykologisk vurdering af den enkelte elev – om fritagelse
for undervisning i et fag i de tilfælde, hvor eleven havde så usædvanligt store
vanskeligheder i faget, at det ikke skønnedes hensigtsmæssigt at give eleven
specialundervisning i det pågældende fag.
Jeg har derfor henstillet, at skolelederen fremover træffer afgørelse om fritagelse af en elev for undervisning i et fag i de tilfælde, hvor betingelserne er
opfyldt.
Med det vedlagte brev af dags dato og den endelige redegørelse har jeg færdigbehandlet sagen og i forhold til Bjerget afsluttet min undersøgelse af den
interne skole.
Jeg beder imidlertid med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk. 1, Assens Kommune som ansvarlig for tilsynet med specialundervisningen i den
interne skole på Bjerget om at underrette mig om, hvorvidt skolen nu tilbyder
eleverne undervisning i den fulde fagrække, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 2.
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I det omfang en eller flere elever ikke tilbydes undervisning i den fulde fagrække, beder jeg Assens Kommune om at underrette mig om, hvorvidt skolelederen har truffet afgørelse om fritagelse af den enkelte elev for undervisning
i et eller flere fag på grundlag af en konkret pædagogisk-psykologisk vurdering foretaget af PPR.
Jeg henviser til § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 18 i
bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014 om specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder.
Hvis eleverne på Bjergets interne skole ikke tilbydes undervisning i den fulde
fagrække, og skolelederen ikke har truffet afgørelser om fritagelse for undervisning efter reglerne i de nævnte bekendtgørelser, beder jeg Assens Kommune om at oplyse, hvad kommunen vil foretage sig fremover på baggrund af
de henstillinger, som jeg har afgivet over for Bjerget i mit brev af dags dato.

2. Antal elever i den interne skole
Efter folkeskolelovens § 20, stk. 7, kan undervisningsministeren fastsætte
nærmere regler om bl.a. minimumsstørrelsen for interne skoler på anbringelsessteder.
Bemyndigelsen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Ifølge § 10 i bekendtgørelsen skal en intern skole på et anbringelsessted være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne
skole kan oprettes, og det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret
må ikke være under 10.
Det fremgår af Assens Kommunes tilsynsrapport om et tilsyn på Bjergets interne skole den 20. april 2015, at det samlede skoletilbud Bjerget-Storskoven
på daværende tidspunkt havde i alt 8 betalende elever. Det er anført, at elevtallet forventedes at stige inden for kort tid og for næste skoleår forventedes at
blive minimum 10 elever.
Med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk. 1, beder jeg Assens Kommune om at oplyse elevtallet på Bjergets interne skole og elevtallet for det
samlede skoletilbud Bjerget-Storskoven ved indeværende skoleårs start.
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Hvis elevtallet var under 10 på dette tidspunkt eller hvis det gennemsnitlige
elevtal for det samlede skoletilbud Bjerget-Storskoven må forventes at blive
under 10 i skoleåret 2015/16, beder jeg Assens Kommune om en udtalelse
om, hvad kommunen vil foretage sig i anledning heraf.
Jeg beder om at modtage svar fra Assens Kommune inden for 2 måneder.
Jeg har sendt en kopi af dette brev til Bjerget til orientering.
Til Assens Kommunes orientering kan jeg oplyse, at jeg i dag på baggrund af
min undersøgelse om undervisningen i fem interne skoler på anbringelsessteder for børn og unge (herunder Bjerget) har rettet en generel henvendelse
til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om kommunernes udøvelse af tilsynet med specialundervisningen i interne skoler.
Jeg har sendt en kopi af dette brev og min endelige redegørelse om Bjergets
interne skole til ministeriet.
Jeg lægger en nyhed om min undersøgelse af undervisningen på interne
skoler på min hjemmeside.
Med venlig hilsen

Kopi til orientering:
Den selvejende institution Bjerget
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
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