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0. Tekst

 behovForord

Det kræ ver dia log mel lem bru ge re og beslut nings ta ge re og en  bevidst og 
lang sig tet plan læg ning af virk som he den at opnå den nød ven di ge kva litet 
i den pæda gogisk-psy ko lo giske råd giv ning.

Den ne vej led ning er et værk tøj til det te arbej de, sam ti dig med at den 
på peger de opga ver, der skal  løses for at  sikre børn, unge og deres for æl dre 
de sam me ret tig he der, uan set hvor i lan det de bor. 

Der er  mange  måder at løse den ne opga ve på, afhæng igt af de valg der træf-
fes i kom mu ner ne om  PPR’s orga ni sa tion, opga ve felt, sam ar bejds struk tur, 
per so na le og ikke  mindst udvi klings ret ning.

Vej led ning en  giver ud over de lov plig ti ge opga ver en ræk ke bud på valg 
 mulig he der ne  inden for de for skel li ge områ der.

Vej led ning en er et resul tat af PPR-pro jek tet, som Under vis nings mi nis te ri et 
igang sat te i 1994 for at få  udredt, om vi ove ralt i lan det hav de fået udvi klet 
en pæda gogisk-psy ko lo gisk råd giv ning, der kun ne imø de kom me de ændre de 
 behov for rådgivning, som sam fund sud vik ling en hav de med ført og sam ti dig 
kun ne til vej e bringe for slag og inspi ra tion til den fort sat te udvik ling af PPR.

I 1997 resul te re de pro jek tet i ‘Afslut ten de rap port og  handlingsplan’, der 
 beskrev  PPR’s funk tion, kva li tets kri te ri er for PPR og hand le for slag til den 
fort sat te udvi klings pro ces.

‘Vej led ning om PPR – pæda gogisk-psy ko lo gisk  rådgivning’ er et af de 
cen tra le hand le for slag, der nu er ble vet til vir ke lig hed.

I takt med at sko le pro ble mer vur de res og bear bej des i sam men hæng med 
bar nets  eller den ung es hele livs si tu a tion har den sko le psy ko lo gis ke råd giv ning 
 ændret sig til pæda go gisk-psy ko lo gisk-råd giv ning med nye arbejds op ga ver.

Sam fund sud vik ling en har med ført sto re ændring er i fami li e li vet og der med 
i børn og ung es opvækst vil kår. 
De fl es te børn og unge kla rer de ændre de udfor dring er og krav, men  nogle 
får van ske lig he der både i og uden for sko len. Dis se børn og unge har brug 
for sær lig støt te i form af råd giv ning og under vis ning, der til go de ser  deres 
sær li ge  behov – på sam me måde som børn der har sær li ge  behov af  andre 
års a ger.
PPR skal spil le en  aktiv rol le i det te arbej de i en koor di ne ret ind sats med de 
øvri ge invol ve re de par ter  omkring børn og unge i den enkel te kom mu ne.

Ivan Sørensen
Styrelseschef 
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UddannelsesstyrelsenNår vi i Dan mark har udvi klet pæda gogisk-psy ko lo gisk 
råd giv ning (PPR) med grund læg gen de, lov mæs si ge opga ver i fol ke sko len 
her un der små børn som rå det, er det  udtryk for en ide o lo gi og et sam funds-
syn, der læg ger stor vægt på, at fol ke sko lens for mål spa ra graf om alsi dig 
udvik ling i den fæl les fol ke sko le, skal omfat te alle ele ver. 

Det lig ger i grund fi  lo so fi  en om PPR, at en del af det fag li ge per so na le 
ind går i den enkel te sko les virk som hed. 

Kun  omkring 1,5 pro cent af ele ver ne under vi ses i spe ci al klas ser  eller spe ci-
al sko ler.

Hvad  angår inte gra tion af ele ver med han di cap har den dan ske fol ke sko le i 
 mange år  været  model for  andre natio ner – og er det fort sat, jvf. Salam an ca-
erklæ ring en (1). 

Fol ke sko le lo ven stil ler krav om, at hen vis ning til spe ci al un der vis ning sker  efter 
pæda go gisk psy ko lo gisk råd giv ning og  efter sam råd med ele ven og for æl dre ne. 
Det te rets krav for ele ver og for æl dre er  stærkt med vir ken de til fol ke sko lens 
udvik ling hen imod en ‘sko le for  alle’, som det blev beslut tet af et  enigt 
fol ke ting i 1969.

De fl es te børn går 10 år i fol ke sko len. Fol ke sko len er der med det cen tra le 
sted i fore byg gen de virk som hed over for børn, for æl dre og sko le. PPRs 
arbejds form er ken de teg net ved, at opga ver ne  løses på ste det, dér hvor bar-
net ophol der sig, det være sig i sko len, i dag in sti tu tio nen  eller i hjem met. 

PPR har  blandt  andet en for plig tel se til at fun ge re som fol ke sko lens inter ne, 
kri tis ke råd giv ning i for hold til under vis ning en og ind sat sen for ele ver med 
sær li ge  behov. Der for skal PPR anven de sin fag li ge eksper ti se både til at 
arbej de for udvik ling af en rum me lig og hen syn ta gen de sko le for alle, og 
til at  sikre ele ver med alvor li ge sko le van ske lig he der og han di cap den mest 
kva li fi  ce re de under vis ning.

En del af de børn, der har mest omfat ten de van ske lig he der i sko len, har 
også brug for  bistand i hjem me- og fri tids li vet.  Siden 1970erne har et  stort 
 antal af lan dets kom mu ner der for udvi klet en mere hel heds mæs sig ind sats 
over for det enkel te barn  eller den enkel te fami lie. PPR har  mange ste der 
haft en cen tral rol le i udvik ling en  blandt  andet gen nem fol ke sko le lo vens til-
bud  siden 1980 om under sø gel se af 0-6 åri ges  behov for spe ci al pæ da go gisk 
 bistand.
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For mål med vej led ning en

Det er den ne vej led nings for mål at være en  hjælp til den loka le dia log i 
kom mu ner ne, når PPR skal udvi kles til at være en vel in te gre ret virk som hed, 
der kan spil le en vig tig rol le i for bin del se med udmønt ning af kom mu nens 
sam le de visio ner, mål sæt ning er og hand le pla ner for børn og unge.

Vej led ning en hen ven der sig  først og frem mest til alle nøg le per so ner og 
inter es sen ter, der har et  ansvar for udvik ling af kom mu nens arbej de for børn 
og unge. Det gæl der  såvel i det poli tis ke sys tem som  blandt det ansat te 
per so na le og  blandt for æl dre- og  andre bru ger grup per. 

Det er vej led ning ens ambi tion at kun ne tje ne som det grund lag, der sik rer 
en kva li fi  ce ret dia log mel lem kom mu na le nøg le per so ner, så alle rele van te 
aspek ter med tæn kes, når den loka le PPR-virk som hed udvi kles –  såvel i den 
enkel te kom mu ne som i for bin del se med kom mu na le fæl les ska ber.

Vej led ning en kan anven des i sin hel hed fx af en  lokal sty re grup pe,  eller 
bestem te  afsnit kan anven des i for bin del se med kon kre te  behov.

 Børns ændre de leve vil kår er beskre vet  mange  gange. Der er bety de lig  viden 
til rådig hed om, hvil ke ændring er der er brug for i den kom mu na le ind sats 
for børn og unge. Erfa ring er ne  peger på, at det er nød ven digt med et inten-
sivt og ved va ren de  lokalt arbej de med at til ret te læg ge nye arbejds for mer.

Opbyg ning og sam men fat ning af vej led ning ens ind hold

Kapi tel 1 – i det te ind led nings ka pi tel beskri ves for mål og bag grund for 
vej led ning en.

Vej led ning ens 8 kapit ler beskri ver en ræk ke cen tra le for hold, som må med-
tæn kes i for bin del se med stil ling ta gen til den loka le PPR-betje ning og 
beslut ning om, hvor dan PPR skal ind gå i den enkel te kom mu nes hel heds-
ind sats for børn og unge.

Udtryk ket ‘PPR’ anven des ove ralt i vej led ning en som beteg nel se for kom mu nens 
pæda gogisk-psy ko lo gis ke råd giv nings virk som hed – uan set hvor dan den er orga ni se ret. 

Kapi tel 2 omhand ler den kom mu na le arbejds pro ces, og der  gives ide er til, 
hvor le des man i prak sis kan  arbejde med udvikling af PPR.

Det er væsent ligt, at alle tre bru ger ni ve auer – for æl dre og børn, ansat te og 
poli ti ke re – er repræ sen te re de i arbej det.
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Kva li tets ud vik ling af PPR adskil ler sig ikke fra, hvor dan der arbej des med 
kva li tets ud vik ling på  andre områ der. Det gæl der eva lu e ring af nuvæ ren de 
virk som hed, udvik ling af visio ner, opsæt ning af nye mål og ny eva lu e ring. 

Det kræ ver en sys te ma tisk og inten siv ind sats at omsæt te kva li tets ud vik ling 
til syn li ge nye arbejds for mer.

Kapi tel 3 beskri ver en ræk ke cen tra le udvi klings ten den ser, som det er nød-
ven digt at have for øje i for bin del se med fast læg gel se af den loka le PPR-
virk som hed – uan set struk tur og opga ver. 

Med udgangs punkt i en beskri vel se af  børns leve vil kår og triv sel omtales det 
fore byg gen de arbej de og vig tig he den af at  sikre hel hed og sam men hæng i 
den loka le ind sats på børn og unge områ det.

Når næs ten alle børn ophol der sig i dag in sti tu tio ner og sko ler, får dis se en 
bety de lig udvi klings op ga ve. Det er der for vig tigt at insti tu tio ner og sko ler 
arbej der  efter fæl les over ord ne de mål. Det stil ler krav om tæt dia log mel lem 
insti tu tio ner ne og ved va ren de arbej de med at kva li fi  ce re pæda go ger og lære-
re til i sam ar bej de med for æl dre og børn at til ret te læg ge de  bedst muli ge 
udvi klings be ting el ser for bør ne ne.

PPRs eksper ti se må  aktivt anven des i det te arbej de, hvor der des u den 
er  behov for kva li fi  ce ret tvær fag ligt og tvær sek to rielt sam ar bej de og ikke 
 mindst  aktiv del ta gel se af børn og for æl dre. 

Kapi tel 4 gen nem går de lov plig ti ge opga ver, som de er beskre vet i fol ke sko le-
loven og  anden lov giv ning.

Her frem hæ ves PPRs betyd ning for ‘sko len for  alle’  under hen vis ning til, 
at kun  meget få ele ver under vi ses uden for den almin de li ge klas se, i mod sæt-
ning til hvad der er til fæl det i de fl es te  andre lan de.

Des u den under stre ges kra vet om, at PPR sam men med spe ci al un der vis ning-
en sam ar bej der inten sivt med sko lens øvri ge lære re om at udvi kle den 
almin de li ge under vis ning, så den  tager  størst  muligt hen syn til ele ver med 
sær li ge  behov  inden for klas sens ram mer.

PPRs arbejds op ga ver i for bin del se med de enkel te ele vers hen vis ning til spe ci-
al un der vis ning gen nem gås. Dis se lov giv nings mæs si ge krav til PPR er sam ti-
dig det enkel te  barns og for æl dre nes rets- og kva li tets krav til fol ke sko lens 
under vis ning i de til fæl de, hvor ele ver ne har sær li ge  behov. 
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I kapit let beskri ves PPR-arbejds op ga ver i for bin del se med små børn, hvor det 
er for æl dre nes ret tig hed at få en PPR-under sø gel se af  deres  barns even tu el le 
 behov for spe ci al pæ da go gisk  bistand. Også bistan den til små børn fra tale-
høre pæ da go ger ne omta les.

Afsnit tet om den vidt gå en de spe ci al un der vis ning under stre ger  blandt  andet 
vig tig he den af, at det enkel te loka le PPR er i  stand til at fore ta ge  eller 
for an le di ge den for nød ne under sø gel se af  stærkt han di cap pe de børn. 

Det kræ ver  viden om og over blik over de sam le de mulig he der i lan det som 
hel hed – også med hen blik på at kun ne råd gi ve for æl dre og stil le kva li fi  ce re de 
for slag til sko le gang.

Den væsent li ge vurderings op ga ve i for bin del se med tospro ge de ele ver med 
sær li ge  behov, der kræ ver sær lig eksper ti se hos PPR, beskri ves.

Afslut nings vis omta les krav om PPR-betje ning af  andre sko le for mer – pri va te 
sko ler, efter sko ler, anbring el ses ste der, dag be hand lings til bud m.v.

Kapi tel 5 beskri ver de kom mu na le opga ver over for børn, unge og  deres 
fami li er i over ens stem mel se med lov giv ning en for hen holds vis sko le-, soci al- 
og sund heds om rå det.

Både lov giv ning og rege ring ens hand lings plan for de sva gest stil le de børn 
og unge inde hol der  ønsker og krav om at  sikre en koor di ne ret ind sats for 
de tru e de børn og unge.

Der læg ges til sva ren de op til at betrag te muli ge PPR-arbejds op ga ver på 
 tværs af lov giv ning er ne, sam ti dig med at det enkel te lov om rå de rum mer 
spe ci fi k ke arbejds op ga ver, der kan  løses af PPR.
 
Gene relt er der tale om for skel li ge  typer af arbejds op ga ver: dels kva li fi  ce ring 
af per so na let på børn og unge områ det samt for æl dre og fami li er, dels 
udvik ling af sys te mer og insti tu tio ner.

I slut ning en af kapit let beskri ves det aktu el le arbej de med at ska be hel hed 
og sam men hæng i de kom mu na le sys te mer for børn og unge på  tværs af 
insti tu tio ner og sko ler. I for bin del se med det udvi de de lærings be greb skal 
sam ar bej det mel lem sko le- og fri tids om rå det også udvi kles. I beg ge til fæl de 
er der  behov for, at PPR med vir ker med sin  viden og erfa ring til gavn for 
den ne udvi klings pro ces.

Kapi tel 6 beskri ver vig ti ge for hold i PPRs sam ar bej de med det poli tis ke 
sys tem og bru ger ne i bred for stand –  såvel for æl dre og børn som sam ar bejds-
part ne re på børn og unge områ det.
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Lige vær dig hed i sam ar bejds re la tio nen med for æl dre ne under stre ges, såle des 
at for æl dre nes kom pe ten ce og  ansvar i for hold til  deres eget barn udnyt tes. 
Til sva ren de må det enkel te barn i bety de lig udstræk ning ind dra ges i drøf t-
elser og afta ler om even tu el le for an stalt ning er.

PPRs mulig he der for at være et syn ligt og anven de ligt råd giv nings til bud for 
bru ger ne beskri ves.

I sam ar bej det med for æl dre ne er det vig tigt at fast hol de en klar hed og åben-
hed i for hold til en ræk ke etis ke pro blem stil ling er – som fx hvor dan og med 
hvem der sam ar bej des, hvil ke skrift li ge oplys ning er fore lig ger, og hvem har 
 adgang til dem, tavs heds-, oplys nings- og under ret ning spligt.

Der  peges på beho vet for, at PPRs virk som hed regel mæs sigt drøf tes i et 
 bredt sam men sat bru ger fo rum, såle des at råd giv nings virk som he den sik res 
det bre dest muli ge fun da ment for fort sat udvik ling.

Kapi tel 7 beskri ver en ræk ke cen tra le tema er i for bin del se med PPRs arbej de.

Der er en kort beskri vel se af de per so na le grup per, der kan være på PPR, og 
den tvær fag li ge sam men sæt ning i over ens stem mel se med arbejds op ga ver ne 
under stre ges.

Det beskri ves, hvor dan PPR kan arbej de fore byg gen de, fore gri ben de og ind-
gri ben de i for hold til det enkel te barn / fami lie, klas ser / grup per, sko le / 
insti ti tu tio ner og i for hold til den sam le de kom mu ne.

Det eks ter ne tvær fag li ge / tvær sek to ri el le arbej de beskri ves. Det skal afvej es, 
hvor når tvær sek to rielt sam ar bej de er nød ven digt, og hvor når opga ver kan 
 løses  inden for det enkel te sys tem ale ne.

Sam ar bej det  internt i PPR er beskre vet  blandt  andet gen nem omta le af 
hvor dan arbejds for de ling, team sam ar bej de og team kul tur kan orga ni se res 
samt over vej el ser over prio ri te ring af arbejds op ga ver ne.

Eksem pler på ind hol det af PPRs virks om heds plan og arbej det med den 
beskri ves. Den er dels et  internt sty rings red skab, dels et infor ma tions- og 
dia lo gred skab i for hold til rekvirenter og den sam le de bru ger grup pe.

Til  sidst beskri ves de for skel li ge ledel ses funk tio ner. 

Kapi tel 8 gen nem går en ræk ke væsent li ge for hold, der bør ind gå i over vej 
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 elser ne over, hvor dan den loka le PPR-virk som hed skal orga ni se res, og om 
fæl les kom mu nalt sam ar bej de skal eta ble res.

I hver kom mu ne er der umid del bart tre råd giv nings sy ste mer for hen holds vis 
sko le-, soci al- og sund heds om rå det. Pro ble mer ne ved en fuld stæn dig sam men-
læg ning af de tre sys te mer beskri ves. Det gæl der  blandt  andet spørgs må let 
om auto ma tisk udveks ling af oplys ning er og mulig he der ne for fort sat udvik-
ling af de tre sys te mers egen fag lig hed.

Der beskri ves en  model for bibe hol del se af tre selv stæn di ge råd giv nings sy ste-
mer. Der er opstil let en ræk ke kri te ri er, der kan anven des, når en  model for 
PPR skal fast læg ges og eva lu e res.

Da for valt nings op byg ning en vari e rer fra kom mu ne til kom mu ne, er der 
ikke  peget på en kon kret ind pla ce ring af PPR i den kom mu na le struk tur. 
For de le og ulem per ved for skel li ge for mer for for valt nings mæs sig ind pla ce-
ring gen nem gås.

Bag grund for vej led ning en

Den ne vej led ning er ét  blandt en ræk ke for slag til hand ling, som et  enigt 
PPR- udvalg frem kom med i 1996.

I 1993 ned sat te Under vis nings mi nis te ri et et  udvalg til at ana ly se re udvik ling en 
på PPR-områ det og til at frem kom me med even tu el le for slag til jus te ring er. 
Kom mis so ri et for det te arbej de er ved lagt som  bilag. Ini ti a ti vet blev  taget 
i enig hed mel lem Under vis nings mi nis te ri et, Kom mu ner nes Lands for ening 
og Dan marks Lærer for ening. I udvalgs ar bej det blev dis se 3 par ter sup ple ret 
med Soci al mi nis te ri et,  Dansk Psy ko log for ening og  Dansk Soci al råd gi ver 
 forening.

Det 3-åri ge udvalgs ar bej de omfat te de herud over en  bredt sam men sat refe-
ren ce grup pe samt del ta gel se af op mod 2.000 fag per so ner og bru ge re i for-
bin del se med 18 lands dæk ken de hel dags se mi na rer, hvor for skel li ge udvalg te 
tema er blev  belyst.

Udvalgs ar bej det resul te re de i 4 rap por ter med uddy ben de belys ning af 
pro blem stil ling er:
• ‘Fra Sko le psy ko lo gi til pæda go gisk psy ko lo gisk  rådgivning’, 1995,  giver en 
kort beskri vel se af udvik ling en.
• ‘pæda gogisk-psy ko lo gisk råd giv ning I  Danmark’, 1995, er en ana ly se af 
de pæda gogisk-psy ko lo gis ke råd giv nings en he der pr. 1. janu ar 1994 på bag-
grund af en spør ges ke maun der sø gel se.
• ‘Udvi klings ten den ser i  arbejdet’, 1996, er en beskri vel se af hoved  tenden ser 
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i PPRs arbej de på bag grund af de 18 regio na le semi na rer.
• ‘Afslut ten de rap port og  handlingsplan’, 1997, er sty rings grup pens eni ge 
sam men fat ning og vur de ring, som den er frem lagt for under vis nings  minis-
te ren.

Vej led ning en byg ger såle des ind holds mæs sigt i bety de lig grad på arbej det 
og erfa ring er ne fra PPR-udvalgs ar bej det og de vur de ring er, der var enig hed 
om  blandt par ter ne. 

Vej led ning en  giver eksem pler på, hvor dan det er  muligt og hen sigts mæs sigt 
at til ret te læg ge den kom mu na le PPR-betje ning som en væsent lig  enhed i 
kom mu nens sam le de ind sats på børn og unge områ det med  respekt for 
lov giv nings mæs si ge opga ver og  lokalt fast sat te  ønsker. 

 Andre ini ti a ti ver til udvik ling af PPR

Den ne vej led ning om PPR er ét  blandt en ræk ke hand lings for slag, som 
sty re grup pen for PPR-udval get til stil le de under vis nings mi nis te ren. Sam ti dig 
med udsen del se af vej led ning en er en ræk ke af dis se for slag ved at bli ve 
udmøn tet, og det er vig tigt, at vej led ning en løben de ses i sam men hæng med 
de erfa ring er, der frem kom mer fra de øvri ge ini ti a ti ver. Det drej er sig  blandt 
 andet om:
• Jus te ring af grund ud dan nel ser ne i psy ko lo gi og spe ci al pæ da go gik 
i for hold til de frem ti di ge PPR-opga ver. 
• Eta ble ring af kur ser for lede re af PPR.
• Ana ly ser af for de le og ulem per ved bestem te orga ni sa tions- og arbejds for mer. 
• Udvi klings pro jek tet PPR-NET, hvor 25 kom mu ner ind budt af Under vis-
nings mi nis te ri et udvi kler stra te gi er, meto der og sam ar bejds mo del ler til at 
møde de ændre de  behov for pæda go gisk psy ko lo gisk råd giv ning. Pro jek tet 
er tre årigt og afslut tes og eva lu e res ulti mo 2000.

Sty re grup pen for PPR-udval get pegede herudover  blandt  andet på føl gen de 
områ der: 
• PPRs orga ni sa tion, beman ding og opga ve va re ta gel se ana ly se res i ud valg te kom  
mu ner. PPRs fag li ge kva litet beskri ves kon kret og oper a tio nelt. Des u den 
fore ta ges en beskri vel se og vur de ring af PPRs sam ord ning med  anden råd-
giv ning, mel lem kom mu na le sam ar bejds mo del ler, og PPRs råd giv ning over 
for  svært han di cap pe de ele ver.
• For søgs- og udvi klings pro jek ter  inden for PPRs arbejds om rå de. Her har 
Under vis nings mi nis te ri et igang sat et net værks sam ar bej de med et  stort  antal 
pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning er om udvik ling og erfa rings  opsam ling 
på en ræk ke fag li ge områ der.
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Der er såle des  mange cen tra le ini ti a ti ver  omkring udvik ling af PPR, der 
alle læg ger op til en løben de og tæt dia log mel lem Under vis nings mi nis te ri et 
og  andre cen tra le par ter på den ene side og de enkel te kom mu ner på den 
 anden side.

Hen vis ning:

1. Salam an ca-erklæ ring en og hand lings pro gram met for spe ci al un der vis ning, Under-

vis nings mi nis te ri et 1997.

 Bilag:

Bag grund for PPR-udvalgs ar bej det:

Bag grun den for ned sæt tel se af PPR-udval get i 1993 var en betrag te lig bekym ring 

over den  meget for skel lig ar te de PPR-betje ning af fol ke sko len, både kva li ta tivt og 

kvan ti ta tivt, hvor der  synes at være eksem pler på van ske lig he der ved  nogle ste der 

at udfø re de i fol ke sko le lo ven lov plig ti ge opga ver i for bin del se med børn med sko le-

van ske lig he der – ikke  mindst når det gæl der de svæ rest han di cap pe de, jfr. beskri-

vel sen i kapi tel 4.

Spør ges ke maun der sø gel sen fra 1994 bekræf te de den  meget sto re for skel lig hed. I 

kom mu ner med et ind byg ger tal  omkring 7.000 vari e re de antal let af PPR-års værk fra 

2 til 12. I mel lem sto re kom mu ner mel lem 20.-30.000 ind byg ge re vari e re de antal let 

af års værk fra 4 til 26. I stør re kom mu ner mel lem 30.-50.000 ind byg ge re vari e re de 

antal let fra 8 til 65.

På opgø rel ses tids punk tet var der fx 8 kom mu ner, der ikke blev  betjent af sko le psy-

ko log og 3 kom mu ner hav de slet ikke psy ko log be tje ning.

Selv om vari a tio nen i  nogen grad afspej ler en stor for skel i opga ve va re ta gel se, bør 

udvik ling en ses i sam men hæng med, at et minis te rielt  udvalg i 1971 frem lag de en 

beman dings mo del for en Sko le psy ko lo gisk Råd giv ning på bag grund af et ide al-elev-

un der lag på 5.000 til betje ning af fol ke sko lens  behov (Kemp-udval get). 

Det te omfat te de en leden de sko le psy ko log, 2 sko le psy ko lo ger, 2 kli nis ke psy ko lo ger, 

1 soci al råd gi ver samt kon su len ter for områ der ne tale-høre, læse, spe ci al klas ser, 

ele ver med soci a le og /  eller emo tio nel le van ske lig he der samt kura tor virk som hed.

Den ne  model blev grund la get for den lands dæk ken de udbyg ning af de sko le psy ko-

lo gis ke råd giv nings kon to rer fra begyn del se af 1970erne i for bin del se med kom mu-

nal re for men. Med bag grund i de minis te ri el le bestem mel ser aftal te  mange små kom-

mu ner fæl les ska ber for at  sikre en opti mal tvær fag lig beman ding og betje ning fra 

Sko le psy ko lo gisk Råd giv ning. I 1994 var der fort sat 145 kom mu ner, der ind gik i et 

sam ar bej de om pæda gogisk-psy ko lo gisk råd giv nings virk som hed.
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For sko le psy ko lo ger og kon su len ter var der fas te  regler for  omfang af arbejds tid i 

rela tion til antal let af ele ver, som råd giv ning en omfat te de.

I 1980 kom nye arbejds op ga ver til  inden for fol ke sko len i for bin del se med plig ten 

til at til by de spe ci al pæ da go gisk  bistand til børn fra 0-6 år, og i for bin del se med 

Sær for sor gens udlæg ning, såle des at også børn med de svæ res te han di cap blev 

omfat tet af ret ten til under vis ning i for hold til fol ke sko le lo ven.

I  løbet af 1980erne ske te sam ti digt et grad vist  skift i den tra di tio nel le rol le og for vent-

ning til den sko le psy ko lo gis ke råd giv ning. Fra den over vej en de ind ivi du el le foku se-

ring base ret på test ning og for slag til ind ivi du el le for an stalt ning er begynd te råd giv-

ning en at læg ge mere vægt på vig tig he den af sko le mil jø et og bør ne nes dag lig dag 

i det hele  taget. Fore byg gel se –  såvel i klas sens under vis ning som i hele sko lens 

opbyg ning, og hvor bar net i  øvrigt  befandt sig – kom mere i  fokus.

Sam ar bej det med den soci a le sek tor blev udvi klet i vid udstræk ning i for bin del se 

med børn med soci a le og emo tio nel le van ske lig he der. Psy ko lo ger ne i fol ke sko lens 

sko le psy ko lo gis ke råd giv ning vis te sig i  mange kom mu ner hur tigt at bli ve vig ti ge 

fag per so ner i de res sour ce kræ ven de fami li e sa ger.  Nogle ste der kun ne det te med-

fø re en redu ce ret og mås ke util stræk ke lig betje ning af PPR-opga ver ved sko le væ-

se net.

I for bin del se med den sti gen de decen tra li se ring i hele det offent li ge sys tem blev de 

fles te cen tra le ret nings lin jer på  blandt  andet PPR-områ det ophæ vet i slut ning en af 

1980erne. Nye og bre de re enheds for valt ning er på bør ne om rå det blev dan net i kom-

mu ner ne, og det blev op til den enkel te kom mu ne selv at ska be sin struk tur – også 

i for bin del se med PPR-virk som hed.Iføl ge fol ke sko le lo ven har  enhver kom mu ne 
kon kre te arbejds op ga ver i for bin del se med at yde pæda go gisk-psy ko lo gisk 
råd giv ning for børn og unge – jvf. kapi tel 4.

Alle kom mu ner har der for  behov for at drøf te og tage stil ling til to 
hoved pro blem stil ling er:
a. Hvor hen sigts mæs sigt og effek tivt  løser PPR arbejds op ga ver ne i for hold til 
krav fra fol ke sko le lo ven og de kom mu nalt ved tag ne mål sæt ning er?
b. Hvor hen sigts mæs sigt og effek tivt ind går per so na let fra PPR i den sam le de 
kom mu na le hel heds ind sats for børn og unge i for hold til lov giv nings krav og 
de kom mu nalt ved tag ne mål sæt ning er?

I det te kapi tel vil der bli ve sat  fokus på  nogle af de vig ti ge  sider af den 
kom mu na le arbejds pro ces, som kan dan ne grund lag for arbej det med at 
orga ni se re og fast læg ge arbejds op ga ver ne i den enkel te kom mu nes PPR.

Over vej el ser ne kan anven des både i kom mu ner, der har selvstæn digt PPR, 
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og i kom mu ner med fæl les ord ning.

PPRs rol le i kom mu nens sam le de børn og unge ind sats

Fol ke sko le lo ven under stre ger i for mål og øvri ge ind hold, at vi har en fæl les 
almen dan nen de fol ke sko le. Sam ti dig har den enkel te elev et ube ting et krav 
på at få en under vis ning, der er til ret te lagt i over ens stem mel se med ele vens 
for ud sæt ning er.

På det te grund lag stil les der krav til sko len om alsi dig udvik ling af den 
enkel te elev, her un der udvik ling af den enkel te  elevs selv til lid og selv værd, 
lyst til og  ansvar for fort sat  læring, udvik ling af soci al, kul tu rel, inter na tio nal 
og mil jø mæs sig for stå el se.

Spe ci al un der vis ning en og den pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning har i 
 mange år  udgjort en inte gre ret og væsent lig del af det enkel te sko le væ sens 
mulig he der for, at dis se mål sæt ning er og visio ner, som Fol ke ting et har fast-
lagt, også i prak sis omfat ter ele ver med sær li ge  behov.

I for bin del se med, at det sto re fl er tal af børn efter hån den til bring er  megen 
tid i dag in sti tu tio ner, har Fol ke ting et med Lov om soci al  ser vice beskre vet 
over ord ne de for mål for bør ne nes  ophold i dag in sti tu tio ner m.v., der i ind-
hold nøje sva rer til de over ord ne de for mål i fol ke sko le lo ven.

Den enkel te kom mu ne står her med i den situ a tion, at der over ord net poli-
tisk er  behov for at for mu le re visio ner, mål sæt ning er og ind sats om rå der for 
det sam le de børn og unge områ de. Der er brug for en gene rel kom mu nal 
 debat om de enkel te delom rå ders mål sæt ning, ind hold og kva li tets ud vik ling, 
og des u den om sam men hæng en mel lem de enkel te områ der. Det drej er 
sig  blandt  andet om dag pleje, vug ge stu er, bør ne ha ver, sko ler, fri tids hjem 
/ SFO, fri tids klub ber, ung doms klub ber, ung doms sko le og om de sær li ge 
fag grup pe sy ste mer som fx sund heds tje nes ten, sags be hand ler grup pen på børn 
/ fami li eom rå det og PPR. Det er som kon se kvens af den over ord ne de poli-
tis ke  debat, at krav og  ønsker til det loka le PPR  opstår og fast læg ges.

Det er vig tigt at igang sæt te en løben de udvi klings pro ces for at  sikre, at 
alle delom rå der enkelt vis og i sam spil med hin an den  udgør en kom mu nal 
hel heds ind sats over for børn og unge i kom mu nen. I den for bin del se ind går 
også opkva li fi  ce ring af bør ne nes pri mær per so ner – for æl dre, pæda go ger og 
lære re og sam spil let mel lem dem, da de  udgør grund la get for den mest soli de 
fore byg gen de ind sats, jvf. kapi tel 3.

Hvor dan og med hvem kan dia lo gen om PPR  føres?

Der fi n des  mange  måder at gen nem fø re en  debat om PPR på, og kom mu ner ne 
er gået for skel li ge veje. Der er  mange inter es sen ter  inden for kom mu nens 

19

2. Lokalt arbejde med 
udvikling af PPR



børn og unge områ de, og ini ti a ti vet kan udgå fra det poli tis ke  niveau,  eller 
det kan frem stå som ini ti a tiv fra enkelt per so ner fra fx for valt ning  eller PPR.

Uan set fra hvem ini ti a ti vet  udgår, er det vig tigt at have for øje, at det er en 
 debat, der ved rø rer  mange. 

I før ste  omgang skal nøg le per so ner ne i sko le væ se net og på dag in sti tu tions-
om rå det ind dra ges,  blandt  andet den cen tra le ledel se, lede ren på insti tu-
tio ner og sko ler, ansat te, besty rel sen og fæl les råd gi ven de orga ner for de 
respek ti ve områ der.

Den vide re  debat må ind dra ge både det poli tis ke  niveau og per so na le/lede re 
samt for æl dre, jvf. kapit ler ne 6 og 8. 

Det er nød ven digt at opbyg ge et for plig ten de sam ar bej de mel lem nøg le per-
so ner, der repræ sen te rer de impli ce re de par ter. Ned sæt tel se af en repræ sen  
tativ sty re grup pe for arbejds pro ces sen kan være et vig tigt led i arbej det.

Hvor dan kan drøf tel ser ne fore gå?

Arbejds pro ces sen med at få  aftalt hand lings ori en te re de krav og for vent ning-
er til PPR fore går som kva li tets ud vik ling på  andre områ der. Ind hol det af 
drøf tel ser ne vil dog vari e re.

En sty re grup pe kan  sikre et kva li fi  ce ret debat for løb, så alle impli ce re de bli ver 
ind dra get og ansvar lig gjort. 

Erfa ring er med kva li tets ud vik ling  viser, at start fa sen er helt afgø ren de. Her 
læg ges grund la get for det efter føl gen de arbej de, der må base res på en rime lig 
grad af fæl les grund lag og enig hed.

Fun da men tet for det vide re arbej de med PPRs rol le og arbejds op ga ver må 
hvi le på en kort læg ning og vur de ring af PPRs nuvæ ren de opga ve løs ning set 
i for hold til de lov giv nings mæs si ge krav og de loka le  ønsker. Sty re grup pen 
må fi n de arbejds for mer, der mulig gør det te – for eksem pel:
•  debat  blandt PPR-per so na let
•  debat  blandt / med PPRs bru ge re  eller repræ sen tan ter (ansat te, for  ældre, 
poli ti ke re)
• spør ges ke ma til udvalg te grup per af bru ge re
• inter vi ew  blandt udvalg te bru ge re
• tema dag /  høring om PPR
• kom bi na tio ner her af

Hvad kan dia lo gen ind holds mæs sigt omfat te?

En kort læg ning og vur de ring af PPRs arbej de kan fore ta ges med  mange 
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for skel li ge ind gangs vink ler afhæng igt af de loka le  behov.

 Nogle ste der er det især rele vant at tage udgangs punkt i opga ver ne i hen-
hold til fol ke sko le lov giv ning en. I dis se til fæl de kan udgangs punk tet være 
 loven, spe ci al un der vis nings re gler ne, beskri vel ser i betænk ning er og udvalgs-
rap por ter om PPR og spe ci al un der vis ning en. Den ne vej led nings kapi tel 4 
oplis ter dis se arbejds op ga ver, og det vil være et anven de ligt udgangs punkt 
for vur de ring af PPRs løs ning af de lov plig ti ge opga ver. 

En cen tral sty re grup pe kan i det te til fæl de  sikre vur de ring og eva lu e ring hos 
PPR og dens bru ge re. For men kan være  debat og spør ges ke ma. I  andre kom-
mu ner, hvor der er for vent ning er om, at PPR skal løse bre de re opga ver, kan 
udgangs punk tet des u den være de  lokalt for mu le re de krav – her un der hvad 
der lov giv nings mæs sigt måt te være for mu le ret  inden for dis se områ der, jvf. 
kapi tel 5.

Et  andet anven de ligt udgangs punkt er de 15 kva li tets kri te ri er, som PPR-
udval gets arbej de har beskre vet i den afslut ten de hand lings plan, 1997, side 
14 til 20 – sup ple ret med de efter føl gen de afsnit i den ne vej led ning.

De 15 kva li tets kri te ri er  udgør de cen tra le til bage mel ding er fra de 3 års PPR-
udvalgs ar bej de. De  anses for at være afgø ren de områ der for PPRs kva litet og 
hvil ket udbyt te, den enkel te kom mu ne kan have af sin PPR-virk som hed.

 Hvert af de 15 kva li tets kri te ri er er i rap por ten beskre vet ind holds mæs sigt. 
Alle kri te ri er er bak ket op og beskre vet i enig hed af de cen tra le par ter 
 omkring PPR – det vil sige Under vis nings mi nis te ri et, Soci al mi nis te ri et, 
Kom mu ner nes Lands for ening samt de for skel li ge PPR-med ar bej der grup pers 
fag li ge orga ni sa tio ner. 

Kort læg ning en af det loka le PPRs arbejds si tu a tion og opga ve løs ning kan 
fx ske ved at fi n de svar på neden stå en de spørgs mål, der ind holds mæs sigt 
er udfær di get på bag grund af tek sten i udvalgs rap por ten. Der er ale ne angi-
vet eksem pler på hoved ty per af spørgs mål. De fl es te spørgs mål vil skul le 
for  mule res  lokalt, og der skal nok for mu le res adskil li ge under spørgs mål for 
at få  belyst en ræk ke hoved om rå der. Detal je rings gra den må fast sæt tes ud fra 
loka le  ønsker og  behov:

1: Præ cis beskri vel se af PPRs opga ve felt, ind sats og ydel ser:

Er det  klart præ ci se ret, hvad PPRs opga ve felt er i for hold til gæl den de 
lov giv ning og loka le  ønsker? 

Er der til stræk ke lig udvik ling i PPRs opga ve løs ning set ud fra ændre de 
 behov hos børn, fami li er, sko ler, dag in sti tu tio ner m.fl .?
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Hvor dan hånd te res opga ver, man ikke umid del bart har  viden og eksper ti se 
til at ind gå i?

2: Der skal fore ta ges en prio ri te ring af PPRs opga ver:

Er der i for bin del se med nye arbejds op ga ver og for vent ning er til PPR fore ta-
get drøf tel ser og beslut ning er om prio ri te ring af arbejds op ga ver ne?

Har prio ri te rings drøf tel ser ne omfat tet  såvel det poli tis ke sys tem som sam  
arbejd spart ner ne, for æl dre ne og PPR selv?

Har PPR selv for må et at afstem me og udvi kle arbejds for mer med de 
arbejds op ga ver, der  ønskes løst?

Har PPR arbej det for, at  nogle arbejds op ga ver kan udfø res af  andre – mås ke 
 under vej led ning af og  ansvar over for PPR?

3: De loka le poli tis ke myn dig he der udar bej der præ ci se

mål be skri vel ser for PPR:

PPRs virk som hed i hen hold til fol ke sko le lo ven skal iføl ge den kom mu na le 
sty rel ses lov ser vice-beskri ves og eva lu e res for bor ger ne. 

 Løser PPR dis se arbejds op ga ver til stræk ke ligt kva li fi  ce ret?

Er PPR til stræk ke lig tvær fag ligt beman det og orga ni se ret til stræk ke lig hen-
sigts mæs sigt til at løse dis se opga ver?

 Såfremt man  lokalt har beslut tet  eller har for vent ning er om, at PPR  løser 
opga ver ud over fol ke sko len, har man da for ud fore ta get fag li ge ana ly ser af, 
hvil ke krav det te stil ler til tvær fag li ge fag per so ner og res sour cer?

4: PPR har en  sådan tvær fag lig sam men sæt ning, at den kan 

præs te re den for nød ne spe ci a lind sats:

Er PPR til stræk ke ligt tvær fag ligt beman det til at leve op til bru ger nes beret-
ti ge de for vent ning er og krav om kva li fi  ce ret opga ve løs ning i rela tion til krav 
fra lov giv ning og de  lokalt fast sat te krav?

Er der  behov for at over veje fæl les kom mu nalt sam ar bej de for at  sikre til-
stræk ke lig tvær fag lig bred de?

Hvor dan ind går PPRs med ar bej de re i sam ar bej det med øvri ge rele van te 
fag grup per?

5: PPR er pla ce ret som en egen og syn lig  enhed:
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 Udgør PPR en inte gre ret, admi nis tra tiv og fag lig  enhed i den sam le de 
kom mu na le for valt ning?

Betrag ter for æl dre gene relt PPR som en neu tral og til lid svæk ken de  lokal 
 instans, der er i  stand til at yde for æl dre til børn med de svæ res te han di cap 
til stræk ke lig kva li fi  ce ret råd giv ning om sko le for hold m.v.?

Er til lids for hol det til PPR til stræk ke ligt  stort fra for æl dre, børn og unge, 
lære re og pæda go ger til, at det er  muligt at anven de PPR til åben og ufor mel 
råd giv ning?

6: PPR har psy ko log fag lig ledel se:

Har lede ren af PPR til stræk ke ligt over blik og  viden om det arbejds felt, der 
er til lagt råd giv ning en?

Har lede ren af PPR til stræk ke ligt over blik over de sam le de råd giv nings- og 
for an stalt nings mu lig he der regio nalt og på lands ba sis, såle des at råd giv ning 
 omkring det kon kre te barn  altid vil ske på  basis af  viden om de sam le de 
mulig he der?

Er der fra bru ger nes side gene relt til lid til lede rens fag li ge kva li fi  ka tio ner?

Er PPR-lede ren  aktiv i for bin del se med muli ge PPR-opga ver af over ord net 
karak ter som fx udar bej del se af ana ly ser og rede gø rel ser, med vir ke til / tage 
ini ti a tiv til udvi klings pro jek ter, sta tis tis ke opgø rel ser, virks om hed plan med 
ind sats om rå der og eva lu e ring?

Hvor dan er lede rens vare ta gel se af den dag li ge ledel ses funk tion – fag ligt, 
per so na le mæs sigt og admi nis tra tivt?

7: Det er til stræk ke ligt  kendt i lokal om rå det, at der fin des 

et til bud, som hed der PPR:

Hvor dan er vur de ring en af PPRs syn lig hed?

Hvil ke kon kre te ini ti a ti ver  tages for at  sikre høj grad af infor ma tion og 
 viden om PPRs mulig he der?

Er der gene relt for stå el se for og  respekt om PPRs til bud i lokal om rå det?

8: PPR frem træ der som en bru ger ven lig, fag ligt vel fun de ret 

virk som hed:

Ople ves PPRs til bud som en  hjælp til selv hjælp  eller mere i ret ning af 
kli ent gø rel se og ansvars fra ta gel se?
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Er der nor malt rime lig over ens stem mel se mel lem bru ger nes  ønsker og  behov 
og de for slag om for an stalt ning er, der kom mer fra PPR, såle des at bru ger ne 
ople ver dem som nød ven di ge og hen sigts mæs si ge?

9: PPR udfø rer en  sådan fore byg gen de ind sats i sko len,

dag in sti tu tion / klub, i lokal sam fun det og i fami li er ne,

at børn og ung es udvik ling støt tes i posi tiv ret ning:

Ople ver bør ne nes primær per so ner – for æl dre, lære re og pæda go ger – at det 
er ukom pli ce ret at søge ufor mel råd giv ning hos PPR?

Hvor dan med vir ker PPR kon kret i det fore byg gen de arbej de med at ska be 
udvi klen de og tryg ge ram mer i bør ne nes almin de li ge mil jø – det vil sige 
i hjem met, dag in sti tu tio nen og sko len? 

Hvor dan ople ver bru ger ne PPRs med vir ken i det fore byg gen de arbej de, og 
er der for slag til for be dring er?

10: Der er en efter ud dan nel se for lede re af PPR-virk som he den:

Hvor le des er PPRs  leder uddan nel ses mæs sigt rus tet til at kun ne vare ta ge de 
 mange nye arbejds op ga ver og for vent ning er, der stil les til PPR?

11: PPR-med ar bej der nes fag li ge kva li fi ka tio ner opda te res

i rela tion til den sted fund ne udvik ling:

Hvor le des er PPR-med ar bej der nes uddan nel ses mæs si ge kva li fi  ka tio ner i for-
hold til nye krav om arbejds for mer, nye arbejds op ga ver og for vent ning er?

12: PPRs fag li ge kva litet beskri ves kon kret og oper a tio nelt:

Besid der PPR den nød ven di ge fag li ge  viden om børn og ung es udvik ling og 
ind læ ring og om sam spil let mel lem ind ivi det / grup pen og udvi klings mil jø et, 
her un der fami li en, dag in sti tu tio nen og sko len? 

Kan den ne  viden omsæt tes til prak tisk anven de lig hed, og kan den bru ges til 
opfølg ning og revur de ring af virk ning er ne af en  given råd giv ning?

13: PPR  tager i over ens stem mel se med  ønsket om åben hed 

og til lid imod alle hen ven del ser fra bru ger ne til PPR:

Hen ven der bru ge re sig uden hen vis ning direk te til PPR?

Hvad gør PPR kon kret for at  sikre let  adgang til åben, ano nym råd giv ning? 

Hvor dan er bru ger nes til lid til og  viden om det te til bud?

14: Smi dig og hen sigts mæs sig udveks ling af infor ma tio ner 

på  tværs af for valt ning er frem mer et effek tivt PPR-arbej de:
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Hvor dan arbej des der med at  sikre en sam let ind sats fra sko le-, soci al- og 
sund heds sy ste met i de til fæl de, hvor der er  behov for en fæl les koor di ne ret 
ind sats?

Er koor di ne ring en, sam ar bej det og dia lo gen til freds stil len de?

Hvil ke kon kre te afta ler er der  lavet om fx  emner som koor di na tions an svar, 
tavs hed spligt, bru ger ind dra gel se, under ret ning spligt og infor ma tions for mid-
ling?

15: PPRs råd giv ning er i til freds stil len de grad og på en syn-

lig, bru ger ven lig måde  afstemt med  anden råd giv ning:

Ind dra ger PPR i til freds stil len de  omfang  anden rele vant råd giv ning –  lokalt, 
regio nalt og lands dæk ken de – i sin råd giv ning, når det er hen sigts mæs sigt?

Er der til stræk ke lig  viden på PPR om de øvri ge råd giv nings- og 
for an stalt nings mu lig he der?

Sik rer PPR for nø den koor di na tion af de for skel li ge råd giv nings sy ste mer, 
såle des at de enkel te børn og for æl dre ikke ople ver uklar hed og mod sa tret tet 
råd giv ning?

Bred del ta gel se og til bage mel ding

En  lokal kort læg ning af PPRs stær ke og sva ge  sider med udgangs punkt i 
de 15 kva li tets kri te ri er kan evt. sup ple res med spørgs mål i for hold til  andre 
kon kre te kva li tets kri te ri er fra lov giv ning og  lokalt ved tag ne krav.

Som tid li ge re  nævnt er det afgø ren de for den vide re pro ces, at der har  været 
en bred del ta gel se af alle inter es sen ter i ana ly sen og sta tus be skri vel sen af 
PPRs nuvæ ren de funk tion. 

Resul ta ter ne fra ana ly se ar bej det må opsum me res og frem læg ges for alle 
impli ce re de grup per. Det er nød ven digt at  sikre sig den høj est muli ge grad 
af  accept af, at der er tale om en rime ligt dæk ken de beskri vel se.

Loka le krav og  ønsker til PPR

Kort læg ning en af PPRs aktu el le funk tion kan give anled ning til at udpe ge 
kon kre te områ der, der skal træf fes poli tis ke beslut ning er om – fx orga ni sa-
tion, tvær fag lig beman ding, efter ud dan nel se og prio ri te ring er.

Ana ly sen kan des u den give anled ning til at udpe ge mere fag ligt beto ne de 
områ der, hvor der er  ønsker / krav om udvik ling, fx  inden for fore byg gen de 
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ind sats for mer, opprio ri te ring af opga ver i for bin del se med  børns under vis-
ning, og et mere bru ger ven ligt råd giv nings sy stem.

Den fort sat bre de  debat om PPRs ind sats om rå der må ske  inden for ram-
mer ne af lov giv ning ens krav og de kom mu na le mål sæt ning er for arbej det 
med børn og unge. Det skal nøje afkla res, hvor dan PPR tæn kes at ind gå i 
kom mu nens sam le de arbej de på børn og unge områ det og inde hol de en klar 
opga ve for de ling i for hold til øvri ge sam ar bejd spart ne re. 

I sid ste ende er det en poli tisk beslut ning at fast læg ge de over ord ne de ram mer, 
krav og for vent ning er til PPR.

På det grund lag er det PPRs opga ve at udfor me ind sats om rå der og udar bej de 
hand le pla ner, der doku men te rer, hvor dan PPR kon kret vil rea li se re pla ner ne. 

Det er rele vant at beslut te visio ner, ind sats om rå der og hand le pla ner, hvor 
der angi ves  såvel et lang sig tet som et mere kort sig tet for løb. Sam men hæng en 
med kom mu nens øvri ge ind sats på børn og unge områ det bør frem gå.

Beskri vel ser ne kan frem gå af PPRs årli ge virks om hed plan. I til knyt ning til 
dem angi ves, hvil ke eva lu e rings for mer PPR vil anven de, og hvil ke bru ger-
grup per der skal ind gå i eva lu e ring en.

PPRs arbej de med at opstil le ind sats om rå der, hand le pla ner og eva lu e rings-
for mer bør lige le des hvi le på en bred dia log – på PPR  internt og i dia log 
med PPRs bru ge re, jvf. kapi tel 6 og 7.

Krav til orga ni sa tion og beman ding

Når de poli tis ke krav til PPRs virk som hed fast læg ges, er det nød ven digt at 
fore ta ge en rea lis tisk ana ly se af sam men hæng en mel lem de opstil le de krav og 
PPRs beman dings- og uddan nel ses mæs si ge mulig he der for at leve op til kra-
ve ne, jvf.  blandt  andet gen nem gang en af de 15 kva li tets kri te ri er og kapi tel 
7.

Uklar hed på det te områ de  giver anled ning til mere til fæl dig opga ve prio ri te-
ring på PPR og util freds hed  blandt bru ger ne.

Hen sigts mæs sig he den i PPRs orga ni sa tion bør til sva ren de vur de res i sam-
men hæng med de lov giv nings mæs si ge og kom mu na le krav og for vent ning er 
til PPR.

Skal PPRs sta tus som et kom mu nalt råd giv nings sy stem i for hold til fol ke-
sko len bibe hol des og even tu elt dæk ke hele områ det for børn og unge, er et 
vel lyk ket resul tat helt afhæng igt af for æl dre nes til lid.
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For at opnå den for nød ne tvær fag li ge beman ding kan det være nød ven digt 
at over veje, om det er at fore træk ke at eta ble re fæl les kom mu nalt sam ar bej de 
for hele PPR-virk som he den  eller for dele af den.

Opstil ling af tids- og hand le plan

I den kom mu na le udvik ling af PPR er der som tid li ge re beskre vet brug for 
at få fast lagt og præ ci se ret de kon kre te arbejds op ga ver og få  aftalt, hvem 
der udfø rer hvad.

Som føl ge af de truf ne beslut ning er kan der ofte være brug for at få udar-
bej det fag li ge og øko no mis ke bereg ning er og rede gø rel ser, der kan dan ne 
grund lag for poli tis ke kon se kvens be slut ning er.

For at  sikre et effek tivt fl ow i arbejds pro ces ser ne er det vig tigt at fast læg ge 
en tids plan for udar bej del sen af de nød ven di ge udred ning er og poli tis ke 
beslut nings pro ces ser.

Eva lu e ring

Udvik ling af PPR kræ ver afta ler om for plig ten de sam ar bej de mel lem de 
kom mu na le nøg le per so ner.

Det må afta les, hvor dan alle bru ge re kan ind gå i eva lu e ring en af PPRs 
virk som hed, jvf.  blandt  andet kapi tel 6 og 7.

For vent ning er til  oplæg fra PPR må afta les, så de kom mu na le visio ner og 
mål sæt ning er ikke for bli ver frit i luf ten svæ ven de ord, men bli ver  omsat til 
kon kret hand ling.
I det te kapi tel beskri ves, hvor dan  viden om børn og  børns udvi klings be ting-
el ser læg ger lin jen for den måde, PPR frem over yder ser vice på. Des u den 
omta les  nogle af de krav og for vent ning er, som lov giv ning, poli ti ke re, bru-
ge re og ansat te i PPR har til PPR.

 Børns leve vil kår og triv sel 

De fl es te børn fre kven te rer tid ligt en dag in sti tu tion og er i offent lig pas ning 
og uddan nel se, ind til de afslut ter sko le for lø bet. Børn til bring er såle des 
 mange af  deres våg ne  timer i insti tu tions- og sko le ver de nen – en insti tu-
tions ver den, der er udbyg get  meget for at ind fri for æl dre nes krav om bør ne-
pas ning og i de sene re år også på  grund af det sti gen de bør ne tal. En del af 
dag in sti tu tio ner ne har der for  mange børn på lidt  plads.  Nogle børn mag ter 
 deres nye soci a le rum, mens det for  andre børn er pro ble ma tisk. 

Det er for æl dre ne, der har ansva ret for bør ne ne, men i dag lig prak sis er en 
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del af ansva ret dele ge ret ud til pæda go ger og lære re. De voks ne – for æl dre-
ne, pæda go ger ne og lærer ne – må afta le ansvars for de ling en og fi n de ud af, 
hvor dan de  løser den ne opga ve i prak sis, så bør ne ne tri ves og  lærer. I dag 
stø der mere end 10 pro cent af bør ne ne ind i van ske lig he der, som de voks ne 
 omkring dem ikke kan kla re uden  hjælp. Sam ti dig er  mange børn og unge 
 anbragt uden for hjem met. 

 Børns vil kår kan til go de ses  bedre. Spørgs må let er, hvor dan den enkel te 
kom mu ne vil med vir ke til at for be dre bør ne nes mulig he der for udvik ling og 
triv sel. Det drej er sig om kom mu nens bør ne po li tik, for æl dre nes kom pe ten-
cer og net værk, og om hvor dan opga ver ne med børn og unge prio ri te res. 
PPRs opga ve er i den for bin del se at oply se poli ti ker ne om, hvil ke van ske lig-
he der kom mu nens børn og unge har og kom me med for slag til, hvor dan 
 deres pro ble mer kan afhjæl pes.

I de sid ste fem ten år er  viden om  børns udvik ling eksplo de ret. På  nogle 
områ der  tales der lige frem om et para dig me skift. Ikke  mindst er det nu 
aner kendt, at bar net alle re de fra føds len er kom pe tent på  mange områ der 
og  parat til at ind gå i et kom mu ni ka tivt sam vær. 

En  anden væsent lig  viden er, at bar net  lærer aller mest i de før ste år, og at 
dets udvik ling og triv sel er afhæng ig af omsorgs gi ver nes rela tions- og kom-
mu ni ka tions kom pe ten ce. De voks ne, der har med børn at gøre, må leve sig 
ind i det enkel te barn – lyt te, være sik ker, tale kær ligt og vise  omsorg.

Det bety der, at det er hen sigts mæs sigt, at PPR sæt ter ind  meget tid li ge re, 
end der hid til har  været tra di tion for (1).

For vent ning er til PPR

I rege ring ens ‘Hand lings plan for de sva gest stil le de børn og unge, 1994’ 
hed der det, at “ind sat sen for de sår ba re børn skal styr kes”. Med de sår ba re 
børn og unge  menes de syge, de  fysisk og psy kisk han di cap pe de, de bog ligt 
sva ge, de sprog ligt sva ge og de soci alt og følel ses mæs sigt sva ge. 

Rege ring ens bud skab er tyde ligt. Kom mu ner ne opfor dres til hel heds tænk-
ning, til tid lig ind sats og til fore byg gen de arbej de over for de sår ba re børn. 

Her har PPR en cen tral pla ce ring. PPR er fag lig kyn dig og ken der  børns 
 behov, og den ne  viden for plig ter. Tra di tio nelt har PPR lagt væg ten på at 
under sø ge, diag nos ti ce re og behand le det enkel te barn. Ten den sen går nu 
i ret ning af at arbej de mere pro ces ori en te ret i de mil jø er, bar net befi n der 
sig i. De voks ne i mil jø et tæn kes i høj e re grad med, når bar nets pro ble mer 
skal defi  ne res og  løses. 
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Det er såle des nye og ander le des opga ver, PPR skal løse, for at hjæl pe børn 
til en god  opvækst. PPR må være med til at vide re gi ve den ne nye fag li ge 
 viden til de  mange per so ner, der hver især har et  ansvar for  børns  læring, 
opdra gel se og  omsorg. Her kan PPR spil le en  aktiv rol le. Dels ved at sæt te 
 fokus på pro blem fel ter i for bin del se med  børns  opvækst. Dels ved at defi  ne re 
kon kre te arbejds op ga ver i kom mu nen og kom me med løs nings for slag til 
dem, så poli ti ker ne kan væl ge, hvil ke kon kre te opga ver kom mu nen – ud 
over de lov plig ti ge – skal løse. 

Betydningen af tid lig ind sats og fore byg gen de arbej de 

Bar nets ind læ ring er  størst i de før ste leve år, og en tid lig ind sats kan mind-
ske beho vet for sene re ind gri ben. Det er der for vig tigt med fore byg gen de 
oplys nings ar bej de i form af direk te kon takt med bru ger ne. For PPR kan 
det imid ler tid være van ske ligt at løf te den ne opga ve, efter som sto re dele 
af res sour cer ne går til at løse lov giv ning ens ‘skal- opgaver’ på sko le om rå det, 
jvf. kapi tel 4.

 Trods det te dilem ma er det vig tigt, at PPR for stær ker den tid li ge ind sats 
og det fore byg gen de arbej de. Det er også, hvad rege ring ens hand lings plan 
læg ger op til:
“Vel færds sam fun det skal i  langt høj e re grad fore byg ge frem for at lap pe på 
pro ble mer ne, når de er  skabt...”. 

Med  afsæt i den nye  viden drej er det sig i  langt høj e re grad om at ind dra ge 
for æl dre, pæda go ger og lære re. PPR kan være med til at ska be grund lag for, 
at dis se mes trer sam væ ret og sam ta len med bar net. PPR kan hjæl pe med at 
opkva li fi  ce re bar nets nære voks ne.  Fokus bør være på bar nets poten ti a ler og 
dets soci a le og rela tio nel le his to rie.  Målet er god triv sel og udvik ling hos alle 
børn for at mind ske antal let af hen vis ning er til spe ci el le 
og dyre for an stalt ning er (2). Over tid vil en  sådan tid lig ind sats for mo dent-
lig mind ske res sour ce pres set på ‘skal- opgaverne’ (3).

PPR i dag plej en og dag in sti tu tio ner ne

Dag in sti tu tio ner er for alle – også de sår ba re børn. Dag in sti tu tio ner er mil jø-
er, hvor udvik ling og triv sel er  målet. Det frem går af Salam an ca-erklæ ring en. 
I hand lings pro gram met for spe ci al un der vis ning, 1994, står der  under prio ri-
te rings om rå der,  punkt 53, at det er:
“...nød ven digt med tid lig iden ti fi  ce ring, vur de ring og sti mu la tion af det 
 meget lil le barn med sær li ge uddan nel ses mæs si ge  behov. Pas nings ord ning er 
og uddan nel ses pro gram mer for børn op til 6-års al de ren skal udvi kles og / 
 eller reori en te res, så de under støt ter  fysisk, intel lek tu el og soci al udvik ling 
og sko le mod en hed...”.
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Tid lig ind sats og  ønske om at løse bør ne nes van ske lig he der i  deres nære 
mil jø er ikke kun en  dansk for ete el se. I  mange  andre lan de læg ger man 
sta digt stør re vægt på det.

Dag plej e re og pæda go ger  møder jævn ligt børn med udvik lings- og triv sels-
pro ble mer, og der er brug for et  forum, hvor de kan ind hen te super vi sion, 
råd 
og vej led ning om dis se børn. Spe cielt dag plej en efter ly ser spar rings part ne re 
i arbej det med børn, der ikke tri ves og udvi kler sig. 

PPR har en under sø gel ses for plig ti gel se over for ind stil le de børn og skal stil le 
for slag til for an stalt ning er. Det er op til kom mu nen, om PPR skal invol ve-
res yder li ge re i opga ve løs ning en på det te områ de. Også tale pæ da go ger har 
 deres gang i dag in sti tu tio ner ne. De yder spe ci al pæ da go gisk  bistand til børn 
fra 0-18 år, som en lov bun den opga ve.

Det er helt nød ven digt, at børn med tale-sprog van ske lig he der får en ser vice-
y del se fra PPR, men børn, der har  andre van ske lig he der, kan også have 
 behov for tid lig  hjælp. 

Små børn som rå det har brug for PPR som en sam ar bejd spart ner, der kan gå 
 aktivt ind i en dia log med poli ti ker ne, så også de 0-6 åri ge  børns vil kår og 
inter es ser bli ver til go de set. 
 
Behand ling og fore byg gen de arbej de

I ‘Inspi ra tion til  undervisningsdifferentiering’  udsendt af Under vis nings mi-
nis te ri et i 1998 er der beskre vet  nogle for vent ning er til PPR. De går ud på, 
at lære re i høj e re grad  ønsker PPR-med ar bej de re som sam ar bejd spart ne re og 
udvi klings kon su len ter på det pæda gogisk-psy ko lo gis ke områ de. 

Lærer ne har for vent ning er om, at PPRs arbejds ind sats omprio ri te res fra 
be hand lings ar bej de med det enkel te barn til at kva li fi  ce re og super vi se re 
lærer ne. Der udtryk kes  behov for  hjælp til at få øje på den enkel te  elevs for-
ud sæt ning er og poten ti a ler og til at til ret te læg ge under vis ning en, så ele ven 
udfor dres opti malt. Lige le des udtryk kes  behov for psy ko lo gen som sam ta le-
part ner, når det drej er sig om van ske li ge sam ar bejds re la tio ner med ele ver, 
for æl dre og kol le ger.

Det anfø res sam ti dig, at det i  nogle til fæl de er en kva li fi  ce ret behand lings-
ind sats med til hø ren de for an stalt ning er, der er afgø ren de for bar nets vide re 
udvik ling. 
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Hel hed og sam men hæng  omkring børn

De fl es te børn er i offent ligt regi fra de begyn der i dag plej en til de er voks ne. 
Der for er det vig tigt, at der er sam men hæng i de sys te mer, der har med 
børn og unge at gøre. 

I rege ring ens hand le plan frem hæ ves: 
“...at det skal fore gå i et styr ket sam ar bej de med de, der har ansva ret for 
bør ne ne”.

Lov giv ning en er fast lagt cen tralt, men til de ling en af øko no mis ke mid ler 
fore går i kom mu ner ne.
Ser vice ni ve auer og for valt nings op byg ning er for skel li ge fra kom mu ne til 
kom mu ne.

Der for må PPR beskri ve, hvil ken ser vice den yder, og hvor dan opga ve- og 
ansvars for de ling en er i kom mu nen, så bru ger ne nemt kan kom me i kon takt 
med rele van te fag per so ner.

I ser vice lo ven og fol ke sko le lo ven stil les krav til dag in sti tu tio ner og sko ler 
om i sam ar bej de med for æl dre ne at arbej de for bør ne nes gene rel le og alsi di ge 
udvik ling. Det under stre ges i ser vice lo ven, at dag in sti tu tio ner ne er en del af 
kom mu nens sam le de ind sats på bør ne om rå det.

Bør ne ne i kom mu nen pas se rer i  deres alders for løb igen nem et  antal insti tu-
tio ner og sko ler, og det for ven tes, at kom mu nen til by der en sam men hæng-
en de ind sats for det enkel te barn, så det udvi klings mæs sigt sik res opti ma le 
vil kår.

Der må sik res dia log og sam ar bej de mel lem insti tu tio ner og med ar bej de re 
med det for mål at let te bør ne nes over gange mel lem insti tu tio ner ne både i 
det dag li ge og i åre nes løb. De enkel te insti tu tio ner må ken de hin an dens 
mål, ind sats om rå der og arbejds for mer. De må kun ne stil le krav til hin an-
dens ind sats og arbej de for fæl les mål.

I de enkel te insti tu tio ner og sko ler må der ind ar bej des dia log- og sam ar-
bejds for mer mel lem lede re og med ar bej de re. 

PPR har arbejds op ga ver for børn og unge mel lem 0-18 år og må for ven tes 
at have et rime ligt kend skab til de for skel li ge kul tu rer og arbejds må der i de 
enkel te insti tu tio ner og sko ler. Det er afgø ren de vig tigt, at PPR med sin 
tvær fag li ge eksper ti se er  aktivt invol ve ret i at  sikre hel hed og sam men hæng 
for børn og unge i det kom mu na le insti tu tions- og sko le til bud (4). 
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Bar net og fami li en i cen trum

For æl dre er de mest betyd nings ful de per so ner i bør ne nes ver den, og de er 
der med også de vig tig ste sam ar bejd spart ne re. 

Bru ger un der sø gel ser (5)  viser, at for æl dre ne  ønsker at bli ve mødt med åben hed 
og ind le vel se, når de  taler med fag folk. De  ønsker kopi er af de skri vel ser, 
der sen des fra PPR og er inter es se re de i, at PPR koor di ne rer og sam ar bej der 
med  andre.

PPR må fi n de  arbejds- og sam ar bejds for mer, der sik rer  aktiv invol ve ring af 
børn og for æl dre i den pro ces, der fore går, når bar nets van ske lig he der skal 
afhjæl pes, jvf. kapi tel 6. 

Den pro fes sio nel le ind sats vil sjæl dent have vær di for det enkel te barn, hvis 
ikke det lyk kes at eta ble re et lige vær digt sam ar bej de med for æl dre ne. Der til 
kom mer, at det er  meget vig tigt at bru ge og byg ge på for æl dre nes  viden og 
kom pe ten ce. PPRs med ar bej de re må der for have vel ud vi kle de kom mu ni ka-
ti ve red ska ber, ind fø lings ev ne, sans for  timing og gode kon tak tev ner.

Fag lig hed, tvær fag lig hed og tvær sek to rielt sam ar bej de

De tre lov giv nings kom plek ser, fol ke sko le lov, ser vice lov og lov om fore byg-
gen de sund heds ord ning er for børn og unge, under stre ger alle vig tig he den 
af, at den enkel te kom mu ne eta ble rer det for nød ne tvær fag li ge sam ar bej de 
 omkring børn og unge med sær li ge  behov.

Den kom mu na le orga ni sa tion kan i for hold til dis se tre lov giv ning er være 
 meget for skel lig.

Det er vig tigt at eta ble re orga ni sa tions- og sam ar bejds for mer, der til go de ser 
høj grad af fag lig eksper ti se, sam ti dig med at der sik res den nød ven di ge 
tvær fag li ge og tvær sek to ri el le ind sats i de til fæl de, hvor det er påkræ vet.

De tre lov giv ning er afspej ler  typisk tre for skel li ge fag li ge råd giv nings sy ste mer: 
PPR, råd giv nings grup pen med sags be hand le re på børn- og fami li eom rå det, 
og den kom mu na le sund heds tje nes te. 

Der er  behov for, at der i  hvert af dis se tre sys te mer arbej des mål be vidst med 
fag lig udvik ling for at  sikre høj grad af kva litet i arbej det med de enkel te 
sys te mers spe ci fi k ke pri mær op ga ver.

Høj fag lig hed i det enkel te sys tem er grund la get for, at det tvær fag li ge 
sam ar bej de kan bli ve vel kva li fi  ce ret. Hver grup pe har et  stort  antal arbejds-
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op ga ver, der ale ne  løses  inden for eget regi. Et min dre  antal  sager kræ ver 
inten sivt tvær fag ligt sam ar bej de. Den enkel te invol ve re de fami lie må sik res 
en hoved an svar lig, koor di ne ren de fag per son. 

Tvær fag ligt sam ar bej de kan være van ske ligt. Det er nød ven digt at gøre 
en stor ind sats for at kva li fi  ce re del ta ger ne, og der skal udvi kles hen sigts mæs-
si ge og kla re sam ar bejds for mer. Tvær fag ligt sam ar bej de  giver sam ti dig gode 
mulig he der for at udvi kle den enkel te fag per sons fag lig hed. 

Det er for sat vig tigt, at der sker en rol le af kla ring  blandt fag per so ner ne, så 
bru ger ne får den bed ste ser vice.

Hen vis ning er:

1. Vagn Chris ten sen, Anne Broc ken hu us  Schack: Børn og den nye soci a le arv. 

Frem ad 1997.

Dion Som mer: Barn doms psy ko lo gi. Udvik ling i en for an dret ver den. Hans Reit zel 1998.

 Howard Gar de ner: De  mange intel li gen sers pæda go gik. Gyl den dal 1998

Kari Kil len: Omsorgss vigt er  alles  ansvar. Hans Reit zel 1995.

2. Hen ning Rye: Tid lig  hjælp til  bedre sam spil. Munks gaard 1997.

3. Den Born holm ske tre års scre e ning, Kage klub ben i Kalund borg

– tid lig ind sats mål ret tet dag plej en. 

4. Sil ke borg kom mu ne – Tru e de børn, hvad gør vi? 1998. Model ler for det tvær fag li ge 

sam ar bej de: Mari bo Kom mu ne På  tværs, okto ber 1997.

5. Anne Dige Jør gen sen: Fire  sider af sam me sag. Eget for lag 1996.

Inge Jen sen og Tor ben Peter sen: Ind sats for han di cap pe de sko le børn. 

Roskil de Amt. 1995.

I Under vis nings mi nis te rens rede gø rel se til fol ke ting et i 1990 om den dan ske 
fol ke sko les udvik ling hen imod en sko le for alle frem hæ ves den sko le psy ko-
lo gis ke råd giv nings betyd ning som væren de: 
“den  instans, der skul le sør ge for, at ele vens sær li ge pæda go gis ke  behov blev 
for enet med for æl dre nes  ønsker, sko lens mulig he der og de for hån den væ ren de 
res sour cer”.

Det hed der vide re, 
“der med har råd giv ning en kun net inves te re tid og  viden i en omhyg ge lig 
vur de ring af mulig he der ne for at eta ble re inte gre re de løs ning er frem for en 
for has tet, auto ma tisk segre ga tion, såle des som det fort sat sker i  nogle af de 
lan de, vi sam men lig ner os med”.

I det sid ste  afsnit om sta tus og frem tid oplis tes en ræk ke beting el ser for at 
fast hol de og udvi kle inte gra tion af han di cap pe de ele ver i fol ke sko len. En 
af beting el ser ne er:
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“at der fast hol des og vide re ud vi kles en pæda gogisk-psy ko lo gisk råd giv nings-
funk tion, som kan vej le de og støt te sko len i van ske li ge re under vis nings si tu-
a tio ner”.

I rege ring ens hand lings plan for de sva gest stil le de børn og unge (1) frem-
hæ ves bl.a. om pæda gogisk-psy ko lo gisk råd giv ning i for bin del se med råd giv-
ning af børn, unge og for æl dre (s. 20):
“Den ne råd giv ning, som oprin de lig var knyt tet til ind læ rings van ske lig he der 
og spe ci al un der vis ning, har i de sene re år mere og mere udvi klet sig til at 
omfat te hele bar nets livs si tu a tion. Dis se råd giv nings en he der er prin ci pielt 
åbne for alle, og  såvel børn som voks ne kan såle des hen ven de sig og anmo de 
om råd giv ning og vej led ning, uden at der sker  nogen form for regi stre ring 
 eller vide re gi vel se af oplys ning er. Rege ring ens  ønske er, at udvik ling en  inden 
for den kom mu na le pæda gogisk-psy ko lo gis ke råd giv ning skal frem mes og 
frem skyn des”. 

Fol ke sko le lo ven

I fol ke sko le lo vens §3 stk. 2 udtryk kes en for plig tel se til, at kom mu ner ne 
skal  sikre for nø den spe ci al un der vis ning, når føl gen de er godt gjort:
“Til børn, hvis udvik ling kræ ver en sær lig hen syn ta gen  eller støt te,  gives 
der spe ci al un der vis ning og  anden spe ci al pæ da go gisk  bistand.”

Med  respekt for de ret tig he der og hen syn, der skal  tages til for æl dre nes 
syns punk ter, er det sam ti dig en  pligt for fol ke sko lens ele ver at mod ta ge 
spe ci al un der vis ning i det  omfang, sko len fi n der det for nø dent.
Spe ci al un der vis ning en – og der med PPRs med vir ken heri – bli ver der ved 
en essen tiel del af fol ke sko lens hjæl pe mu lig he der for at leve op til sine 
for plig tel ser i hen hold til for mål m.v. for ele ver med sær li ge  behov.

I §4 stk.1 udtryk kes en til sva ren de for plig tel se for kom mu ner ne i for hold 
til små børn:
“Efter  regler, der fast sæt tes af under vis nings mi nis te ren, til by des der spe ci al-
pæ da go gisk  bistand til børn, der end nu ikke har påbe gyndt sko le gang en”.

Den ne for plig tel se er – i mod sæt ning til hvad der gæl der for sko le ele ver – 
begræn set til at være en for plig tel se til at til by de spe ci al pæ da go gisk  bistand 
til små børn med tale- sprog van ske lig he der, jvf. det efter føl gen de  afsnit.

Spe ci al un der vis ning og  anden spe ci al pæ da go gisk  bistand er for delt mel lem 
pri mær kom mu ner ne og amt skom mu ner ne, jvf.  folkeskolelovens §20 stk. 1 
og 2. og §21 stk. 1 og 2.

Amt skom mu ner ne sørger for undervisningen i de til fæl de, hvor der er tale 
om børn med  behov for en vidt gå en de hen syn ta gen  eller støt te, og som 
kommunalbestyrelsen har henvist til amtsrådets foranstaltning, jvf. efter føl-
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gen de  afsnit om den vidt gå en de spe ci al un der vis ning. Kommunerne sørger 
for den øvrige specialundervisning.

Det cen tra le grund lag for PPRs virk som hed har igen nem  mange år  været 
 udtrykt i fol ke sko le lo vens §12 stk.2:
“Hen vis ning til spe ci al un der vis ning, som ikke er af fore lø big karak ter, sker 
 efter pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning og  efter sam råd med ele ven og 
for æl dre ne”.

Ved  lovens revi sion i 1990 (2) hed der det i bemærk ning er til lov for sla get:
“Det fore slås, at begre bet sko le psy ko lo gisk under sø gel se erstat tes af pæda go-
gisk-psy ko lo gisk råd giv ning. For sla get skal ses i sam men hæng med en kom-
men de bekendt gø rel se om spe ci al un der vis ning. Sko le  psyko lo gen vil fort sat 
være med i pro ce du ren om hen vis ning til spe ci al un der vis ning, lige som sko le-
psy ko lo gen fort sat selv  afgør, hvil ket grund lag der skal fore lig ge til brug for 
råd giv ning en “. 

De sam le de lov be mærk ning er til den ne para graf er gen gi vet i  bilag 1 til 
det te kapi tel.

Under vis nings mi nis te ri et udsend te i skri vel se af 1. febru ar 1993 til en kom-
mu ne en vej le den de udta lel se om for stå el se af PPRs opga ver i hen hold til 
den ne lov pa ra graf.

Her hed der det  blandt  andet:
“I almin de lig hed vil dis se opga vers løs ning for ud sæt te, at der i den pæda go gisk-
psy ko lo gis ke råd giv nings virk som hed – i for hold til sko le sy ste met – ind går 
sko le psy ko lo ger samt spe ci al pæ da go ger i for nø dent  omfang og med den 
sær li ge eksper ti se”.

Det sam le de svar er gen gi vet i  bilag 1 til det te kapi tel.

Fol ke sko le lo vens §12 stk.2 er såle des et rets- og kva li tets krav for børn med 
sær li ge  behov og  deres for æl dre i for hold til sko le gang i fol ke sko len.

Det stil ler krav om, at for ud for eta ble ring af spe ci al un der vis ning for den 
enkel te elev skal der være fore ta get pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning  efter 
de ret nings lin jer, der frem går af spe ci al un der vis nings be kendt gø rel sen med 
vej led ning (3), jvf. efter føl gen de  afsnit om det te.

Som oven stå en de  viser, stil ler det sam ti dig krav til kom mu ner ne om at være 
 betjent af et fag per so na le, der kan fore stå den ne pæda go gisk-psy ko lo gis ke 
råd giv ning.

Små børn
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Bestem mel ser ne om fol ke sko lens spe ci al pæ da go gis ke  bistand til små børn 
frem går af bekendt gø rel se fra 1979 (4).

Her af frem går det  blandt  andet at det ale ne er en skal-opga ve for kom mu-
ner ne at til by de spe ci al pæ da go gisk  bistand til små børn,  såfremt der er tale 
om  sprog-  eller tale van ske lig he der hos et barn, der kræ ver sær lig hen syn ta gen 
 eller støt te.

For må let i bekendt gø rel sen er at fore byg ge en fejl ud vik ling hos bar net og / 
 eller begræn se virk ning er ne af bar nets han di cap.

Bar nets for æl dre kan med bagg rund i bekendt gø rel sen hen ven de sig til den 
pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning med anmod ning om spe ci al pæ da go gisk 
 bistand til  deres barn.

Som  regel vil ini ti a ti vet dog udgå fra  andre, der kom mer i kon takt med 
bar net  under dets  opvækst, fx sund heds plej er sker, dag plej e re, prak ti se ren de 
 læger og dag in sti tu tions per so na le.

PPR har i den ne for bin del se en gene rel under sø gel ses forp lig tel se med hen-
blik på en vur de ring af et  barns even tu el le  behov for spe ci al pæ da go gisk 
 bistand. De for mel le  regler for den ne for plig ti gel se er de sam me, der sene re 
vil bli ve  omtalt i afsnit tet om spe ci al un der vis ning.

Den kom mu na le for plig tel se til at gen nem fø re spe ci al pæ da go gisk  bistand er 
fort sat ind til vide re begræn set til at være  inden for tale- sprog områ det, hvor 
bar nets sprog li ge og kom mu ni ka ti ve kom pe ten cer støt tes og udvi kles. Det 
vil  typisk bli ve  udført af uddan net tale-høre læ rer.

Regler ne for hen vis ning af et barn til spe ci al pæ da go gisk  bistand er  stort 
set iden tis ke med regler ne for hen vis ning til spe ci al un der vis ning, jvf. det te 
 afsnit.

Den spe ci al pæ da go gis ke  bistand til små børn er beskre vet i Vej led ning fra 
Under vis nings mi nis te ri et, 1980 (5).
I for or det angi ves  blandt  andet:
“Den spe ci al pæ da go gis ke  bistand til små børn må der for være  udtryk for et 
 aktivt ind læ rings til bud og ind gå som en inte gre ret og har mo nisk del af det 
udvi klings til bud, for æl dre og sam fund til ret te læg ger for bar net og sam ord nes 
med  andre til bud på en  sådan måde, at de af bar net og dets nære omgi vel ser 
ople ves som en hel hed”.
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Her med læg ges der  blandt  andet op til, at fol ke sko lens spe ci al pæ da go gis ke 
til bud kun i sær li ge til fæl de bør være deci de ret under vis ning / træ ning af det 
enkel te små barn i  enrum. Til bud det skal i  langt høj e re grad være råd giv ning 
og vej led ning om bar nets sprog li ge udvik ling til for æl dre og pæda go ger i 
dag in sti tu tio ner og om  deres mulig he der for at støt te bar nets udvik ling.

 Ønsket om at und gå unø dig  fokus på det enkel te barn er  udtrykt  klart i 
vej led ning en, side 12:
“Det er af stor betyd ning, at et  fysisk  eller psy kisk han di cap  eller en min dre 
gun stig udvik ling hos et barn ikke  giver anled ning til en  sådan opmærk som-
hed  eller sær be hand ling, at pro ble mer ne alle re de af den  grund for stær kes 
yder li ge re”.

Sam ti dig læg ges der op til, at der eta ble res et kon struk tivt sam ar bej de med 
insti tu tio ner ne og de øvri ge fag grup per, der har arbejds op ga ver for de sam me 
børn.

Fol ke sko lens til bud om spe ci al pæ da go gisk  bistand bli ver der ved et vig tigt 
ele ment i det tvær fag li ge sam ar bej de  omkring små børn.

Udvik ling af den almin de li ge under vis ning

Fol ke sko lens gæl den de  regler for spe ci al un der vis ning fra 1999 inde hol der 
det  meget kla re sig nal, at  såvel spe ci al un der vis ning en med dens fag li ge 
eksper ti se som den pæda go gisk psy ko lo gis ke råd giv ning skal spil le en  aktiv 
rol le i at udvi kle den almin de li ge under vis nings rum me lig hed.

Det hed der  blandt  andet i vej led ning ens bemærk ning er til bekendt gø rel sens
§3 stk.1:
“Det påhvi ler  enhver  lærer at til ret te læg ge og gen nem fø re sin under vis ning 
på en så dif fe ren ti e ret måde, at den i  størst  muligt  omfang mod sva rer de 
for skel le i ind læ rings for ud sæt ning er, som klas sens ele ver har.
Der hen vi ses til fol ke sko lens §18.
Sær lig støt te bør der for til ret te læg ges med udgangs punkt i den almin de li ge 
under vis ning, og såle des at den  mindst ind gri ben de for an stalt ning  altid 
 søges eta ble ret før en mere ind gri ben de”.

 Efter at have  omtalt den enkel te  lærers for plig tel se til at til ret te læg ge og 
gen nem fø re en dif fe ren ti e ret under vis ning, der i  videst  muligt  omfang  tager 
udgangs punkt i den enkel te  elevs sær li ge for ud sæt ning er, hed der det vide re 
sam me sted:
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“Hvor en  lærer ople ver, at ved kom men des egne mulig he der for under vis nings-
dif fe ren ti e ring er opbrug te, bør der kun ne til by des råd giv ning og vej led ning 
med hen blik på en even tu el yder li ge re dif fe ren ti e ring. Den ne vej led ning 
kan  gives af pæda go gisk-psy ko lo gis k råd giv ning  eller  andre med sær lig  viden 
 eller erfa ring i ind ivi du a li se ret under vis ning”.

Regler ne for spe ci al un der vis ning pålæg ger alle ansvar li ge par ter i under vis-
ning en at arbej de for, at sær lig støt te til en elev til ret te læg ges med udgangs-
punkt i den almin de li ge under vis ning, og den  mindst ind gri ben de for an-
stalt ning bør  altid  søges eta ble ret, jvf. bemærk ning er i vej led ning en til §3 
stk.1.

Til sva ren de krav og  ønsker til PPR er  udtrykt i betænk ning nr.1092 fra 
1987 om fol ke sko lens spe ci al un der vis ning, s. 67-69 (6).

Den udvik ling, den pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning har  været præ get 
af  siden 1970erne har i sær lig grad foku se ret på års a ger og fak to rer i bar nets 
mil jø – her un der dets under vis nings mil jø, jvf. den før ste rap port fra PPR-
udval get fra 1995 (7).

Udvik ling en er sket i erken del se af, at tra di tio nel spe ci al un der vis ning ikke er 
 egnet til at løse alle van ske lig he der for ele ver med sær li ge  behov. I  mange 
til fæl de vil den bed ste  hjælp for  nogle af dis se ele ver være, at fag per so ner fra 
PPR ind går med  deres sær li ge eksper ti se i sam ar bej det med klas sens lære re 
for at  sikre en fæl les hold ning og en fæl les for stå el se for dis se ele ver og 
 deres under vis ning.

PPRs med an svar for udvik ling af områ det ‘spe ci al pæ da go gisk  rådgivning’ 
som en del af det spe ci al pæ da go gis ke  begreb kan med vir ke til at udvi de 
anven del ses mu lig he der ne af spe ci al un der vis nings res sour cer ne i den almin de-
li ge under vis ning.

Spe ci al un der vis ning

Iføl ge fol ke sko le lo vens §12 stk.2 er fol ke sko lens spe ci al un der vis ning og 
den pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning ulø se ligt for bun det med hin an den. 
Spe ci al un der vis ning kan kun eta ble res på bag grund af pæda go gisk-psy ko lo-
gisk råd giv ning.

Den enes te und ta gel se er, når spe ci al un der vis ning en er ‘af fore lø big 
 karakter’.

I spe ci al un der vis nings be kendt gø rel sens §4 defi  ne res det te som:
“Spe ci al un der vis ning  efter §7, nr. 1-3, kan iværk sæt tes uden iagt ta gel se af 
den i §3 angiv ne frem gangs må de, hvis ele ven befi n der sig i en sær lig van ske-
lig situ a tion, der nød ven dig gør en øje blik ke lig ind sats fra sko lens side. Der 
skal dog sna rest ske sam råd med for æl dre ne og fore ta ges en pæda go gisk psy-
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ko lo gisk vur de ring, hvis den eta ble re de spe ci al un der vis ning skøn nes at vil le 
stræk ke sig over  mindst 3 uger (15 sko le da ge)”.

Begre bet ‘af fore lø big  karakter’, præ ci se res i sam me para graf til høj est at 
kun ne omfat te 15 sko le da ge, før PPR skal ind dra ges  efter gæl den de  regler.

I vej led ning ens bemærk ning er her til defi  ne res yder li ge re, at spe ci al un der vis-
ning af fore lø big karak ter kan ske i akut te situ a tio ner, hvor øje blik ke lig 
ind gri ben er nød ven dig af hen syn til  såvel ele ven selv som til  resten af 
klas sen.

Begrun del sen for kra vet om pæda gogisk-psy ko lo gisk råd giv ning for ud for 
iværk sæt tel se af spe ci al un der vis ning er beskre vet i vej led ning ens bemærk-
ning er til spe ci al un der vis nings be kendt gø rel sens §3 stk.4:
“Bag grun den for det te krav er, at de impli ce re de lære res vur de ring af ele vens 
 behov for sær lig støt te skal efter prø ves af en sag kyn dig  instans. End vi de re 
ska bes der ved en pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning  størst  mulig sik ker hed 
for, at den støt te, som iværk sæt tes, bli ver rele vant i for hold til ele vens 
pro ble mer”.

I det føl gen de skal PPRs arbejds op ga ver i for bin del se med 

fol ke sko lens spe ci al un der vis ning omta les kort med hen vis-

ning til bekendt gø rel se og vej led ning. Hoved ind hol det af 

dis se arbejds op ga ver gæl der til sva ren de i for bin del se med 

spe ci al pæ da go gisk  bistand til små børn.

Ind stil ling til pæda go gisk-psy ko lo gisk 
vur de ring
I bekendt gø rel sens §3 stk.1 beskri ves ind stil lings pro ce du ren til PPR fra klas-
se læ rer / sko le sund heds tje nes te m.fl . via sko lens  leder, hvis der er bekym ring 
for, at ele vens sko le si tu a tion ikke kan kla res  inden for ram mer ne af den 
almin de li ge under vis ning.

Ind stil ling kræ ver sam råd med for æl dre og elev, og accep te rer de ikke, kan 
sko lens  leder ale ne frem sen de ind stil ling,  såfremt det måt te være ‘abso lut 
 påkrævet’ af hen syn til ele ven.

• For æl dre og elev kan selv hen ven de sig

Med bag grund i bekendt gø rel sens §3 stk. 3  gives for æl dre og elev mulig hed 
for selv at anmo de direk te om pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning.

47

4. PPRs lovgivningsmæs-
sige opgaver



Den ne mulig hed bli ver hyp pigt  anvendt som fol ke sko lens egen mulig hed 
for åben og ano nym råd giv ning ved pæda go gisk-psy ko lo gisk sag kyn di ge. 
Mulig he den er en vig tig del af PPRs bestræ bel ser for at arbej de mest  muligt 
fore byg gen de.

• Vur de ring af  behov for spe ci al pæ da go gisk  bistand

PPRs arbejds op ga ver er beskre vet i bekendt gø rel sen §3 stk 5-7. Bemærk-
ning er ne i vej led ning en defi  ne rer i kort form, hvad der i fol ke sko le lo vens 
§12 stk.2 for stås ved begre bet ‘ efter pæda gogisk-psy ko lo gisk  rådgivning’:
“Den pæda go gisk-psy ko lo giske råd giv ning, som er en funk tions be teg nel se 
og ikke en orga ni sa tions form, omfat ter i for bin del se med iværk sæt tel se af 
spe  cial un der vis ning: En pæda go gisk-psy ko lo giske vur de ring af ele vens sko le-
pro ble mer, et for slag til hvor le des dis se pro ble mer tæn kes afhjul pet samt 
even tu elt udar bej del se af en pæda go gisk-psy ko lo gisk rap port”.

Efter føl gen de vil de 3 begre ber ‘ vurdering’, ‘ forslag’ og ‘ rapport’ bli ve kort 
 omtalt på bag grund af beskri vel sen i vej led ning en.

 Såfremt PPR vur de rer, at ele ven har  behov for spe ci al pæ da go gisk  bistand 
frem sen des et nær me re for slag til sko lens  leder.
Hvis PPR ikke fi n der, at ele ven har  behov for spe ci al pæ da go gisk  bistand, 
ori en te res sko lens  leder, og PPR kan  efter afta le med den ne drøf te ele vens 
situ a tion og even tu el le  behov med de lære re, der har ind stil let ele ven.

 Efter kon kret vur de ring fra PPR kan der udar bej des en rap port i til knyt ning 
til for sla get. For æl dre ne har ret til at for lange udar bej del se af en rap port.

PPR har i for bin del se med sin vur de ring  pligt til at ind dra ge  andre sag-
kyn di ge, som det måt te være fag ligt rele vant at ind dra ge – fx fag per so na le 
fra soci al- og sund heds sek to ren, amter nes spe ci al råd giv ning og viden scen tre 
(jvf. for teg nel se over viden scen tre m.v., kapi tel 9).

PPRs for slag skal afgi ves  efter sam råd med for æl dre ne.  Opnås der ikke enig-
hed med for æl dre ne, ori en te rer PPR sko lens  leder om situ a tio nen. PPR har 
 pligt til at udta le, om PPR  anser det for ‘abso lut  påkrævet’, at der eta ble res 
spe ci al pæ da go gisk  bistand.

Sko lens  leder beslut ter på grund lag af for slag fra PPR even tu el hen vis ning 
til spe ci al pæ da go gisk  bistand. Fore lig ger for æl dre nes til slut ning ikke, kan 
hen vis ning kun ske,  såfremt det er ‘abso lut  påkrævet’. For æl dre ne kan kla ge 
over en sko le le ders afgø rel se til kom mu nal be sty rel sen, der træf fer den ende-
li ge afgø rel se. PPRs for slag  udgør sko le le de rens fag li ge beslut nings grund lag.
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Beslut nings grund la get for hen vis ning til spe ci al pæ da go gisk  bistand  består 
såle des af vur de ring, for slag samt even tu el rap port fra PPR. Vej led ning en 
defi  ne rer dis se 3 begre ber i bemærk ning er ne til §3 stk.5-7.

A: Pæda go gisk-psy ko lo gisk vur de ring

Vej led ning en beskri ver for må let såle des:
“Den pæda go gisk-psy ko lo gis ke vur de ring har til for mål at bely se ele vens fag 
 lige, per son li ge  eller soci a le pro ble mer med hen blik på at yde sko len samt 
ele ven og den nes for æl dre råd giv ning om rele van te mulig  heder for at afhjæl-
pe ele vens pro ble mer”.

Der er her med for mu le ret et rets- og kva li tets krav til PPRs fag li ge ind sats til 
 såvel elev som for æl dre og sko le.

Vej led ning en gør end vi de re gæl den de, at PPRs vur de ring og under sø gel se 
i den ne for bin del se skal være afpas set den fore lig gen de pro blem stil ling og 
der med ale ne  sikre, at de nød ven di ge og til stræk ke li ge oplys ning er til vej e-
bring es. For æl dre nes akti ve og cen tra le med vir ken er  altid påkræ vet.

B: For sla get

PPR skal ori en te re ele ven og den nes for æl dre om de loka le, regio na le og 
lands dæk ken de mulig he der for støt te og råd gi ve for æl dre ne om, hvil ke løs-
ning er, man fi n der mest hen sigts mæs si ge. 

I PPRs for slag skal der læg ges afgø ren de vægt på for æl dre nes  ønsker. For-
sla get skal inde hol de en stil ling ta gen til form,  omfang og art af spe ci al un-
der vis ning.

End vi de re skal PPR tage stil ling til, hvor vidt under vis ning en even tu elt bør 
 gives som vidt gå en de spe ci al un der vis ning, jvf. sene re omta le af det te.

C: Rap por ten 

I mod sæt ning til de tid li ge re  regler om spe ci al un der vis ning er der ikke læng-
e re et auto ma tisk krav om udar bej del se af en rap port fra PPR i til knyt ning 
til for sla get.

Års a gen her til er dels en imø de kom mel se af for æl dres bekym ring for unø-
digt skrift ligt mate ri a le om  deres barn, og dels en erken del se af at i  lyset 
af  børns udvik ling bli ver for mel le rap por ter hur tigt uak tu el le i sam ar bej det 
 omkring det enkel te  barns under vis ning.

I sær li ge til fæl de bør der dog udar bej des en rap port, fx ved  behov af vidt  
gåen de art og ved mere ind gri ben de for an stalt ning er. 

For æl dre ne kan kræ ve, at der udar bej des en rap port.
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Rap por ten, der er for tro ligt mate ri a le, frem sen des fra PPR til sko lens  leder, 
og for æl dre ne har ret til at få en kopi. Det anbe fa les, at sko len sen der 
rap por ten til ba ge til PPR, når sko len er ori en te ret.

• Kom mu nen/PPR føl ger udvik ling en

I bekendt gø rel sens §6 stk.1 fast læg ges føl gen de:
“Kom mu nen hen holds vis amt skom mu nen føl ger udvik ling en hos ele ver, der 
er hen vist til spe ci al un der vis ning, og  tager  mindst en gang om året stil ling til, 
om spe ci al un der vis ning en bør fort sæt te,  ændres  eller ophø re”.

Beslutning om fortsættelse, ændring eller ophør af specialundervisningen 
træffes for så vidt angår undervisning efter folkeskolelovens §20, stk. 1 
af skolens leder på grundlag af pædagogisk-psykologisk rådgivning. For så 
vidt angår afgørelser om specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand ved amtsrådets foranstaltning træffes disse af kommunalbestyrelsen, 
mens afgørelser om det nærmere indhold af den vidtgående specialundervis-
ning træffes af amtsrådet efter forhandling med kommunen. Beslutningerne 
træffes i samråd med forældrene.

I for bin del se med små børn skal PPR fore ta ge revur de ring  efter høj est 6 
måne ders for løb, som grundlag for de ovenstående beslutninger. 

• Fri ta gel se for undervisningen af en elev i et  givet fag

Har en elev så usæd van lig sto re van ske lig he der i et fag, at det ikke skøn nes 
hen sigts mæs sigt at give ele ven spe ci al un der vis ning i  faget, kan det med 
for æl dre nes sam tyk ke fri ta ges for  faget – dog ikke  dansk og mate ma tik.

Sko lens  leder træf fer beslut ning en på bag grund af et for slag fra PPR, jvf. 
bekendt gø rel sens §11. Ele ven skal mod ta ge  anden rele vant under vis ning i 
dis se  timer.

• Sær li ge vil kår ved de afslut ten de prø ver

I Under vis nings mi nis te ri ets vej led ning om fra vi gel se af bestem mel ser ne ved 
fol ke sko lens afslut ten de prø ver fra 1998 (8) hed der det i bemærk ning er ne 
til §2:
“Til la del sen til en fra vi gel se  gives af sko le le de ren. Det te sker på bag grund 
af ind stil ling fra klas se læ re ren i sam råd med lærer ne i de berør te fag og 
pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning ... Fra pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv-
ning (PPR) skal der fore lig ge en aktu el udta lel se om  arten og gra den af 
ele vens van ske lig he der”.

Der er en for plig tel se for PPR til at ind dra ge  andre sag kyn di ge med sær lig 
spe ci al vi den om den enkel te  elevs spe ci fi k ke van ske lig he der.
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• Når en elev flyt ter

I bemærk ning er ne i vej led ning en til §14 stk. 1 for ud sæt tes det, at PPR  tager 
ini ti a tiv til at  sikre sig for æl dre nes til slut ning til, at PPR frem sen der oplys-
ning er til det råd giv nings kon tor, der betje ner den nye sko le, hvis ele ven 
har spe ci fi k ke under vis nings be hov, der bør  tages høj de for ved sko le start 
på den nye sko le.

• Opbe va ring / destru e ring af rap por ter

Regler ne om det te er  udtrykt i bekendt gø rel sens §14 stk.2: 
“Pæda go gisk-psy ko lo gis ke rap por ter m.v. til in tet gø res, når de ikke læng e re 
har prak tisk betyd ning, og  senest når ele ven  efter under vis ning splig tens 
 ophør udskri ves af fol ke sko len  eller af et under vis nings til bud uden for fol ke  
sko len, jvf. fol ke sko le lo vens §22”. 

Rap por ten kan dog  efter  ønske fra for æl dre ne opbe va res i 10 år  efter 
ud skriv ning af fol ke sko len,  såfremt det vur de res, at den kan være med vir-
ken de til at dan ne grund lag for hen syn ta gen til den unge sene re i uddan nel-
ses for lø bet, fx ved dis pen sa tion  eller sær lig støt te.

PPR er ansvar lig for at ret te hen ven del se til for æl dre ne om  deres  ønsker.

• Fort sat spe ci al pæ da go gisk  bistand ved sko le gang ens 

 ophør

I bekendt gø rel sens §15 angi ves en for plig tel se for kom mu nen til at ori en te re 
elev og for æl dre om mulig he der for even tu el fort sat spe ci al pæ da go gisk 
 bistand, spe ci al kon su lent bi stand, kura tor bi stand  eller råd giv ning fra soci al-
for valt ning  eller den kom mu na le ung doms vej led ning.

Kom mu nen skal i sam ar bej de med  andre rele van te myn dig he der med vir ke 
til at  sikre, at ele ver ne udnyt ter  deres erhverv sev ne  bedst  muligt, samt at 
ele ver ne er ori en te ret om  deres mulig he der for yder li ge re uddan nel se (§15 
stk.2).

• Spe ci al cen ter

I vej led ning ens bemærk ning er til bekendt gø rel sens §3 stk.11 beskri ves spe ci al-
cen te ret, der har til opga ve at drøf te anven del sen af de til del te res sour cer til 
alle for mer for sær lig støt te på sko len. 

Det fore slås, at spe ci al cen tret  består af sko lens  leder, en med ar bej der fra 
PPR samt repræ sen tan ter for lærer ne fra den almin de li ge under vis ning og 
fra spe ci al un der vis ning en.

Spe ci al cen tret er såle des et plan læg nings or gan for sko lens spe ci al un der vis-
ning, hvor der drøf tes  såvel spørgs mål af over ord net og prio ri te rings mæs sig 
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art som kon kre te ele vers under vis ning, jvf.  oplæg  herom i betænk ning nr. 
1092, side 78-81 (6).

• Admi nis tra tion af bevil ling til spe ci al un der vis ning en

Vej led ning en omta ler sam me sted for skel li ge model ler for, hvor le des for de-
ling af en kom mu nes spe ci al un der vis nings res sour cer kan fore gå.

En  model inde bæ rer, at kom mu nal be sty rel sen over la der lede ren af PPR at 
admi nis tre re bevil ling en og der med for de ling af res sour cer ne til de enkel te 
sko ler og til de enkel te opga ver.

Det næv nes som en for del, at der her ved ska bes sik ker hed for, at der fi n des 
res sour cer til at gen nem fø re råd giv ning ens egne for slag.

Som spør ges ke maun der sø gel sen fra 1994  viser – gen gi vet i den  anden rap-
port fra PPR-udval get (9) – har et  meget  stort  antal af lan dets PPR-kon to rer 
løst den ne opga ve i for skel ligt  omfang. 

Kva li tets krav til PPRs virk som hed

Som oven for gen nem gå et stil ler spe ci al un der vis nings re gler ne bety de li ge og 
ret detal je re de kva li tets krav til PPRs virk som hed. Dis se kva li tets krav er sam-
ti dig rets sik ker heds krav for de invol ve re de ele ver og  deres for æl dre.

Der er i bekendt gø rel se og vej led ning des u den angi vet en ræk ke cen tra le 
ret nings lin jer, som PPR må læg ge til  grund for sit arbej de. 

1. Spe ci al pæ da go gisk  bistand

Nyt i spe ci al un der vis nings re gler ne er det (§2), at begre bet spe ci al pæ da go gisk 
 bistand nu omfat ter alle for an stalt ning er, der måt te være nød ven di ge for 
ele ver nes under vis ning.

Spe ci al pæ da go gisk  bistand omfat ter der ved føl gen de 6 områ der:
1. Under vis ning i fol ke sko lens fag
2. Træ ning i funk tions må der og arbejds me to der
3. Spe ci al pæ da go gisk råd giv ning til for æl dre, lære re m.v.
4. Sær li ge under vis nings ma te ri a ler og tek nis ke hjæl pe mid ler
5. Per son lig assis tan ce
6. Sær ligt til ret te lag te akti vite ter

PPRs med vir ken ved udvik ling af områ det ‘spe ci al pæ da go gisk  rådgivning’ til 
for æl dre og lære re vil i de kom men de år få stor betyd ning for fol ke sko lens 
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fore byg gen de arbej de, jvf. kapi tel 5.

Hvad  angår sær li ge under vis nings ma te ri a ler og tek nis ke hjæl pe mid ler har 
PPR til opga ve at vur de re, om et  givet under vis nings-  eller hjæl pe mid del er 
af betyd ning for ele vens mulig he der for at lære,  eller om det kan kom pen se-
re ele vens van ske lig he der fx et han di cap.

PPR skal vur de re, om fx en com pu ter er nød ven dig som under vis nings hjæl pe-
mid del både i sko len og i hjem met. 

PPR vil ofte være i den situ a tion på det te områ de, hvor en helt spe ci fi k 
 viden og kom pe ten ce er påkræ vet, at råd giv ning en ikke selv  råder over 
den nød ven di ge kom pe ten ce. PPR må der for i sin plan læg ning – også bud-
get mæs sigt – tage høj de for, at det i  nogle situ a tio ner er nød ven digt at 
købe  bistand ude fra for at leve op til den fag lig hed, som må for ven tes fra 
råd giv ning en som bag grund for udar bej del se af et for slag.

2. For æl dre ne

Som det alle re de er beskre vet, skal for æl dre ne spil le en cen tral og  aktiv rol le 
i for bin del se med støt te til ele ver med sær li ge  behov. 

Det er en væsent lig opga ve for PPR at med vir ke til at  sikre, at for æl dre ne 
i hele for lø bet ople ver, at de er lige vær di ge sam ar bejd spart ne re, og at  deres 
res sour cer og sær li ge eksper ti se aner ken des og udnyt tes  fuldt ud, jvf. kapi tel 
5 og 6. 

3. Funk tions be skri vel ser

Bekendt gø rel sen fra 1990 revi de ret i 1999 er  udtryk for en afka te go ri se ring 
i for hold til de tid li ge re  regler, der hen før te ele ver til bestem te kate go ri er 
som for ud sæt ning for eta ble ring af spe ci al un der vis ning – fx funk tions ned-
sæt tel ser på områ der ne, syn, tale, høre, bevæ ge, læse,  adfærd  eller gene rel le 
ind læ rings van ske lig he der.

De nuvæ ren de  regler er udar bej det med  respekt for, at ele vers van ske lig he der 
i for hold til sko len kan have  mange for skel li ge års a ger, og at der er brug for 
den høj est muli ge grad af fl ek si bi litet i regler ne for at kun ne til ret te læg ge 
den for nød ne spe ci al un der vis ning for den enkel te elev.

4. Hel hed i ele ver nes under vis ning

 Mange par ters invol ve ring  omkring den enkel te  elevs under vis ning stil ler 
krav om høj grad af koor di ne ring og klar ansvars for de ling. PPR har sam men 
med sko len et  stort  ansvar for at  sikre, at spe ci al un der vis ning for den enkel te 
elev med sær li ge  behov ikke med fø rer en opsplit tet sko le si tu a tion. Det gæl-
der  såvel i den aktu el le spe ci al un der vis ning i de enkel te fag, som i for hold til 
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hele for lø bet af ele vens sko le gang.

5. Arbejds må der

Arbej det  omkring støt te til den enkel te elev med sær li ge  behov inde bæ rer et 
løben de sam ar bej de mel lem de invol ve re de lære re og PPR.

PPR må fi n de sam ar bejds for mer med spe ci al un der vis nings læ rer ne, der 
mulig gør, at der kan sam ar bej des kva li fi  ce ret med at til ret te læg ge og 
jus te re spe ci al un der vis ning en. Det vil  blandt  andet omfat te regel mæs si ge 
drøf tel ser og super vi sion, fag li ge prø ver, anven del se af pæda go gisk jour nal 
som arbejds red skab, sam ar bej de med for æl dre, fag læ re re og sko lens  leder.

6. Ele ver med soci a le og /  eller følel ses mæs si ge

van ske lig he der 

Det kan være van ske ligt for sko ler at til ret te læg ge en hen sigts mæs sig ind sats 
for ele ver med soci a le og /  eller følel ses mæs si ge van ske lig he der, også selv om 
det fore går i sam ar bej de med PPR.

Det skyl des, at det ved afdæk ning af muli ge års a ger til de kon kre te van-
ske lig he der kan være rele vant både at se på sam men hæng en til for hold i 
sko len som hel hed og på under vis ning en i sær de les hed. Det for ud sæt ter 
såle des en parat hed til at se på egen rol le i pro blem stil ling en. Det har stor 
betyd ning, at sko len  råder over vel kva li fi  ce re de spe ci al un der vis nings læ re re, 
der er i  stand til at arbej de med alle de nød ven di ge sam men hænge, her un der 
også den kol le gi a le vej led ning, for at opga ven kan  løses.

Der er der for  behov for et tæt og kon struk tivt sam ar bej de mel lem PPR og 
sko lens  leder, for at kun ne arbej de med dis se pro blem stil ling er.

Sko lens ind sats for ele ver med soci a le og /  eller følel ses mæs si ge van ske lig he-
der er også  omtalt i bekendt gø rel se og vej led ning ‘Til frem me af god  orden 
i  folkeskolen’ fra 1995 (10). I bemærk ning er ne til §9 hed der det, at sko lens 
ind sats over for sådan ne ele ver  først og frem mest må være pæda go gisk og 
støt tes med spe ci al pæ da go gisk  bistand:
“Da hoved for må let med en  sådan støt te  netop er at give den pågæl den de 
elev mulig hed for at til eg ne sig mere accep table adfærds må der, bør den i 
 videst  muligt  omfang  gives i  eller i til knyt ning til det almin de li ge sko le mil jø”.

I  nogle til fæl de vil det kun ne være hen sigts mæs sigt, at sko len  søger sam ar-
bej de med de soci a le myn dig he der for at afhjæl pe et  barns pro ble mer.

I dis se til fæl de – når der ses bort fra egent lig under ret ning spligt – skal sko-
len søge at opfor dre for æl dre ne til selv at ret te hen ven del se, idet hen ven del se 
fra sko len nor malt kun må ske i for stå el se med for æl dre ne.

7. PPR og sko ler nes spe ci al un der vis ning
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PPRs fag li ge  ansvar i for hold til kra ve ne og arbejds op ga ver ne fra spe ci al 
 under vis nings re gler ne inde bæ rer, at PPR må have en grun dig  viden om 
kom mu nens  behov for eta ble ring af spe ci al un der vis ning til ele ver med sær 
 lige  behov.

Det inde bæ rer et  stort  ansvar for PPR-lede ren at yde ansvar lig råd giv ning af 
den kom mu na le ledel se om  behov og mest  mulig effek tiv udnyt tel se af de 
kom mu nalt bevil ge de res sour cer.

På den enkel te sko le byg ger spe ci al un der vis nings re gler ne på det grund lag, 
at tre par ter skal bli ve eni ge for at  sikre hen sigts mæs sig spe ci al un der vis ning 
for den enkel te elev:
1. Sko le le de ren beslut ter hen vis ning til spe ci al un der vis ning
2. For æl dre nes  accept kræ ves som alt over vej en de hoved re gel
3. Der skal fore lig ge et for slag fra PPR som grund lag for hen vis ning til 
spe ci al pæ da go gisk  bistand

Spe ci al un der vis nings re gler ne byg ger på, at der er høj grad af sik ker hed for 
en kva li fi  ce ret beslut ning om spe ci al un der vis ning for den enkel te elev, når 
dis se tre par ter er eni ge, sam ti dig med at ele ven ind dra ges.

Den vidt gå en de spe ci al un der vis ning

Det er i hen hold til fol ke sko le lo vens §21 stk. 1 (17) kommunalbestyrelsen, 
der foretager henvisning af børn og unge til specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand ved amtsrådets foranstaltning, når kommunal-
bestyrelsen fi nder, at elevernes udvikling stiller krav om vidt gående hen-
syntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en amtskommunal 
foranstaltning.
Det er amtsrådet, der i henhold til folkeskolelovens §20, stk. 2 indretter 
og sørger for folkeskolens specialundervisning af børn og unge under 18 
år, der bor eller opholder sig i  amtskommunen, og som vedkommende 
kommunalbestyrelse har henvist til amtsrådets foranstaltning. Ligeledes er 
det amts rådet, der efter folkeskolens §21, stk. 2 træffer afgørelse om det 
nærmere indhold af foranstaltningen efter forhandling med kommunen og 
på grundlag af en indstilling fra kommunen.

PPR skal i sit for slag til spe ci al un der vis ning tage stil ling til, hvor vidt spe-
ci al un der vis ning en bør  gives ved amtets foranstaltning begrundet i, at bar-
net eller den unges udvikling stiller krav om vidtgående hensyntagen eller 
støtte, der bedst kan imødekommes ved en amtskommunal foranstaltning. 
I begrundelsen for forslaget må indgå, om kommunen har den ekspertise 
eller de faciliteter, der er nødvendige, for at tilgodese det enkelte barns 
behov. Begrundelsen kan også være af overvejende økonomisk karakter, fx 
når udgifterne i forbindelse med undervisningen væsentligt vil overstige det 
fastsatte takstbeløb, som kommunerne skal erlægge til amtskommunen, når 
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denne overtager ansvaret for undervisningen af barnet eller den unge.

Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning 
til specialundervisning ved amtets foranstaltning, samt afgørelse om at 
til bagekalde en henvisning, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse 
 ind bringes af forældrene for Klagenævnet for vidtgående specialundervis-
ning, jf. folkeskolelovens §51 stk. 3 .
Amtsrådets afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen kan 
ligeledes indbringes for Klagenævnet efter de samme regler, jf. folkeskolelov-
ens §51 stk. 6.

Såfremt det er aktu elt for en elev med et for slag om spe ci al un der vis ning på 
spe ci al sko le, har for æl dre ne ret til at få beskre vet et alter na tivt til bud for 
under vis ning i den almin de li ge fol ke sko le – i nor mal klas se  eller spe ci al klas se.

De nær me re  regler for PPRs arbej de med den vidtgående specialunder-
visning følger de samme retningslinier, der netop er beskrevet for den 
almindelige specialundervisning.

• Kva li tets krav til PPR i forbindelse med vidtgående 

specialundervisning

Det er af afgø ren de vig tig hed for det enkel te barn med et han di cap samt for 
dets for æl dre, at der sik res en kva li fi  ce ret ind le den de kort læg ning af bar nets 
van ske lig he der og dets styr ke om rå der.

På bag grund af en fyl dest gø ren de beskri vel se af det enkel te barn må PPR 
frem læg ge de rele van te og muli ge for slag, såle des at der sik res den nød ven di-
ge hel heds ind sats fra begyn del sen.

PPRs ind le den de beskri vel se af det enkel te barn og dets  behov for støt te 
 udgør – sam men med PPRs løben de under sø gel ser i under vis nings for lø bet – 
et væsent ligt ele ment i udar bej del sen af den sam le de pæda go gis ke hand lings-
plan for  såvel den kort sig te de som lang sig te de mål sæt ning for under vis ning-
en og den sam le de ind sats.

For æl dre til børn med han di cap må i hen hold til regler ne om fol ke sko lens 
spe ci al un der vis ning kun ne for ven te, at PPR har et til stræk ke lig gene relt 
over blik over  såvel de alm in de ligst fore kom men de han di cap som de muli ge 
for an stalt ning er, der fi n des  lokalt, regio nalt og lands dæk ken de.

Amtet bør inddrages så tidligt som muligt i de sager, hvor vidtgående 
specialundervisning kan blive aktuel, for at give amtet mulighed for at 
orientere om tilbud og drøfte foranstaltningerne med forældrene og andre 
af sagens parter.
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Det loka le PPR må til sva ren de være  bekendt med den eksis te ren de spe ci-
al råd giv ning (se kap. 9) – her un der viden scen tre ne for de enkel te spe ci al om  
råder og  sikre med vir ken her fra i for nø dent  omfang, såle des at for æl dre ne 
får mulig hed for at få beskre vet alle rele van te mulig he der i for bin del se med 
den fæl les udar bej del se af PPRs for slag.

I Lands ud val get for den vidt gå en de spe ci al un der vis ning har der i drøf tel ser ne 
 været stor enig hed om dis se kva li tets krav til PPRs virk som hed i for bin del se 
med til ret te lægg gel se af under vis ning af ele ver med  behov for vidt gå en de 
spe ci al un der vis ning.

Et bety de ligt  antal ele ver med  behov for vidt gå en de spe ci al un der vis ning 
under vi ses i den almin de li ge klas se  eller i grup per ved kom mu nens sko le 
 væsen. For dis se ele ver skal den loka le PPR føl ge udvik ling en og én gang 
 årligt stil le for slag om fort sat spe ci al un der vis ning. Her vil PPR ofte kun ne 
medind dra ge spe ci al kon su len ter i for bin del se med udar bej del se af for slag, 
fx kon su lent fra  amtet i for bin del se med under vis ning af blin de.

Når ele ver med  behov for vidt gå en de spe ci al un der vis ning under vi ses på spe-
ci al sko ler  eller spe ci al sko le af de ling er, stil ler det krav om en sær lig eksper ti se 
fra PPR-med ar bej de re i for bin del se med råd giv ning.

I takt med over dra gel se af fl e re opga ver i for bin del se med fol ke sko lens 
vidt gå en de spe ci al un der vis ning til pri mær kom mu ner ne må kva li tets kra ve ne 
til kom mu nens PPR-virk som hed under stre ges, herunder vurderingen af om 
kommunen har den ekspertise eller de faciliteter, der er nødvendige, for at 
tilgodese det enkelte barns behov.

Anbring el ses ste der og dag be hand lings til bud

Børn, der af de soci a le myn dig he der er  anbragt i et anbring el ses sted  eller 
hen vist til et dag be hand lings til bud, er omfat tet af regler ne i fol ke sko le lo ven. 

Det inde bæ rer, at sko le myn dig he der ne har mulig hed for at hen vi se børn til 
spe ci al un der vis ning i anbring el ses ste der og dag be hand lings til bud. Anbring-
el ses ste der omfat ter soci a le døg nin sti tu tio ner og soci a le opholds ste der.

Hen vis ning  til spe ci al un der vis ning på det te områ de for ud sæt ter, at der ind-
gås en over ens komst om under vis ning en mel lem de sted li ge sko le myn dig  
heder og dag be hand lings til bud det / anbring el ses ste det. Over ens kom sten er 
doku men ta tion for, at for an stalt ning en god ken des som  egnet til at vare  tage 
spe ci al un der vis ning.

Under vis nings mi nis te ri ets ‘Vej led ning om ind gå el se af over ens komst om 
under vis ning mel lem kom mu ner / amt skom mu ner og dag be hand lings til bud/ 
soci a le  anbringelsessteder’ (11), beskri ver frem gangs må den ved hen  visning 
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af børn, samt hvad der skal ind gå i over ens kom sten.

 Såfremt et barn er  anbragt i en  anden kom mu ne end den anbring en de, 
for ud sæt tes det i vej led ning en, at der eta ble res et sam ar bej de mel lem de 
soci a le myn dig he der og sko le myn dig he der ne i den anbring en de kom mu ne 
og sko le myn dig he der ne i belig gen heds kom mu nen.

PPR har almin de li ge opga ver over for den ne elev grup pe i lig hed med  andre 
børn, der er bosid den de i kom mu nen. PPR skal stil le for slag om under vis-
ning en – her un der om den enkel te elev kan under vi ses på en af kom mu nens 
sko ler med  eller uden spe ci al un der vis ning,  eller om ele ven har  behov for 
spe ci al un der vis ning, der kan  gives ved en af kom mu nens spe ci al un der vis-
nings for an stalt ning er. I  andre til fæl de vil PPR kun ne hen vi se til spe ci al un-
der vis ning på anbring el ses ste det  eller i dag be hand lings til bud det,  såfremt der 
er ind gå et over ens komst med det te.

PPR skal  efter sæd van li ge kri te ri er tage stil ling til, om spe ci al un der vis ning en bør 
have karak ter af vidt gå en de spe ci al un der vis ning ved amtsrådets foranstaltning.

Ele ver i anbring el ses ste der og dag be hand lings til bud, der mod ta ger spe ci al un der 
 vis ning, skal føl ges løben de af PPR  efter de sæd van li ge  regler, og der skal  mindst 
én gang  årligt  tages stil ling til  ophør  eller  ændring af spe ci al un der vis ning en.

Under vis ning en i dag be hand lings til bud og anbring el ses ste der ret ter sig 
mod børn, der har så sto re van ske lig he der, at det i kor te re  eller læng e re 
tid vil være mest hen sigts mæs sigt at under vi se dem dér, på en  sådan måde 
at under vis ning en ind går som en inte gre ret del af det sam le de til bud i 
anbring el ses ste det/insti tu tio nen.

PPR og tospro ge de ele ver

For tospro ge de børn er det afgø ren de for at kun ne del ta ge i under vis ning en 
i bør ne ha ve klas se og 1. klas se, at dansk til eg nel sen er godt i gang  inden sko le-
start. Uden det te kend skab risi ke rer bør ne ne at lide neder lag i for hold til 
sko lens for vent ning er.

I hen hold til fol ke sko le lo vens §4a  gives til bud om sprog sti mu le ring til 4-6 
åri ge tospro ge de børn med det for mål at udvi kle  deres fær dig he der i  dansk.

Det te til bud er beskre vet i en sær lig vej led ning fra Under vis nings- og Soci al-
mi nis te ri et fra 1997 (12). 
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 Blandt de tospro ge de ele ver i fol ke sko len vil der være ele ver, der har de sam me 
 typer af sko le van ske lig he der som  andre ele ver – blot med udgangs punkt i, 
at de tospro ge de ele ver har  dansk som  andet- sprog og et  andet moders mål 
end  dansk.

PPRs vurdering er ofte van ske lig gjort i bety de lig udstræk ning i for bin del se 
med den ander le des kul tu rel le og sprog li ge bag grund. Test ma te ri a le og fag 
 lige prø ver til dan ske ele ver vil ikke umid del bart være anven de li ge. Under sø-
gel ser ved  hjælp af tolk er ofte behæf tet med stor usik ker hed, og i  mange 
til fæl de må PPR  sikre under sø gel se ved psy ko log / fag per son med sær li ge 
for ud sæt ning er fra det kon kre te sprog om rå de.

I vurderingen er det vig tigt at få afdæk ket ele vens livs for løb,  blandt  andet 
ankomst tids punkt til Dan mark, sprog lig og kul tu rel bag grund, sko le for løb 
i hjem lan det og i Dan mark, reli gion, even tu el le trau ma tis ke begi ven he der, 
tid li ge re og nuvæ ren de fami li e for hold. Der ind hen tes even tu elt  bistand fra 
psy ko log med sær lig ind sigt i  fl ygtningefamiliers krigs trau mer (kap. 9).

Den pæda go gisk-psy ko lo gis ke under sø gel se er  meget vig tig som grund lag 
for at iværk sæt te de  bedst muli ge spe ci al pæ da go gis ke for an stalt ning er. Det 
er nød ven digt at skel ne mel lem van ske lig he der, der pri mært skyl des  sprog, 
og van ske lig he der der har  andre års a ger. 

Det er uhel digt for et  barns udvi klings mu lig he der,  såfremt der iværk sæt tes 
støt te for an stalt ning er, der inde bæ rer hen holds vis for sto re  eller for små krav. 
Der for kan det være nyt tigt at lade en moders måls læ rer under sø ge ele vens 
fær dig he der på moders må let.

Der må opstil les kva li tets kri te ri er for tids af græn se de under vis nings for løb. 
Den løben de vur de ring af sprog til eg nel sen over tids for løb er det mest 
soli de grund lag for vide re plan læg ning. Sam ti dig er side lø ben de udvik ling 
af moders må let vig tigt.

Udsko ling

PPR har  blandt  andet med sin kura tor virk som hed til opga ve at for be re de 
og vej le de ele ver med sær li ge  behov i for bin del se med over gang til fort sat 
uddan nel se og erhvervs virk som hed. 

Den ne opga ve skal  under ele vens sko le gang  løses i tæt sam ar bej de med elev 
og for æl dre samt de øvri ge råd giv nings per so ner, der er invol ve ret fra sko len, 
fx klas se læ rer og sko le vej le der. Man bør i den ne for bin del se være opmærk-
som på ‘Under vis nings mi nis te ri ets bekendt gø rel se om uddan nel ses pla ner i 
 folkeskolen’ (13).

I for bin del se med udskriv ning af sko len er det nød ven digt, at der  lokalt 
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sik res for nø den hel hed i råd giv ning en, og at der  tages stil ling til, hvor dan 
 ansvars- og opga ve for de ling en skal være mel lem de muli ge ansvar li ge par ter, 
der har arbejds op ga ver i hen hold til de for skel li ge lov giv nings om rå der.

Unge med sær li ge  behov er  stærkt afhæng i ge af et vel fung e ren de, koor di ne ret 
sys tem, hvor der er en  enkelt fag per son, som den unge har til lid til, der 
er tov hol der.

Der er brug for jævn lig kon takt og opfølg ning til dis se unge for at und gå, at 
de opgi ver en igang væ ren de uddan nel ses-  eller erhvervs plan.

PPR-betje ning af frisk o ler og pri va te grund sko ler

I bekendt gø rel se af lov om frisk o ler og pri va te grund sko ler fra 1997 (14) 
frem går det, at sko le kom mu nen skal yde veder lags fri pæda go gisk-psy ko lo-
gisk råd giv ning (§3 stk.4).

Dis se sko ler er der med fuld stæn digt lige stil let med fol ke sko ler ne i for hold til 
ret til betje ning fra PPR. Hvad  angår til skuds re gler om spe ci al un der vis ning 
hen vi ses til Under vis nings mi nis te rets vej led ning (15).

PPR-betje ning af efter sko ler

I bekendt gø rel se af Lov om fol ke høj sko ler, efter sko ler m.v. fra 1996 (16) 
frem går det af §5 stk.1, at sko ler ne kan til by de spe ci al pæ da go gisk  bistand.

I stk. 2 beskri ves, at ele vens tid li ge re sko le kom mu ne skal yde veder lags fri 
pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning for ele ver på efter sko ler.

Hen vis ning er til PPRs lov giv nings mæs si ge opga ver i hen hold til fol ke sko le  loven m.v.

 1. Hand lings plan for de sva gest stil le de børn og unge. Rege ring ens Bør neud valg, 

1994.

 2. For slag til Lov om  ændring af lov om fol ke sko len L 203, frem sat 14.  marts, 1990.

 3. Under vis nings mi nis te ri ets bekendt gø rel se nr. 448 af 10. juni 1999 om fol ke sko-

lens spe ci al un der vis ning og  anden spe ci al pæ da go gisk  bistand. Vej led ning af sam-

me dato om fol ke sko lens ind sats over for ele ver, hvis udvik ling kræ ver en sær lig 

hen syn ta gen  eller støt te.

 4. Bekendt gø rel se nr. 433 af 22.okto ber, 1979 om fol ke sko len spe ci al pæ da go gis ke 

 bistand til små børn.

 5. Under vis nings vej led ning for fol ke sko len 1. Spe ci al pæ da go gisk  bistand til små-

børn, Under vis nings mi nis te ri et, 1980.
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 6. Betænk ning ved rø ren de fol ke sko lens spe ci al un der vis ning. Betænk ning nr. 1092, 

1987.

 7. Fra Sko le psy ko lo gi til Pæda go gisk-Psy ko lo gisk Råd giv ning. Rap port fra Under-

vis nings mi nis te ri ets PPR-pro jekt, 1995.

 8. Under vis nings mi nis te ri ets vej led ning nr. 17 af 6. janu ar, 1998 om fra vi gel se af 

bestem mel ser ved fol ke sko lens afslut ten de prø ver.

 9. En ana ly se af de pæda go gosk-psy ko lo gis ke råd giv nings en he der (PPR) pr. 1.janu-

ar 1994 på bag grund af en spør ges ke maun der sø gel se. Under vis nings  minis te ri ets 

PPR-pro jekt, 1995.

10. Under vis nings mi nis te ri ets bekendt gø rel se nr. 27 af 12. janu ar, 1995 med vej led-

ning nr.14 af sam me dato om For an stalt ning er til frem me af god  orden i fol ke sko len.

11. Vej led ning om ind gå el se af over ens komst mel lem kom mu ner/amt skom mu ner og 

dag be hand lings til bud/anbring el ses ste der nr. 83 af 10. juni 1999. Under vis nings  minis-

te ri et.

12. Vej led ning om sprog sti mu le ren de til bud til tospro ge de små børn. Fol ke sko le lo ven 

§4a. Under vis nings mi nis te ri et og Soci al mi nis te ri et, 1997.

13. Under vis nings  minis te ri ets bekendt gø rel se om uddan nel ses pla ner i fol ke sko len, 

nr. 501 af 6. juni 2000.

14. Under vis nings mi nis te ri ets bekendt gø rel se nr. 62 af 23. janu ar, 1997 af lov om 

frisk o ler og pri va te grund sko ler m.v.

15. Vej led ning om til skuds re gler om spe ci al un der vis ning, to-spro ge de ele ver og 

 svært han di cap pe de på frie grund sko ler janu ar 1999. Under vis nings mi nis te ri et.

16. Under vis nings mi nis te ri ets bekendt gø rel se nr. 569 af 20. juni, 1996 af lov om 

fol ke høj sko ler, efter sko ler, hus hold nings sko ler og hånd ar bejds sko ler.

17. Lovændring af lov om folkeskolen (ændret opgavefordeling vedr. den vidtgående 

specialundervisning) 30 maj 2000.

 Bilag til kapi tel 4 om PPRs lov giv nings mæs si ge opga ver i hen hold til fol ke  

skole lo ven m.v.

Fra lov be mærk ning er til lov for slag nr. L 203 til Lov om  ændring af lov om 

fol ke sko len, frem sat 14.  marts, 1990:

“Det fore slås, at begre bet sko le psy ko lo gisk under sø gel se erstat tes af pæda go-

gisk-psy ko lo gisk råd giv ning. For sla get skal ses i sam men hæng med en kom men de 

be kendt gø rel se om spe ci al un der vis ning. Sko le psy ko lo gen vil fort sat være med i pro-

ce du ren om hen vis ning til spe ci al un der vis ning, lige som sko le psy ko lo gen fort sat selv 

 afgør, hvil ket grund lag der skal fore lig ge til brug for råd giv ning en. Bestem mel ser ne 

i bekendt gø rel sen inde bæ rer  blandt  andet, at der skal læg ges øget vægt på for-

æl dreind fly del sen. I den for bin del se skal det frem hæ ves, at bestem mel sen om at 

hen vis ning til spe ci al un der vis ning sker  efter sam råd med ele ven og for æl dre ne skal 

for stås såle des, at hen vis ning imod for æl dre nes  ønske kun kan ske i til fæl de, hvor 
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bar nets udvik ling må  anses for direk te tru et”.

Svar skri vel se til X-kom mu ne fra Under vis nings mi nis te ri et af 1. febru ar 1993 

ved rø ren de for stå el se af fol ke sko le lo vens davæ ren de §11 stk.2 – nu §12 stk.2:

“Råd giv nings en he den må –  inden for alders om rå det 0-18 år – være i  stand til at 

give en fyl dest gø ren de og spe ci fi ce ret vur de ring af et  givet  barns sær li ge van ske-

lig he der i sko len samt af dets ind ivi du el le funk tions van ske lig he der (tale, hørel se, 

syn etc.).

Respek ti ve må enhe den have mulig hed for at sup ple re sin vur de ring med sag kyn dig 

 bistand ude fra i påkom men de til fæl de.

Enhe den for ven tes at være i  stand til sam men med sko lens lære re og ledel se at 

til ret te læg ge spe ci al un der vis ning og  anden spe ci al pæ da go gisk  bistand med hen blik 

på at imø de kom me de sær li ge  behov for støt te hos ele ver med sko le van ske lig he der.

Des u den må enhe den være i  stand til at føl ge udvik ling en hos de ele ver, som er 

ble vet hen vist til spe ci al un der vis ning med hen blik på en løben de vur de ring af mulig-

he der og  behov for at  ændre den igang sat te støt te,  såvel som at råd gi ve om mulig-

he der ne ved sko le gang ens afslut ning og at sam ar bej de om, at ele ver ne udnyt ter 

 deres erhverv sev ne  bedst  muligt.

I almin de lig hed vil dis se opga vers løs ning for ud sæt te, at der i den pæda go gisk-psy-

ko lo gis ke råd giv nings virk som hed – i for hold til sko le sy ste met – ind går sko le psy ko lo-

ger samt spe ci al pæ da go ger i for nø dent  omfang og med den sær li ge eksper ti se”.

Rege ring ens bør neud valg, der  består af minis tre fra 16 minis te ri er, udsend te 
i 1994 en sam let hand lings plan for de sva gest stil le de børn og unge (1).

Rege ring ens hand le plan læg ger vægt på, at der eta ble res sam men hæng og 
hel hed i arbej det med tru e de børn og unge. Dens hoved bud ska ber er  siden 
ind gå et i de tre lov giv ning er for hen holds vis sko le, soci al ser vice og fore byg-
gen de sund heds ord ning er.

 Ønsket om hel hed og sam men hæng i hjæl pe sy ste mer ne for de sva gest stil le de 
børn og unge læg ger op til at se de muli ge PPR-arbejds op ga ver i en sam men-
hæng. PPRs arbejds op ga ver for de ler sig på føl gen de hoved om rå der:
• I for hold til den gene rel le udvik ling af sys te mer, insti tu tio ner og 
for an stalt nings ty per.
• I for hold til per so na leud vik ling.
• I for hold til børn, unge og for æl dre.
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I rege ring ens hand lings plan defi  ne res ca. 15 pro cent af børn og unge at 
til hø re ‘de sva gest  stillede’, der for de ler sig i føl gen de tre grup pe ring er:
• Ca. 4 pro cent børn og unge, der som føl ge af mas si ve og lang va ri ge 
nega ti ve påvirk ning er må beteg nes som direk te behand lings kræ ven de.
• 3-4 pro cent der på et  eller  andet tids punkt  under  deres  opvækst udsæt tes 
for en  eller fl e re så alvor li ge belast ning er, at de kun gen nem sær lig  hjælp og 
støt te kan kom me igen nem van ske lig he der ne uden vari ge ska der.
• 7-8 pro cent der på et  eller  andet tids punkt udsæt tes for belast ning er, 
som de risi ke rer ikke at kom me over ved egen  hjælp, fx belast ning er 
i for bin del se med  opbrud i fami li en, døds fald  eller alvor lig syg dom hos 
for æl dre.

Der efter ly ses – sær ligt i for bin del se med den sidst nævn te grup pe – en mere 
mål ret tet støt teind sats, såle des at egent lig behand lings ind sats kan und gås.

I den ne grup pe –  typisk unge fra 10 til 14 år samt unge tosprogede – fi n des 
der børn fra fami li er præ get af arbejds løs hed og mang len de til knyt ning til 
sam funds li vet i  øvrigt.

I hand lings pla nen efter ly ses en mere koor di ne ret ind sats af de for skel li ge 
ekspert sy ste mer og en vide re ud vik ling af dem med hen blik på  blandt  andet 
at styr ke koor di ne ring og sam ar bej de mel lem dis se. Des u den under stre ges 
vig tig he den af at sat se på en styr kel se af bar nets / den ung es soci a le net værk 
og kon takt fl a de (side 13-14):
“Der er  behov for meto deud vik ling med hen syn til  såvel orga ni se ring en 
som udform ning en af ind hol det i et væsent ligt mere udbyg get tvær fag ligt og 
tvær sek to rielt sam ar bej de. Sam ar bej det skal omfat te både det pæda go gis ke, 
det sund heds mæs si ge og det soci a le områ de:”

Rege ring ens bør neud valg frem sæt ter her ef ter 10 kon kre te for slag til hand ling, 
hvor lov giv ning og ini ti a ti ver fra skif ten de minis te ri er vil være påkræ vet:
1. Styr kel se af det tvær fag li ge og tvær sek to ri el le sam ar bej de i ind sat sen.
2. Åbne, ano ny me og for tro li ge kon takt- og råd giv nings ste der for stør re 
børn og unge.
3. Åbne dag- og aften til bud.
4. Revi sion af fore byg gen de sund heds ord ning er.
5. En  bedre fore byg gen de og støt ten de ind sats i dag til bud over for de sva gest 
stil le de børn.
6. Fol ke sko lens rol le som soci alt net værk.
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7. Styr ke klub ber nes rol le i ind sat sen over for de sva gest stil le de børn og 
unge.
8. Styr kel se af ind sat sen over for børn i fami li er med mis brug.
9. Sær li ge for hold  omkring tosprogede børn og unge.
10. Forsk ning, udvik ling og for mid ling af erfa ring er.

De enkel te for slag beskri ves nær me re i hand le pla nen (side 25-64).

Bør neud val get ser PPR i en vig tig rol le, når dis se hand lings pla ner skal 
udmøn tes (side 19-20):
“Det te hel heds per spek tiv har lige le des resul te ret i, at PPR i fl e re og fl e re 
kom mu ner er fæl les for sko le- og soci al for valt ning en og per so na le mæs sigt 
til pas set den ne bre de opga ve. Dis se råd giv nings en he der er prin ci pielt åbne 
for alle, og  såvel børn som voks ne kan såle des hen ven de sig og anmo de 
om råd og vej led ning, uden at der sker  nogen form for regi stre ring  eller 
vide re gi vel se af oplys ning er. Rege ring ens  ønske er, at udvik ling en  inden 
for den kom mu na le pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning skal frem mes og 
frem skyn des.”

I for bin del se med det sidst nævn te hen vi ser bør neud val get til arbej det i PPR-
udval get, der sene re resul te re de i 3 rap por ter og en afslut ten de rap port og 
hand lings plan.

I det te kapi tel vil der bli ve  omtalt en ræk ke rele van te arbejds op ga ver for 
PPR  omkring børn og unge med udgangs punkt i dis se lov giv ning er. 

Der er tale om vig ti ge arbejds op ga ver i for bin del se med kva li fi  ce ring af den 
sam le de kom mu na le ind sats for børn, unge og  deres fami li er. Det er et 
kom mu nalt valg, hvor vidt man  ønsker arbejds op ga ver ne  udført af det loka le 
PPR  eller på  anden måde. 

Der er brug for en grun dig  lokal  debat, når der skal fast sæt tes præ ci se 
af græns ning er af ind hold og  omfang af de opga ver, der  ønskes løst af PPR, 
jvf. kapi tel 2.

I det  omfang man  lokalt  ønsker, at PPR skal med vir ke ved løs ning en af 
dis se arbejds op ga ver, er det nød ven digt, at der fore ta ges nøje ana ly ser af, 
hvor  mange og hvil ke  slags nye fag per so ner, det vil kræ ve. Der ved kan 

73

5. PPR-arbejdsopgaver i 
forhold til lovgivning på 
børn og ungeområdet



74



75

5. PPR-arbejdsopgaver i 
forhold til lovgivning på 
børn og ungeområdet



det sik res, at PPR fort sat kan udfø re sine pri mæ re opga ver i for hold til 
fol ke sko le lov giv ning en, jvf. for ri ge kapi tel samt kva li tets kri te rie nr. 3, s. 16 
fra PPR-udval gets hand lings plan (2).

I det føl gen de frem hæ ves muli ge arbejds op ga ver fra
1. Fol ke sko le lo ven (3)
2. Lov om soci al ser vice (4)
3. Sund heds lov giv ning en (5) 

De tre lov giv ning ers fæl les  oplæg om sam men hæng i ind sat sen for børn 
og unge beskri ves sam let i slut ning en af det te kapi tel  under over skrif ten 
‘Hel hed og sam men hæng i ind sat sen for børn og  unge’. Der hen vi ses til 
‘Vej led ning om  hjælp til børn og unge gen nem dia log og sam ar bej de med 
 for ældrene’ fra Soci al mi nis te ri et, Sund heds mi nis te ri et og Under vis nings mi-
ni ste ri et (16).

I ind led ning en af  hvert  afsnit omta les cen tra le områ der og udvi klings ten-
den ser som bag grund for at vur de re muli ge PPR-arbejds op ga ver. Der hen vi-
ses til rele vant lit te ra tur med uddy ben de læse mu lig he der.

Der er tæt sam men hæng mel lem det loka le valg af arbejds op ga ver for PPR 
og valg af orga ni sa tions mo del for PPR, jvf. kapi tel 8.

1. Fol ke sko le lo ven

I fol ke sko le lo ven læg ges der vægt på en ræk ke cen tra le for hold –  blandt  andet:
• Under vis ning en skal med vir ke til den enkel te  elevs alsi di ge udvik ling 
(§1 stk.1).
• Under vis ning en skal sva re til den enkel te  elevs  behov og for ud sæt ning er 
(§18 stk.1).
•  Lærer og elev sam ar bej der løben de om fast læg gel se og eva lu e ring af mål 
for den enkel te elev (§18 stk.4).
• Der skal under vi ses i tvær gå en de  emner og pro blem stil ling er (§5 stk.1).
• Sto re krav til fæl les plan læg ning og koor di ne ring mel lem klas se læ rer og 
klas sens lære re (bemærk ning er til §18).

 Loven byg ger på, at der til vej e bring es den nød ven di ge  viden om den enkel te 
 elevs for ud sæt ning er som  basis for til ret te læg gel se af under vis ning en, sam ti dig 
med at under vis ning en fort sat skal ske ud fra fæl les mål for den enkel te 
klas se.

Under vis nings dif fe ren ti e ring og nye vari e re de under vis nings for mer som 
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pro jekt ar bej de er nød ven di ge for ud sæt ning er for at leve op til det te. Det 
sam me er det kon kre te sam ar bej de mel lem  lærer og elev, mel lem  lærer og 
for æl dre og ikke  mindst mel lem lærer ne ind byr des. 

Fol ke sko le lo ven har der med ind byg get en ræk ke væsent li ge ele men ter fra 
tid li ge re for søgs- og udvi klings virk som hed, hvor man har afprø vet utra di tio-
nel le sam ar bejds-, orga ni sa tions- og arbejds møn stre. 

En spæn den de og van ske lig udfor dring lig ger i, at erfa ring er ne fra dis se 
udvi klings pro jek ter nu via  loven er  gjort til fæl les og obli ga to ris ke krav til 
alle lære re. Det inde bæ rer bety de li ge ændring er i lærer rol len og krav om tæt 
sam ar bej de og ind ord ning  under den enkel te sko les mål sæt ning, prin cip per 
og  behov.

Den enkel te sko le må udvi kle sig fra en mere løst sam men hæng en de insti-
tu tion, hvor den enkel te med ar bej der over vej en de pas se de sit, til en pro fes-
sio nelt sam ar bej den de orga ni sa tion, hvor med ar bej de re og ledel se sam men 
udar bej der fæl les visio ner og mål, som de i fæl les skab arbej der på at ind fri.

Udvik ling af lærer nes team sam ar bej de  omkring de(n) enkel te klas se(r) er en 
afgø ren de fak tor for, at arbej det lyk kes. 

I Under vis nings mi nis te ri ets kva li tets ud vi klings pro jekt er beskre vet muli ge 
 måder at arbej de med sko le ud vik ling på. Arbej det kan ind de les i fl e re  faser: 
gen nem fø rel se af en sta tus for områ det, opstil ling af kri te ri er der tje ner som 
udgangs punkt for at opstil le kon kre te mål, og til ret te læg gel se og gen nem 
 førel se af en eva lu e ring.

Arbej det med sko le ud vik ling og udvik ling af lærer rol len kræ ver sys te ma tisk 
og ved va ren de ind sats med  bidrag fra alle sko lens inter es sen ter, inkl. PPR. 

Nedenfor beskri ves en ræk ke områ der, hvor PPR fag ligt er udrus tet til at 
yde kva li fi  ce re de  bidrag.  Nogle af opga ver ne er PPR i for vej en invol ve ret 
i gen nem arbej det med de lov plig ti ge opga ver, men der kan  lokalt være 
 ønsker om en mere omfat ten de ind sats, end det er  muligt at til go de se med 
de eksis te ren de res sour cer – uden at det går ud over arbej det med de ele ver, 
der har de mest omfat ten de sko le van ske lig he der.

De fl es te af de nævn te opga ver er af fore byg gen de art. Her sig tes der mod at 
udvi kle en så rum me lig sko le som  muligt, hvor der i  videst  mulig udstræk-
ning ind byg ges den for nød ne hen syn ta gen til ele ver med sær li ge  behov 
 inden for den almin de li ge under vis ning.
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Det ende li ge mål for kva li tets ud vik ling en af sko lens under vis ning og hele 
ind sats skal fi n des i ele ver nes  læring og udvik ling.

Lærer for vent ning er til sam ar bej de og  bistand fra PPR er  blandt  andet 
 ud trykt i eva lu e rings rap por ten ‘Inspi ra tion til  undervisningsdifferentiering’, 
Under vis nings mi nis te ri et, 1998 (6). Rap por ten er resul tat af det to-åri ge 
arbej de med ind sats om rå det ‘ undervisningsdifferentiering’ på bag grund af 
60 udvi klings ar bej der på 34 sko ler. Her anfø res på side 124:
“Lærer ne i udvi klings ar bej der ne  giver  udtryk for, at de har et  stort  behov 
for at have psy ko lo gen tæt te re knyt tet til hver da gens prak sis i sko len, at 
psy ko lo gen bli ver den enkel te  lærers / lærer te ams res sour ce per son, som i 
 kraft af sin sær li ge fag lig hed og sin ‘ eksterne’ til knyt ning til sko len kan 
til fø re væsent li ge kva lite ter.”

Lærer ne udtryk ker  behov for at kun ne anven de PPR til at drøf te for hold 
 omkring enkelt ele ver, under vis ning en og lære rens sam spil med den enkel te 
elev  eller for æl dre ne.

Sam ar bej det i lærer te ams

Der  peges  blandt  andet på, at der er  behov for  hjælp fra PPR til at udvi kle 
en sam ar bejd skul tur i lærer te ams, der kan styr ke den enkel te  lærers fag li ge 
kom pe ten ce (6 - s.137). 

Det fore slås, at PPR anven der sin fag lig hed via kur sus virk som hed og ved 
del ta gel se i team mø der til udvik ling af lærer nes kom mu ni ka ti ve kom pe ten-
cer. Lærer ne erken der, at de har  behov for under vis ning for at bli ve  bedre til 
at føre pro fes sio nel le sam ta ler med hin an den og med ele ver og for æl dre.

PPR som udvi klings kon su lent 

En del lære re efter ly ser, at PPR kan fun ge re som udvi klings kon su lent, 
så ledes som de har erfa ret det  under udvi klings ar bej der ne (6 - s.139):
“En per son, der både kan inspi re re til nytænk ning og som kan give den 
‘ sparring’, der skal til for at fast hol de nye til tag, så man ikke gli der til ba ge 
i gam le ruti ner.”

Kon su len trol len er uddy ben de beskre vet (6 - s.141-143), og den vil være 
afhæng ig af de(n) enkel te med ar bej der(e)s fag li ge kom pe ten ce og de loka le 
 ønsker og  behov. Vig tigt er det dog, at der er klar hed over rol le og funk tion 
og  størst  mulig opbak ning bag.

Arbejds op ga ver ne kan  blandt  andet omfat te:
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• at stil le for slag til kon kret udvi klings ar bej de  eller med vir ke ved drøf tel se 
og opstil ling af udvi klings pro jek ter.
• at under vi se i rele van te stof om rå der.
• at være spar rings part ner for lærer ne og hjæl pe med at fast hol de det væsent-
li ge, at udtryk ke og beskri ve det der sker, og at for hol de sig kri tisk-kon-
struk tivt til det, de gør.
• at være pro ces kon su lent med  fokus på sam spil let mel lem par ter ne i 
udvi k lings ar bej det.

Opkva li fi ce ring af lærer ne i spe ci al un der vis ning en

Der  peges i rap por ten (6 - s.127) på beho vet for at opkva li fi  ce re lære re 
i spe ci al un der vis ning en til at vare ta ge råd giv nings- og vej led nings op ga ver 
over for lærer ne i den almin de li ge under vis ning. Det inde bæ rer  blandt 
 andet uddan nel se af spe ci al un der vis nings læ re re til pæda go gisk prø ve tag ning 
af enkelt ele ver, grup per og hele klas ser samt til vej led ning og super vi sion til 
lære re på bag grund af obser va tio ner i klas sen.

Som et væsent ligt led i det te  peges på vig tig he den af, at PPR med vir ker 
til, at grup pen af spe ci al un der vis nings læ re re får opbyg get en møde struk tur 
og møde kul tur, der  giver mulig hed for at iværk sæt te tid lig ind sats, når der 
iagt ta ges van ske lig he der i en klas se  eller på sko len som hel hed. Der  siges 
om det te (6 - s.127):
“En møde kul tur, som er afkla ren de og effek tiv, ople ves afl as ten de for de 
impli ce re de og kan være eksem pla risk for de del ta gen de spe ci al  under vis-
nings læ re re, så de her ved får træ ning i sam ta le- og arbejds for mer, som de 
kan anven de i  deres råd giv nings- / vej led nings sam ta ler med lærer ne.”  

Kva li fi  ce ring af spe ci al un der vis nings læ rer ne til øget råd giv ning og vej led ning 
af  andre lære re og for æl dre på  basis af  deres egen fag ek sper ti se – her un der 
sys te ma tisk infor ma tions ind sam ling – kan bidra ge til en vis omprio ri te ring 
af arbejds op ga ver for PPR. 

En kva li fi  ce ring af møde struk tu ren for spe ci al un der vis nings læ rer ne vil for  
øge sko lens mulig he der for at arbej de fore byg gen de, for di sko lens for skel li ge 
spe ci al un der vis nings kon fe ren cer er vig ti ge red ska ber til at ska be udvik ling i 
sko lens og i de enkel te klas sers under vis ning. 

Kon fe ren cer ne kan have for skel li ge nav ne som fx spe ci al cen ter kon fe ren ce, 
spe ci al un der vis nings kon fe ren ce, sko le kon fe ren ce, klas se kon fe ren ce og 
læse kon fe ren ce.

De fas te møde del ta ge re vil  typisk være spe ci al un der vis nings læ re re, lære re fra 
den almin de li ge under vis ning, sko le le del se og PPR. 
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Her drøf tes væsent li ge for hold for de enkel te klas sers under vis ning på bag-
grund af for ud ind hen te de obser va tio ner, pæda go gisk prø ve tag ning m.v., og 
på bag grund her af er der mulig hed for at arbej de med kon kret udvik ling af 
de enkel te klas sers under vis ning.

For mål, form og ind hold af de for skel li ge kon fe ren ce ty per er beskre vet i 
det plan læg nings værk tøj, der ind går i kva li tets ud vi klings værk tøj et ‘Kva litet i 
 specialundervisningen’, der er udgi vet af de spe ci al pæ da go gis ke for ening er, 
1997 og 1998 (7).

Der kan yder li ge re hen vi ses til Tema hef te 16 ‘Sko len og 
 Specialundervisning’, Under vis nings mi nis te ri et, 1996 (8).

Uro li ge ele ver – kol le ga vej led ning / super vi sion

I for bin del se med under sø gel sen ‘Uro li ge ele ver i fol ke sko lens almin de li ge 
 klasser’, Under vis nings mi nis te ri et, 1997 (9) frem kom mer tyde li ge lærer ud-
sagn, der efter ly ser  aktiv med vir ken fra PPR til at  sikre dis se ele ver en kva 
 lifi  ce ret under vis ning med fort sat udgangs punkt i den almin de li ge klas se.

Under sø gel sen  synes at vise, at lærer nes mulig hed for at frem me et posi tivt 
sam spil med den  eller de ele ver, der  giver anled ning til for styr rel ser, hæng er 
nøje sam men med  deres kom pe ten ce til at anven de kol le ga vej led ning i det 
enkel te lærer te am, jvf. tid li ge re beskri vel se af arbej det i lærer te ams. 

Som rap por ten anfø rer (side 99), kræ ver det, at lærer ne er åbne over for 
hin an den og over for iagt ta gel se og eva lu e ring af hin an dens under vis ning. 
I vis se situ a tio ner er egent lig super vi sion af den enkel te  lærer og den nes 
reak tions møn ster i for hold til kon kre te ele ver rele vant. Hvis den ne arbejds-
form prak ti se res, kræ ves fuld stæn dig  accept fra den enkel te  lærer.

Det sam me er til fæl det, når det drej er sig om PPR-super vi sion af en klas ses 
lære re, når de arbej der med triv sels- / mil jø pro ble mer i den enkel te klas se 
– her un der mob ning. Også i dis se til fæl de er der gode mulig he der for at 
 ændre på uhen sigts mæs si ge sam ar bejds for mer.

Scre e ning er

I det fore byg gen de arbej de er det væsent ligt med fort sat udvik ling af scre e ning 
som værk tøj på rele van te alders trin og over for vig ti ge udvi klings om rå der.

To kend te og betyd nings ful de scre e ning er, der anven des, er sprog scre e ning 
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af alle 3-åri ge samt den kon trol le re de teg neiagt ta gel se (KTI) i bør ne ha ve-
klas sen.

Klas se læ se prø ver, klas ses ta ve prø ver, klas se ma te ma tik prø ver er  andre eksem-
pler på vær di ful de værk tøj er til at få et over blik over en hel klas se.

Der kan være  behov for, at PPR vide re ud vi kler prø ver og  andre sys te ma ti se-
re de iagt ta gel ses for mer – både til brug i den gene rel le ind sats for hele grup-
per af børn og med hen blik på at beskri ve  behov for vide re under sø gel ser 
 blandt børn med sær li ge van ske lig he der. 

Små børn

Som  omtalt i kapi tel 4 er det kun obli ga to risk for den enkel te kom mu ne 
at til by de spe ci al pæ da go gisk  bistand til små børn med  sprog-tale pro ble mer.

 Mange kom mu ner har fået uddan net lære re og pæda go ger til at udfø re 
spe ci al pæ da go gisk  bistand til børn på  andre udvi klings om rå der.

Der kan i  nogle til fæl de også være  behov for at til by de spe ci al pæ da go gisk 
 bistand på  andre han di cap om rå der, fx for børn med moto ris ke van ske lig  
heder, børn med soci a le / emo tio nel le van ske lig he der og børn med gene rel le 
udvi klings van ske lig he der.

Som under stre get i kapi tel 3, er det hen sigts mæs sigt, at PPR sik res mulig hed 
for at opprio ri te re arbej det  omkring små børn i sam ar bej de med de par ter, 
der er ansvar li ge for  børns  ophold i dag til bud, jvf. sene re omta le.

 Andre arbejds op ga ver med direk te bag grund i fol ke sko le lo ven

 Idèliste over  andre rele van te arbejds op ga ver, hvor PPRs sag kund skab kan 
være rele vant og nyt tig:
• Med vir ke ved drøf tel se af sko le po li tis ke mål og prin cip per.
• Med vir ke ved udar bej del se af mål og hand le plan for læseud vik ling.
• Med vir ke ved udar bej del se af kom mu na le læse pla ner.
• Ind gå i den kom mu na le kur sus virk som hed.
• Med vir ke ved koor di na tion, plan læg ning og vur de ring af beho vet for 
uddan nel se.
• Skrift li ge  oplæg om god prak sis og sam ar bej de.
• Skrift li ge  oplæg og for slag til hand le pla ner.
• Beskri vel se / udred ning er af rele van te fag li ge  emner, fx uro li ge børn, 
læs ning, sko le start, mob ning, super vi sion.
• Eta ble ring af rele van te sam ar bejds struk tu rer, fx mel lem spe ci al un der vis-
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nings læ rer ne ind byr des og i for hold til lærer ne fra den almin de li ge under vis-
ning, sam ar bej de med for æl dre, sam ar bej de ved ele vers udsko ling, sam ar bej-
de med  andre fag grup per, jvf. det sene re  afsnit om hel hed og sam men hæng.
• Udar bej del se af kur sus til bud til grup per af ele ver  eller hele klas ser i sam ar-
bej de med spe ci al un der vis ning ens lære re.
• Udar bej del se af ret nings lin jer for klass egen nem gang.
• Kur sus / fore drag om rele van te fag li ge  emner for for æl dre, lære re, pæda 
 goger m.fl .
• Fore drag / kur ser / under vis ning for sær li ge for æl dre grup per, fx små børns-
for æl dre, for æl dre til han di cap pe de, for æl dre til børn med svæ re læse van ske-
lig he der, for æl dre til børn med soci a le og /  eller emo tio nel le van ske lig he der.
• Med vir ke ved udar bej del se af  omsorgs- / kri se be red skabsplaner på sko ler 
og dag in sti tu tio ner. Pla ner ne rum mer insti tu tio nens hand le be red skab i 
til fæl de af døds fald, alvor li ge ulyk ker  eller selv de struk tiv  adfærd. Arbej det 
med det te bered skab er beskre vet i ‘ OmSorg  handleplan’, Kræf tens bekæm-
pel se, 1998 (10).

PPRs arbejds op ga ver på det fore byg gen de områ de er  blandt  andet beskre vet 
nær me re i et tema num mer udgi vet i fæl les skab af Dan marks Sko le le der-
for ening og Pæda go gis ke Psy ko lo gers For ening, 1997, ‘Ele ver med sær li ge 
 behov – en fæl les opga ve for sko le le der ne og PPR’, (11).

I ‘For slag til hand lings plan til fore byg gel se af selv mords for søg og selv mord 
i  Danmark’, Sund heds sty rel sen 1998, anfø res det i afsnit tet om spe ci fi k 
fore byg gel se side 44, at:
“De eksis te ren de pæda go gis ke-psy ko lo gis ke råd giv ning er (PPR) bør rus tes, 
både fag ligt og nor me rings mæs sigt til at kun ne til by de støt te / råd giv ning 
og behand ling til ele ver, der udvi ser selv mord sad færd,  såfremt de ikke  bedst 
til by des behand ling i psy ki a trisk regi”. 

PPR bør der for nor me res såle des, at behand ligs til bud kan reali se res umid-
del bart og om nød ven digt opkva li fi  ce res til den ne opga ve gen nem efter-
ud dan nel ses pro gram mer. I de kom mu ner, hvor PPR ikke sys te ma tisk har 
et til bud til ele ver på ung doms ud dan nel ser ne, skal ele ver, der udvi ser selv-
mord sad færd sik res  andre støt te- og behand lings mu ligh der (12).

Der kan angi ves fl e re  meget rele van te arbejds op ga ver især i for bin del se med 
arbej det  omkring det kon kre te barn / fami lie samt i for bin del se med det 
tvær fag li ge sam ar bej de. En del af dis se opga ver er pla ce ret  under omta len af 
lov om soci al ser vice og sund heds lov giv ning en samt i det afslut ten de kapi tel 
om hel hed og sam men hæng.
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I for læng el se af beskri vel sen af muli ge arbejds op ga ver i for hold til fol ke sko le-
lo ven skal næv nes, at det en ræk ke ste der kan være rele vant at anven de PPR 
til  såvel kon kre te under sø gel ses- og råd giv nings op ga ver som til opga ver af 
mere gene rel art i for bin del se med de for skel li ge ung doms ud dan nel ser.

PPR har fx  mange ste der vig ti ge arbejds op ga ver for de loka le gym na si er, 
men også på han dels sko ler, tek nis ke sko ler m.v. kan PPRs eksper ti se være 
nyt tig. Det te områ de skal ikke nær me re gen nem gås her, men der hen vi ses til 
lov giv ning og loka le drøf tel ser  herom.

2. Lov om soci al ser vice

Ser vice lo vens krav på børn og unge områ det er  blandt  andet beskre vet i tre 
vej led ning er fra Soci al mi nis te ri et fra 1998, hen holds vis ‘Dag til bud til  børn’ 
(13) ‘Sær lig støt te til børn og  unge’ (14) og ‘Soci a le til bud til børn og unge 
med  handicap’ (15).

a. Dag til bud til børn

‘Vej led ning om dag til bud til  børn’ beskri ver  blandt  andet de nye for mål 
med  børns  ophold i dag til bud (s.17-22). 

Gen nem gang en  viser, at dag til bud med den ne lov har fået for mål og krav 
om med vir ken til alsi dig udvik ling af de enkel te børn, der nøje sva rer til 
for måls be skri vel sen i fol ke sko le lo ven, jvf.  bilag.

Per so na let i dag til bu de ne står der ved – som lærer ne i fol ke sko len – over for 
en bety de lig opga ve, der inde bæ rer  såvel udvik ling af pæda go grol len som 
udvik ling af den enkel te insti tu tions virk som hed. Det te gæl der også, hvis 
fri tids ord ning en er orga ni se ret som SFO.

I for måls kra ve ne ind går, at det enkel te  barns per son li ge udvi klings for løb står 
i cen trum, og at ind sat sen skal udfor mes i tæt sam ar bej de med for æl dre ne. 
Spe ci fi kt i for bin del se med børn med sær li ge  behov angi ves (s. 20):
“Dag til bu de ne er en inte gre ret del af den sam le de ind sats på bør ne  områ det. 
Herud over har dag til bu de ne en opga ve i for hold til at med vir ke til, at børn 
med sær li ge  behov får den nød ven di ge støt te. Per so na let i dag til bu de ne skal 
være opmærk som me på, om det enkel te barn og fami li en har pro ble mer, der 
kræ ver en sær lig ind sats.”

Det for ud sæt tes, at dag til bud – i sam ar bej de med for æl dre ne – sik rer tru e de 
børn den for nød ne støt te, og at der om nød ven digt sker hen vis ning til rele-
van te fag li ge instan ser. Der hen vi ses i den ne for bin del se til ‘Vej led ning om 
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 hjælp til børn og unge gen nem dia log og sam ar bej de med  forældrene’ fra 
Soci al mi nis te ri et, Sund heds mi nis te ri et og Under vis nings mi nis te ri et (16).

Kend skab til dag til bu de nes sam ar bejd spart ne re og til opga ve for de ling en 
mel lem dis se er nød ven di ge for ud sæt ning er (s. 21):
“En for ud sæt ning for, at dag til bu de ne kan være en del af den fore byg gen de 
ind sats i kom mu ner ne er, at dag til bu de ne ind går i et tvær fag ligt sam ar bej de 
med  andre fag grup per, fx sund heds plej er sker, psy ko lo ger, soci al råd gi ve re 
osv. Det er kom mu nens opga ve at ska be ram mer ne for den ne tvær fag li ge og 
fore byg gen de ind sats for børn og bør ne fa mi li er.”

 Blandt de udvi klings om rå der hos børn, som dag til bu de ne skal have i  fokus 
kan næv nes: 
• Bar net skal sik res  omsorg og have den nød ven di ge pas ning og  pleje samt 
følel ses mæs sig kon takt.
• Bar net skal sik res soci a le og alme ne fær dig he der med udvik ling af egen ska-
ber som åben hed, tole ran ce og  respekt for  andre.
• Der skal arbej des mål ret tet med det enkel te  barns sprog li ge og begrebs-
mæs si ge udvik ling. 

Muli ge råd giv nings op ga ver i dag til bud

Pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning er i for vej en invol ve ret i sam ar bej de med 
dag til bu de ne i den enkel te kom mu ne – især dag in sti tu tio ner for små børn.

I for bin del se med udvik ling af dag til bu de ne, som for ud sat i ser vice lo ven, 
kan det være rele vant, at man  lokalt over vej er at beman de PPR til at med-
vir ke på en ræk ke områ der. Der kan være brug for PPRs del ta gel se på det 
over ord ne de gene rel le plan med udvik ling af pæda go grol len, ved udvik ling 
af den enkel te dag in sti tu tion / dag til bud  eller ved kon kret ind sats direk te 
ret tet mod børn med sær li ge  behov.

I ana ly se rap por ten fra PPR-udval get (17) frem går det, at der pr. 1. janu ar 
1994 var 224 ud af 256 kom mu ner, der hav de til lagt  deres PPR-virk som hed 
arbejds op ga ver med super vi son af pæda go ger i dag in sti tu tion / fri tids ord-
ning er.

På det gene rel le udvi klings ni ve au vil PPR kun ne med vir ke på en ræk ke 
til sva ren de arbejds om rå der som gen nem gå et i det for ri ge  afsnit om fol ke sko-
le lo ven, fx:
• Med vir ke ved drøf tel se af mål og prin cip per for dag til bu de ne.
• Med vir ke ved udvik ling af det almin de li ge pæda gog ar bej de, fx i for bin d-

86

5. PPR-arbejdsopgaver i 
forhold til lovgivning på 
børn og ungeområdet



else med team sam ar bej de, kol le gi al super vi sion, for æl dre sam ar bej de, beskri-
vel se af børn.
• Anven del se af scre e nings un der sø gel ser på giv ne områ der.
• Skrift li ge  oplæg om god prak sis og sam ar bej de.
• Skrift li ge  oplæg til pro jek ter om udvik ling.
• Med vir ke i udvi klings ar bej de.
• Beskri vel se / udred ning er om rele van te fag li ge  emner, fx uro li ge børn, 
sprog lig udvik ling, super vi sion m.v.
• Udar bej de  udkast til hand le pla ner for udvik ling af ind sats om rå der.
• Eta ble re sam ar bejds struk tu rer fx i for hold til  andre fag grup per og  andre 
insti tu tio ner / sko ler.
• Kur sus / fore drag om fag li ge  emner for for æl dre, pæda go ger, dag plej e re 
m.fl .
• Fore drag / kur ser / under vis ning for sær li ge for æl dre grup per, fx små børns-
for æl dre, for æl dre til han di cap pe de, for æl dre til børn med aktuelle arbejds 
 opga ver for sags be hand ler ne på børn og fami li eom rå det, jvf. det efter føl gen-
de. Det kan  blandt  andet hand le om:
• Super vi se re pæda go gens arbej de.
• Super vi se re støt te pæ da go gers arbej de – her un der even tu el grup pe  super  
vision af støt te pæ da gog grup pen.
• Obser ve re / under sø ge børn.
• Beskri ve bør ne grup pers funk tion.
• Stil le for slag til sær li ge for an stalt ning er, fx grup pe til bud til børn med 
sær li ge han di cap.
• Super vi se re pæda go gers arbej de i for bin del se med eta ble ring af grup per af 
børn med sær li ge han di cap.
• Del ta ge i for æl dre mø der, fx i for bin del se med sam ta le om bar nets triv sel 
/ udvik ling eller han di cap .
• Del ta ge i per so na le mø der med drøf tel se af kon kre te børn  eller grup per 
af børn.
• Vej le de om anven del se af pæda go gisk mate ri a le.
• Psy ko lo gisk behand lings ar bej de i for hold til det enkel te barn.
• Råd gi ve / vej le de per so na le og for æl dre i for bin del se med  børns udvik ling.
• Hen vi se og kon tak te  andre under sø gen de og behand len de insti tu tio ner.
• Med vir ke ved opstil ling og eva lu e ring af hand lings plan for børn.

b. Sær lig støt te til børn og unge

‘Vej led ning om sær lig støt te til børn og  unge’ beskri ver den sær li ge støt te 
til børn, unge og  deres fami li er. De for skel li ge soci a le for an stalt nings mu-
lig he der gen nem gås – her un der de tvangs mæs si ge mulig he der. Herud over 
beskri ves kva li tets krav til  arbejds- og sam ar bejds for mer. 

I §32 i lov om soci al ser vice er for må let for sær lig støt te til børn og unge 
for mu le ret. Det skal  blandt  andet sik res, at børn og unge med sær li ge 
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 behov for støt te skal have opvækst vil kår, der rum mer sam me mulig he der for 
per son lig udfol del se, udvik ling og sund hed som  deres jævn al dren de.

Støt ten skal  gives tid ligt og sam men hæng en de. Bar net  eller den ung es egne 
syns punk ter skal  altid medind dra ges, lige som van ske lig he der hos børn og 
unge skal  løses i sam ar bej de med fami li en.

Krav til tvær fag ligt og tvær sek to rielt sam ar bej de

Med udgangs punkt i ser vice lo vens §4 stk.2 under stre ges  blandt  andet krav 
til en sam men hæng en de kom mu nal ind sats på  tværs af lov giv ning, admi ni-
stra ti ve struk tu rer og fag li ge kom pe ten cer, side 12:
“Det te bety der, at ind sat sen  efter ser vice lo ven må til ret te læg ges i sam men-
hæng med den ind sats, der iværk sæt tes fx  efter lov om fore byg gen de sund-
heds ord ning er for børn og unge og som led i pæda go gisk- psy ko lo gisk 
råd giv ning  efter fol ke sko le lo ven. Det for ud sæt ter, at det alle re de i den ind-
le den de fase, dvs.  inden der træf fes afgø rel se, om at sæt te en sær lig støt te 
iværk over for et barn, under sø ges i hvil ken udstræk ning, der fra fx pæda  go-
gisk-psy ko lo gisk råd giv ning er iværk sat ini ti a ti ver over for sam me barn  eller 
søs ken de. En sam men hæng en de ind sats nød ven dig gør et tæt sam ar bej de 
mel lem de invol ve re de myn dig he der, ikke blot i den ind le den de fase, men 
 under hele for lø bet. Ændring er i ind sat sen må der for også  altid ske i tæt 
koor di ne ring med øvri ge invol ve re de instan ser.” 

Under sø gel se af børn

Ser vice lo vens §38 omhand ler den kom mu na le for plig tel se til at  sikre under-
sø gel se af børn, unge og for æl dre, når det må anta ges, at de har  behov for 
støt te på  grund af ned sat  fysisk  eller psy kisk funk tions ev ne. 

Her under stre ges yder li ge re en for plig tel se for sags be hand le ren til at fore ta ge 
en grun dig ind le den de under sø gel se og  sikre, at fore lig gen de  viden fra  andre 
sam ar bejd spar ter ind dra ges og udnyt tes, vej led ning ens side 39:
“Det præ ci se res i §38 stk. 1, at under sø gel ses re sul ta tet skal til vej e bring es ved 
en tvær fag lig ind sats fra kom mu nens side, og at under sø gel sen i  videst 
 muligt  omfang må ind dra ge alle re de fore lig gen de  viden, fx hos bar nets dag-
til bud, sko le  eller hos sund heds plej er ske  eller  andre, der har kend skab til 
bar nets  eller den ung es for hold.”

Åben ano nym råd giv ning

I ser vice lo vens §5 beskri ves den kom mu na le for plig tel se til at yde for æl dre, 
børn og unge gra tis råd giv ning til løs ning af van ske lig he der i fami li en (vej-
led ning ens side 13-17). Kom mu nen skal være opsø gen de i sit arbej de med 
sær ligt tru e de grup per af børn og unge, og der skal kun ne råd gi ves om alle 
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aspek ter, der har betyd ning for børn, unge og  deres fami li er. Der er ikke 
notat pligt i for bin del se med ydel se af  sådan råd giv ning.

På vej led ning ens side 15 omta les den til sva ren de for plig tel se til råd giv ning 
af børn, unge og for æl dre fra fol ke sko le lov giv ning en, som det udtryk kes i 
spe ci al un der vis nings be kendt gø rel sen, jvf. kapi tel 4.

Rege ring ens hand lings plan under stre ger, at det er et helt cen tralt til bud at yde 
ano nym, for tro lig og øje blik ke lig råd giv ning til børn og voks ne i situ a tio ner, 
hvor det er  begyndt at gå  skævt. Den ne råd giv ning og vej led ning bør i vis se 
til fæl de føl ges direk te op af til bud til for æl dre om for æl dre kur ser (side 21):
“Det har  typisk  været PPR-kon to rer, der har  taget ini ti a tiv til kur ser ne, og 
som har vare ta get under vis ning en på dem. De fore lø bi ge erfa ring er er gode. 
For æl dre ne har følt, at de er ble vet hjul pet, og  mange er ken der, at kur ser ne 
har øget  deres ansvars be vids thed over for for æl dre  op ga ven. Som et led i 
råd giv ning en og vej led ning en  mener rege ring en, at der bør være gene rel le 
til bud om for æl dre kur ser.”

Sko le gang for børn  anbragt i døg nin sti tu tion / plej e fa mi li er 

/ opholds ste der 

De sær li ge van ske lig he der, der er for bun det med sko le start og vide re sko le-
gang for børn, der pla ce res i fami li e pleje  eller på opholds sted, er  taget op 
i vej led ning ens side 106. Her beto nes vig tig he den af, at der er ind ledt 
sam ar bej de, som  giver grund lag for at vur de re sko le mu lig he der for ud for en 
even tu el anbring el se:
“ Efter §56 stk. 2, skal kom mu nen  altid under ret te den sted li ge kom mu ne 
for ud for anbring el sen, hvis anbring el ses ste det lig ger i en  anden kom mu ne 
end den anbring en de. Der bør eta ble res et sam ar bej de med sko len og pæda-
go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning  inden mod ta gel sen af bar net  eller den unge 
for at  sikre, at bar nets  eller den ung es sko le mæs si ge  behov kan opfyl des 
ved pla ce ring en.”

Muli ge PPR-arbejds op ga ver i relation til serviceloven

I ana ly se rap por ten fra PPR-udval get (17) frem går det, at pr. 1.janu ar 1994 
var PPR invol ve ret på føl gen de områ der:
• Åben råd giv ning (i 140 kom mu ner)
• Råd giv ning / vej led ning af sags be hand le re på soci al- og sund heds om rå det 
(i 199 kom mu ner)
• Super vi son af sags be hand le re på soci al- og sund heds om rå det 
(i 136 kom mu ner)
• Super vi sion af ‘hjem me-hos’ pæda go ger (i 127 kom mu ner)
• Fami li e be hand ling / tera pi (i 82 kom mu ner)
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0. Tekst

• Infor ma tions op ga ver / kur ser ud over fol ke sko le om rå det
(i 214 kom mu ner)

Det kan være  svært at gen nem skue nøj ag tigt, hvad der gem mer sig bag tal le ne, 
men føl gen de  typer af arbejds op ga ver kan det  blandt  andet være rele vant at 
tage stil ling til, om man  lokalt  ønsker PPR udvi det til at løse.
 
På det over ord ne de gene rel le  niveau kan det  blandt  andet omfat te:
• Med vir ke ved under sø gel se og eva lu e ring af den sam le de kom mu na le 
for an stalt ning sind sats for børn, unge og fami li er – her un der anbrag te børn.
• Med vir ke ved over vej el ser og drøf tel ser samt ved kon kre te for slag til 
ændring er og jus te ring er af ind sat sen – her un der for slag til nye for an stalt-
nings ty per.
• Med vir ke ved kon kre te udvi klings pro jek ter i for bin del se med nye 
for an stalt nings for mer.
• Med vir ke ved udvik ling af sam ar bejds struk tu ren.
• Beskri vel ser / udred ning er / under sø gel ser om rele van te fag li ge  emner, fx 
børn fra alko hol fa mi li er, børn fra fami li er med stof mis brug,  børns udbyt te 
af for skel li ge for an stalt nings ty per og ende lig  antal og  omfang af børn, unge 
 eller fami li er med kon kre te pro ble mer.
• Kur ser / fore drag / stu di e grup per om rele van te fag li ge  emner for sags be-
hand le re, fami li e råd gi ve re m.v.
• Skrift li ge  oplæg om god prak sis på giv ne områ der.
• Udar bej de  udkast til hand le pla ner for udvik ling af ind sats om rå der.
• Med vir ke ved fore byg gen de arbej de på ung e om rå det,  blandt  andet i for-
bin del se med SSP-arbej det, ano nym råd giv ning, gene rel råd giv ning af unge 
og fore byg gel se af mis brug.

Mere direk te arbejds for mer kan  blandt  andet være:
• Super vi sion af sags be hand le re  såvel ind ivi du elt som i grup pe.
• Super vi son af fami li e råd gi ve re / ‘hjem me-hos’-pæda go ger  såvel ind ivi du elt 
som i grup pe.
• Med vir ke ved sags vur de ring og opstil ling af hand le for slag / hand le plan.
• Under sø gel ses op ga ver af børn og fami li er.
• Gen nem gang af sag med hen blik på at udnyt te den giv ne  viden til 
at opstil le en sam let over sigt over de fore lig gen de hand le mu lig he der – 
her un der vur de ring af for æl dre ev ne.
• Med vir ke ved god ken del se af plej e fa mi li er.
• Super vi son af plej e fa mi li er.
• Tera pi af børn og for æl dre.
• Del ta gel se i visi ta tions te ams og med vir ken ved hen vis ning til  andre 
instan ser / for an stalt ning er.
• Super vi sion, råd giv ning, under sø gel ses op ga ver for fami li e cen tre / værk  
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steder m.v.
•  Hjælp ved per son lig kri se hos unge.
• Med vir ke ved vur de ring af opta gel se af børn med sær li ge  behov i dag  in sti-
tu tion, sær lig dag in sti tu tion for han di cap pe de, på efter sko ler m.v.
• Med vir ke ved vur de ring af  børns  behov for til de ling af støt te pæ da gog.

I til knyt ning til loka le over vej el ser over, hvil ke arbejds op ga ver for den soci a le 
lov giv ning, der  ønskes løst af PPR, kan vok sen om rå dets  behov med tæn kes.

Dis se vil ikke bli ve nær me re gen nem gå et her, men der hen vi ses til lov 
om soci al ser vice og vej led ning er ne om voks ne med han di cap samt voks ne 
sind s li den de, stof mis bru ge re m.v.

Arbejds op ga ver ne kan lig ge i for bin del se med voks ne med vidt gå en de han-
di  cap, sind sli den de – her un der arbej det med dis trikts py ki a tri, arbej det i 
bo fæl les ska ber, vok sen te ra pi, kri se be hand ling m.v.

Der kan her  udover være psy ko log op ga ver i for bin del se med reva li de ring og 
før tids pen sio ne ring samt på hele akti ve rings om rå det,  blandt  andet i for bin-
del se med ung es beskæf ti gel se og arbejds løs hed.

3. Fore byg gen de sund heds ord ning er for børn og unge

Regler ne for de fore byg gen de sund heds ord ning er for børn og unge er 
beskre vet i  loven, bekendt gø rel se og ret nings lin jer fra 1995 (18).

Ind hol det skal ikke gen nem gås her, men det over ord ne de for mål kræ ver, at 
kom mu ner til ret te læg ger fore byg gen de sund heds ord ning er, som kan bidra ge 
til at  sikre børn og unge en sund  opvækst og ska be gode for ud sæt ning er for 
en sund vok sen til væ rel se ( lovens §1 stk.1). I  lovens §1 stk. 2 udtryk kes:
“Kom mu ner og amt skom mu ner skal dels yde en gene rel sund hedsfrem men de 
og syg doms fo re byg gen de ind sats, dels en ind ivid ori en te ret ind sats, der ret ter 
sig mod alle børn og unge, samt en sær lig ind sats, der spe cielt  tager sig te på 
de sva gest stil le de børn og unge.”

Med bag grund heri er den kom mu na le sund heds tje nes te udbyg get med 
sund heds plej er sker og kom mu ne læ ge til at vare ta ge gene rel le til syns- og 
råd giv nings op ga ver i for hold til dag in sti tu tio ner, sko ler m.v., til at vej le de 
alle for æl dre til nyfød te, til at fore ta ge regel mæs si ge sund heds un der sø gel ser 
af alle børn fra fød sel til udskriv ning af sko len samt til for ø get råd gi ven de og 
under sø gen de virk som hed i for bin del se med børn med sær li ge  behov.

Den kom mu na le sund heds tje nes te er der ved sær de les cen tral i for bin del se 
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med kom mu nens sam le de fore byg gen de ind sats – dels ud fra sit kend skab 
til samt li ge for æl dre og børn, og dels ud fra at sund heds tje nes ten via sine 
fag li ge opga ver sæd van lig vis har eta ble ret  meget posi ti ve rela tio ner til de 
enkel te for æl dre.

Sund heds tje nes ten har des u den tra di tion for at tæn ke og udvi kle sit arbej de 
i ret ning af mest  mulig fore byg gen de virk som hed.

I for bin del se med lov æn dring en pr. 1.janu ar 1996 har Sund heds tje nes ten 
yder li ge re fået opga ver i for hold til dag in sti tu tio ner ne hvad  angår gene rel 
råd giv ning om børn og ung es sund hed og triv sel og kon kret råd giv ning i 
for hold til børn, der udvi ser sær li ge pro ble mer.
Lov om fore byg gen de sund heds ord ning er inde hol der lige som fol ke sko le 
 loven og lov om soci al ser vice krav om eta ble ring af det nød ven di ge tvær fag-
li ge sam ar bej de i de til fæl de, hvor det måt te være påkræ vet ( lovens §7):
“For at til go de se børn og unge med sær li ge  behov opret ter kom mu nalbesty-
rel sen en tvær fag lig grup pe, der skal  sikre, at den enkel tes udvik ling, 
sund hed og triv sel frem mes, og at der i til stræk ke ligt  omfang for mid les 
kon takt til læge lig, soci al, pæda go gisk, psy ko lo gisk og  anden sag kund skab.
Stk. 2. En af grup pens med lem mer udpe ges som ansvar lig for at koor di ne re 
ind sat sen over for det enkel te barn og den enkel te unge.”

I bemærk ning er ne her til (side 17) angi ves, at der ale ne tæn kes på de børn 
og unge, som har sær li ge  behov, der ikke kan afhjæl pes ved det almin de li ge 
loka le arbej de.

Det er des u den op til kom mu ner ne at afgø re  omfang, form og funk tion af 
de tvær fag li ge grup per. Eksis te ren de sam ar bejds grup per vil kun ne anven des.

Muli ge PPR-arbejds op ga ver over for den kom mu na le 

sund heds tje nes te

I ana ly se rap por ten fra PPR-udval get (17) angi ves, at der i 124 kom mu ner ud 
af 235 er eta ble ret super vi sion fra PPR til sund heds plej en. PPRs med ar bej de re 
sam ar bej der i for vej en med sund heds tje nes ten. Det er vig tigt på alle  måder 
at udbyg ge sam ar bej det mel lem PPR og den kom mu na le sund heds tje nes te – 
i for hold til kon kre te børn og i for hold til mere fore byg gen de ind sats.

Sidst nævn te kan fx omfat te fæl les råd giv nings til bud på fast lag te tids punk ter 
i den enkel te dag in sti tu tion som et  åbent til bud til for æl dre ne, med vir ken 
ved udar bej del se af hand le plan for kri se be red skab i sko ler, dag in sti tu tio ner 
m.v.

Det er væsent ligt at  sikre de enkel te sund heds plej er sker det  bedst muli ge 
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sam ar bej de med for æl dre til børn med bety de li ge opvækst pro ble mer. Det 
kan ofte være en van ske lig sam ar bejd sop ga ve i for hold til vis se for æl dre, og 
 såvel per son su per vi son som sags su per vi son fra PPR kan være nyt tig. Til sva-
ren de vil det kun ne være rele vant at til by de super vi son af grup pen i den 
kom mu na le sund heds tje nes te.

Hel hed og sam men hæng i ind sat sen for børn og unge

I pro gram met ‘Fol ke sko len år 2000’ fra 1997 (19) har Under vis nings mi nis-
te ri et, Kom mu ner nes Lands for ening og Dan marks Lærer for ening i enig hed 
opstil let 8 fokus om rå der for arbej det i fol ke sko len med eva lu e ring i år 2000.

Fokus om rå de 5 hed der ‘En god  start – det fæl les  grundlag’. Her læg ges der 
op til stør re sam men hæng i bør ne nes hver dag og et kva li fi  ce ret og struk tu re-
ret sam ar bej de mel lem insti tu tio ner og per so na le grup per.

Især skal der via for søgs- og udvi klings ar bej de  gøres erfa ring er ved et inten-
si ve ret sam ar bej de mel lem bør ne ha ver, sko ler og fri tids in sti tu tio ner i for bin-
del se med under vis ning en på de yng ste klas se trin. Det te inde bæ rer også et 
inten si ve ret og udvi det sam ar bej de mel lem  lærer og pæda gog.

 Børns  skift fra én insti tu tions form til en  anden inde bæ rer  altid risi ko for, 
at børn får van ske lig he der. I den tid li ge re omtal te under sø gel se over uro li ge 
ele ver (9) frem går det, at det især er i sko le star ten, at uro hyp pigst optræ der 
hos ele ver ne, og der anfø res (side 90):
“I bør ne ha ve klas sen og i 1. klas se er det især til væn ning en til nye  regler, 
ram mer og arbejds for mer, der vol der pro ble mer. Over gang en fra dag in sti-
tu tion til bør ne ha ve klas se og fra bør ne ha ve klas se til 1. klas se er tyde lig vis 
ofte svær.”

Kra vet fra fokus om rå de 5 om at  sikre stør re sam men hæng i den kom mu na le 
ind sats for børn og unge sva rer nøje til de  netop omtal te krav til dag til bu de ne 
fra ser vice lo ven. 

Det vide re arbej de med fokus om rå det  giver anled ning til to hoved ty per af 
for søgs- og udvi klings virk som hed:
1. Sam men hæng og hel hed i den tota le kom mu na le ind sats for børn og 
unge.
2. Udvi det sko le gang på de yng ste klas se trin.

a. Sam men hæng og hel hed i den tota le kom mu na le ind sats 

for børn og unge

Ser vice lo ven har med virk ning fra 1.juli 1998 udfær di get over ord ne de for-
måls krav til de kom mu na le dag til bud, der er sam men lig ne li ge med de over-
ord ne de for måls be stem mel ser for arbej det i fol ke sko len, jvf.  bilag.
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I beg ge lov giv ning er stil les der krav om, at hen holds vis dag til bu de ne og 
fol ke sko len sik rer det enkel te barn tryg ge og opti ma le udvi klings mu lig he der 
i for hold til dets for ud sæt ning er og  behov.

 Blandt  andet under stre ges kra vet om at udvi kle bør ne nes soci a le fær dig he-
der, lyst til at lære, selv stæn dig hed, selv værds fø lel se, med an svar, fan ta si, 
for stå el se for kul tu rel le vær di er samt mil jø be vids thed.

 Såvel dag til bud som fol ke sko le for ud sæt tes at udfø re sit arbej de i tæt sam ar-
bej de og i dia log med for æl dre ne.

Det enkel te barn pas se rer i sit alders for løb gen nem et vist  antal insti tu tio ner 
/ sko ler. Det enkel te  barns udvik ling er afhæng ig af  såvel kva lite ten i den 
enkel te insti tu tions til bud som i sam men hæng en mel lem de enkel te insti tu-
tio ner og sko ler.

Bar nets og den ung es udvik ling er såle des helt afhæng ig af sam spil let mel lem 
dets fami lie, dag pleje / vug ge stue, bør ne ha ve, fri tids hjem, sko le og for skel li ge 
for mer for klub ber, samt kva lite ten af arbej det i  hvert af dis se områ der.

Kva li fi  ce ret arbej de med det te udvik lings- og ind sats om rå de må  blandt 
 andet ind be fat te:
1.  Debat og kort læg ning i det enkel te dag til bud / sko le af, hvor dan man 
kon kret arbej der med udmønt ning af for måls kra ve ne. Hvor dan bru ger 
man rent fak tisk bar nets tid?
Hvor dan vur de res de lang sig te de kon se kven ser af den fore lig gen de pæda go-
gis ke prak sis?
2. Hvil ke kon kre te mål for bør ne ne vil man søge at leve op til, når bør ne ne 
vide re gi ves til de næs te insti tu tio ner / sko ler?
3. Hvil ke for vent ning er til udvi klings mål for bør ne ne har man fra de insti-
tu tio ner / sko ler, der mod ta ger bør ne ne?
4. Hvil ke for vent ning er har man til for æl dre og børn?
5. Hvil ke for vent ning er har børn og for æl dre?
6. Hvil ke kon kre te mål og pla ner arbej des der med aktu elt?
7. Hvil ke kon kre te dia log- og sam ar bejds for mer mel lem insti tu tio ner og 
sko ler er nød ven di ge for at  sikre:
–  viden om hin an dens mål og fag li ge arbej de
– nød ven dig erfa rings ud veks ling
– at par ter ne kan stil le krav til hin an den
– at man udfær di ger og arbej der mod fæl les mål
– eva lu e ring.
8. Hvil ke  behov for fæl les kur sus- og efter ud dan nel se kan være rele vant?
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Høj grad af over ens stem mel se i for måls for mu le ring er ne og koor di ne ret 
pæda go gisk prak sis for dag til bud og fol ke sko le vil  sikre hel hed og sam men-
hæng for det enkel te  barns udvik ling. Det vil ska be mulig hed for at for ven te 
et lige vær digt sam ar bej de mel lem de invol ve re de fag grup per – for trins vis 
pæda go ger og lære re, men også  andre fag grup per som sund heds plej er sker, 
psy ko lo ger, tale-høre pæ da go ger og soci al råd gi ve re.

Der er  behov for, at det te ind sats om rå de får en ved va ren de form med ind-
byg get regel mæs sig eva lu e ring, der beskri ves i de årli ge virks om hed pla ner.

I for bin del se med det te væsent li ge udvi klings ar bej de har den bre de med ar-
bej der grup pe på PPR stor erfa ring og  viden fra arbej det i alle insti tu tio ner 
og sko ler. Med ar bej der ne har kend skab til samt li ge børn med sær li ge  behov 
og har rele vant uddan nel ses mæs sig bag grund. 

Her til kom mer, at PPR-med ar bej der ne både ople ves som væren de en del 
af den enkel te insti tu tion, men sam ti dig som ude fra kom men de med der af 
føl gen de neu tra litet.

b. Udvi det sko le gang på de yng ste klas se trin

På bag grund af at næs ten alle børn på de yng ste klas se trin i for vej en går 
fra sko len over i fri tids til bud, over vej es det  mange ste der at udvi de den 
dag li ge under vis nings tid til at omfat te fx fra klok ken 8 til 14. Det vil kun ne 
for be dre de tids mæs si ge mulig he der for at ska be en mere sam men hæng en de 
og hel heds præ get sko le dag og leve op til for vent ning er ne i fol ke sko le lo ven.

Der har tid li ge re  været  mange udvi klings ar bej der om hel heds sko len, hvor 
eva lu e ring en angi ver cen tra le for hold (20). Der  tales om beho vet for at 
 sikre en sko le dag, der er præ get af hel hed i ind hold, tid, under vis ning, 
men nes ke li ge rela tio ner og i det fysis ke mil jø.

To cen tra le for hold har afgø ren de betyd ning, når der skal ska bes en ny og 
sam men hæng en de sko le dag. Det drej er sig om for stå el se og udvik ling af:
1: under vis ning /  læring / leg 
2: sam ar bejds for mer

Under vis ning /  læring / leg

Der må arbej des med en bred opfat tel se af under vis nings be gre bet, hvor 
under vis ning defi  ne res som støt te til elev ak ti vite ter, der mulig gør mål ret tet 
til eg nel se af et  bestemt ind hold, stof  eller kom pe ten ce.

Gen stan den for under vis ning en er hver ken ele ven  eller stof fet, men ele ver nes 
akti ve til eg nel se af stof / ind hold.
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Plan læg ning af under vis ning inde bæ rer såle des  altid didak tis ke og meto dis ke 
over vej el ser over mål og mid ler i for hold til for må let med under vis ning en. 
Lære rens begrun del se for valg af ind hold og akti vite ter står cen tralt i dia lo-
gen med ele ver og for æl dre.

Lærings be gre bet er mere omfat ten de end under vis ning. Det må for ud sæt tes, 
at der  altid fore går  læring i for bin del se med under vis ning, men der kan også 
fore gå  læring uden under vis ning fx gen nem hver dags er fa ring er, pro duk tivt 
arbej de  eller gen nem leg. 

Ing en børn  leger for at lære  noget  bestemt. De  leger for at lege.
Gen nem  læring udvi kles kul tur tek nik ker, refl ek sion, begre ber og fær dig he-
der.

Gen nem leg udvi kles fan ta si, ind sigt i tegn / model ler / sym bo ler, for stå el se 
for egne og  andres hand ling er og lyst og moti va tion til at lære.

Sko lens under vis ning med vir ker til per son lig heds ud vik ling gen nem ele vens 
 læring af bestem te stof om rå der med udgangs punkt i mål sæt ning er, læse pla-
ner m.v.

I det soci al pæ da go gis ke arbej de fore går der også under vis ning i form af 
instruk tion, oplys ning, kon sul ta tiv støt te m.v., men hoved kil den til bar nets 
mere alme ne udvik ling fi n des i dets selv ak ti vitet og 
selv ud fol del se.

Lærer ar bej det nød ven dig gør også soci al pæ da go gis ke akti vite ter, fx ved 
op ståe de pro ble mer, der infl u e rer på under vis ning en  eller gene rel le for hold 
af betyd ning for under vis ning en, der udspring er af et  bredt lærings be greb.

Der er såle des en natur lig over lap ning mel lem  lærer- og pæda gog ar bej det, 
der nød ven dig gør tæt sam ar bej de.

Sam ar bej de

I fol ke sko le lo ven for ud sæt tes der gene relt et tæt lærer sam ar bej de  omkring 
den enkel te klas se. Her afta les  blandt  andet års plan for klas sens arbej de, lige-
som der for ud sæt tes løben de fæl les for be re del se og sam ar bej de  omkring den 
kon kre te under vis ning og som fun da ment for sam ar bej det med for æl dre ne.

Når der skal eta ble res udvi det sko le gang for de yng ste klas se trin for at opnå 
en mere hel heds præ get og sam men hæng en de sko le dag, er det nød ven digt 
at ska be et tæt og kon ti nu er ligt sam ar bej de mel lem lære re og pæda go ger 
 omkring få klas ser. 
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Der er  behov for at til de le høj grad af selv sty re til  lærer / pæda gog grup pen 
for at  sikre den nød ven di ge fl ek si bi litet i under vis ning en.

Sam ar bej de inde bæ rer ikke ale ne for de ling og koor di ne ring af arbejds op ga-
ver ne. Det inde bæ rer også fæl les for be re del se, plan læg ning, udfø rel se og eva-
lu e ring af under vis ning en.  Lærer / pæda gog- teamet må der for føle et fæl les 
 ansvar for den sam le de under vis ning af ele ver ne.

Det er vig tigt at fast hol de en per son mæs sig kon ti nu itet i for hol det mel lem 
sko le og fri tids ord ning er, og de invol ve re de pæda go ger i  teamet må have 
 mange  timer beg ge ste der.

Det vil kræ ve et omfat ten de og lang va rigt udvi klings ar bej de i sko len at 
opnå, at udvi det sko le gang ikke blot inde bæ rer mere tra di tio nel under vis-
ning for bør ne ne, men i høj e re grad  lever op til fol ke sko le lo vens inten tio ner. 
Den udvi de de tid bør give mulig hed for mere hen syn ta gen til den enkel te 
elev, tid til for dy bel se, vægt på det prak tisk-musis ke og mere tid til  fysisk 
udfol del se.

Der vil bli ve  behov for  mange sam ar bejd spar ter i det te arbej de. PPR kan 
med sin tvær fag li ge eksper ti se og sit grun di ge kend skab til sko lens mil jø og 
 børns  behov være en vær di fuld part i det te vig ti ge arbej de, (jfr. tid li ge re 
beskri vel se). 

Hen vis ning er:

 1. Hand lings plan for de sva gest stil le de børn og unge. Rege ring ens Bør neud valg, 

1994.

 2. Pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning. Afslut ten de rap port og hand lings plan. 

Under vis nings mi nis te ri ets PPR-pro jekt, 1997.

 3. Lov om Fol ke sko len af 23. Juni, 1993. (med efter føl gen de ændring er)

 4. Lov om Soci al ser vice. Lov nr. 454 af 10. Juni, 1997.

 5. Lov om fore byg gen de sund heds ord ning er for børn og unge af 14. Juni, 1995.

 6. Inspi ra tion til under vis ning dif fe ren ti e ring. Under vis ning mi nis te ri et, Fol ke sko le  

afde ling en, 1998.

 7. Kva litet i spe ci al un der vis ning en. Sam rå det af spe ci al pæ da go gis ke for ening er, 

1997 og 1998.  Dansk Psy ko lo gisk For lag.

 8. Sko len og spe ci al un der vis ning – om at lave ind ivi du el le under vis nings pla ner. 

Tema hef te 16, Fol ke sko le af de ling en, 1996.

 9. Uro li ge ele ver i fol ke sko lens almin de li ge klas ser. Under vis nings mi nis te ri et, 1997.

10.  OmSorg hand le plan, Kræf tens bekæm pel se, 1998

11. Ele ver med sær li ge  behov - en fæl les opga ve for sko le le der ne og PPR. Udgi vet 
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i tids skrif tet Psy ko lo gisk Pæda go gisk Råd giv ning nr. 6, 1997.

12. For slag til hand lings plan til fore byg gel se af selv mords for søg og selv mord i 

Dan mark, Sund heds sty rel sen, 1998.

13. Vej led ning om Dag til bud mv. til børn. Soci al mi nis te ri et, 1998.

14. Vej led ning om Sær lig støt te til børn og unge. Soci al mi nis te ri et, 1998.

15. Soci a le til bud til børn og unge med han di cap. Soci al mi nis te ri et, 1998.

16. Dia log og sam ar bej de med for æl dre ne. Gen nem gang af regler ne om tavs-

hed spligt. Soci al mi nis te ri et, Sund heds mi nis te ri et, Under vis nings mi nis te ri et, 1995. 

Er  under revi sion.

17. En ana ly se af de pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv nings en he der (PPR) pr. 1.janu-

ar 1994 på bag grund af en spør ges ke maun der sø gel se. Under vis nings mi nis te ri ets 

PPR-pro jekt, 1995.

18. Fore byg gen de sund heds ord ning er for børn og unge. Sund heds sty rel sen, 1995.

19. Fol ke sko len år 2000. Infor ma tion nr. 47, 1997 fra Under vis nings mi nis te ri et.

20. Hel heds sko len.  Læring, fag lig hed, lærer sam ar bej de, struk tur. Dan marks Lærer-

høj sko le, 1992. 

 Bilag til kapi tel 5 om ‘muli ge arbejds op ga ver i for hold til 

 anden lov giv ning m.v.’

For mål med dag til bud

Ser vice lo vens §8:

Stk. 1.  Kom mu nen fast sæt ter mål og ram mer for dag til bu de nes arbej de som 

en inte gre ret del både af kom mu nens sam le de og gene rel le til bud til børn og 

af den fore byg gen de og støt ten de ind sats over for børn, her un der børn med ned sat 

 fysisk  eller psy kisk funk tions ev ne  eller med  andet  behov for støt te.

Stk. 2.  Dag til bu de ne skal i sam ar bej de med for æl dre ne give børn  omsorg og støt te 

det enkel te  barns til eg nel se og udvik ling af soci a le og alme ne fær dig he der med 

hen blik på at styr ke det enkel te  barns alsi di ge udvik ling og selv værd og at bidra ge 

til, at børn får en god og tryg  opvækst.

Stk. 3.  Dag til bu de ne skal give mulig hed for ople vel ser og akti vite ter, der bidra ger 

til at sti mu le re bar nets fan ta si, kre a ti vitet og sprog li ge udvik ling, samt give bar net 

rum til at lege og lære og til  fysisk udfol del se, sam vær og mulig hed for udforsk ning 

af omgi vel ser ne.

Stk. 4.  Dag til bu de ne skal give børn mulig hed for med be stem mel se og med an svar 

og som led heri bidra ge til at udvi kle  børns selv stæn dig hed og  evner til,at ind gå i 

for plig ten de fæl les ska ber.

Stk. 5.  Dag til bu de ne skal med vir ke til at give børn for stå el se for kul tu rel le vær di er 
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og for sam spil let med natu ren.

Fol ke sko lens for mål

Fol ke sko le lo vens §1:

Stk. 1.  Fol ke sko lens opga ve er i sam ar bej de med for æl dre ne at frem me ele ver nes 

til eg nel se af kund ska ber, fær dig he der, arbejds me to der og udtryks for mer, der med-

vir ker til den enkel tes alsi di ge, per son li ge udvik ling.

Stk. 2.  Fol ke sko len må søge at ska be sådan ne ram mer for ople vel se, vir ke lyst og 

for dy bel se, at ele ver ne udvi kler erken del se, fan ta si og lyst til at lære, såle des at de 

 opnår til lid til egne mulig he der og bag grund for at tage stil ling og hand le.

Stk. 3.  Fol ke sko len skal gøre ele ver ne for tro li ge med  dansk kul tur og bidra ge til 

 deres for stå el se for  andre kul tu rer og for men nes kets sam spil med natu ren. Sko len 

for be re der ele ver ne til med be stem mel se, med an svar, ret tig he der og plig ter i et sam-

fund med fri hed og fol ke sty re. Sko lens under vis ning og hele dag lig dag må der for 

byg ge på ånds fri hed, lige værd og demo kra ti.

For hol det mel lem råd giv ning en og dens rekvi ren ter og bru ge re må hvi le på 
gen si dig til lid og  respekt. Det er et mål i sig selv at byg ge på prin cip pet 
om  hjælp til selv hjælp og ikke – som der mås ke har  været en ten dens til 
tid li ge re – at kli ent gø re og fra ta ge  ansvar. Råd giv ning en må tage udgangs-
punkt i bru ger nes  ønsker og  behov og ikke bli ve mere omfat ten de, end 
fore spørgs len beret ti ger.

Råd giv ning en skal kun i und ta gel ses si tu a tio ner fore slå og med vir ke til 
iværk sæt tel se af for an stalt ning er, som børn  eller for æl dre ikke ople ver som 
nød ven di ge  eller hen sigts mæs si ge. Det kan fx ske i  sager, hvor der er stor 
risi ko for bar nets sund hed og udvik ling.

Fra star ten er det vig tigt at udvi kle en fæl les for stå el se mel lem fami lie og 
PPR om, hvad der er pro blem stil ling en, og hvad der er for må let med sam-
ar bej det. En fæl les pro blem be stem mel se og udar bej del se af en fæl les hand le-
plan er for ud sæt ning er for at eta ble re et lige vær digt sam ar bej de. Ram mer 
og ind hold skal beskri ves, og opga ve for de ling en mel lem de invol ve re de par-
ter skal afgræn ses. Des u den skal det fast læg ges, hvor når en opfølg ning og 
eva lu e ring skal fi n de sted. 

De fl es te direk te bru ge re hen vi ses af PPRs sam ar bejd spart ne re med hen blik 
på vur de ring og even tu elt for slag om iværk sæt tel se af spe ci al un der vis ning 
 eller  anden støt te. En  anden grup pe for æl dre og børn hen ven der sig af egen 
 drift til PPR. 
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Ofte er der en tyde lig for skel i bru ger nes grad af moti va tion i for hold til 
et kom men de sam ar bej de med PPR – afhæng igt af om kon tak ten skyl des 
en hen ven del se  eller hen vis ning, idet de først nævn te gene relt ople ves som 
mest moti ve re de.

PPR har med sin ind pla ce ring i den kom mu na le struk tur fl e re kate go ri er 
af rekvi ren ter og bru ge re, der repræ sen te rer tre hoved grup per. De enkel te 
niveau er repræ sen te rer væsens for skel li ge inter es ser:
1. Det poli tis ke  niveau (kom mu nal be sty rel se, fag ud valg m.v.)
2. Det sam ar bejds mæs si ge bru ger ni ve au (admi nis tra tion, med ar bej de re på 
sko ler, dag in sti tu tio ner m.v.)
3. Det direk te bru ger ni ve au (børn, unge, for æl dre)

Det poli tis ke  niveau

PPRs dia log med det poli tis ke  niveau  tager udgangs punkt i gene rel le for-
hold, der ved rø rer børn og unge i kom mu nen. Den inde bæ rer des u den 
infor ma tion og doku men ta tion om PPRs ydel ses om rå der.

PPR må i en sys te ma tisk dia log form  sikre, at det poli tis ke  niveau løben de 
mod ta ger det rele van te infor ma tions- og beslut nings grund lag til brug for 
en kon kret udmønt ning af de kom mu na le mål sæt ning er på børn og unge 
områ det. PPRs ydel ser til det pol tis ke  niveau kan kon kret omhand le: 
• regi stre ring og ana ly ser af PPRs bru ge run der lag, 
• sta tis tis ke bereg ning er og opgø rel ser i for hold til res sour ce for brug på 
eksem pel vis spe ci al un der vis nings om rå det, 
• for slag til opga ve prio ri te ring med udgangs punkt i beskrev ne  behov og 
opga ver, 
• gene rel le vur de ring er af fag li ge spørgs mål, der lig ger  inden for det poli ti ske 
fagud valgs myn dig heds om rå de.

PPRs virk som hed på det te  niveau må afspej le råd giv ning ens arbej de med 
egne mål sæt ning er, beskri vel ser af ydel ses om rå der og hand le pla ner.

Det sam ar bejds mæs si ge bru ger ni ve au

Dia log med det sam ar bejds mæs si ge bru ger ni ve au omfat ter kon takt til sam-
ar bejd spart ne re – fx til det ledel ses mæs si ge  niveau i gene rel le spørgs mål og 
til lære re, pæda go ger, sags be hand le re og sund heds plej er sker, der ind går i en 
aktu el sag.

Sam ar bej det  består af fæl les sags- og pro ble ma na ly se, udar bej del se af hand le pla ner 
sam men med for æl dre og barn, vej led ning, super vi sion og opga ve for de ling. 
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En sys te ma tisk koor di ne ring af fag grup per nes opga ver skal  sikre, at ind sat-
sen til ret te læg ges ud fra en fæl les pro blem for stå el se, en fæl les hand le plan og 
en  aftalt, klar opga ve for de ling.

Fag grup per med pri mær kon takt til for æl dre har  behov for spar ring i det te 
sam ar bej de for at kun ne udvi kle og prak ti se re en lige vær dig dia log med 
for æl dre ne. Det gæl der ikke  mindst for arbej det med for æl dre til børn, hvis 
 adfærd  eller han di cap nød ven dig gør en sær lig til ret te lagt ind sats.

Pri mæ re sam ar bejd spart ne re bør ople ve, at PPRs med ar bej de re har til stræk-
ke lig tid og fag lig kom pe ten ce, for di mang len de tid og for kert prio ri te ring af 
arbejds op ga ver ne ople ves som dår lig ser vice. 

Der er en ten dens til, at sko ler ne  ønsker, at PPR fl yt ter  fokus væk fra 
snæv re fag li ge pro ble mer til for del for en mere sam spils ori en te ret ind sats fx i 
klas ser ne. De fore træk ker en mere råd gi ven de og tera peu tisk ind sats (1).

Bør ne nes pri mæ re kon takt per so ner  ønsker, at PPR-med ar bej der ne fun ge rer 
som spar rings part ne re. Opga ven kan eksem pel vis være at beskri ve sam spil let 
mel lem  lærer og elev, såle des at psy ko lo gen fun ge rer som en  slags udvi klings-
kon su lent, der inspi re rer til nytænk ning og under vi ser i den pro fes sio nel le 
sam ta le til gavn for de pri mæ re kon takt per so ners sam ar bej de med børn og 
for æl dre (2).

Det direk te bru ger ni ve au

Arbej det med det direk te bru ger ni ve au inde bæ rer en direk te ser vice ring af 
børn og for æl dre. Kon tak ten må inde hol de en fæl les ana ly se af den  eller de 
pro blem stil ling er, der har  udløst hen vis ning  eller hen ven del se til PPR. Der 
træf fes afta ler om nød ven di ge under sø gel ser, dataind sam ling, råd giv ning, 
vej led ning og even tu el behand ling. 

Det er i hele den ne pro ces vig tigt, at for æl dre ne ople ver PPR-med ar bej de-
rens ind sats som kom pe tent – både fag ligt og kom mu ni ka tivt. Det er en 
for ud sæt ning for, at der kan ska bes et funk tions fæl les skab om at nå de 
ønske de udvi klings mål.

I  nogle amt skom mu ner til by des pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning til for-
æl dre med børn, der har  behov for vidt gå en de spe ci al un der vis ning ved 
amtets foranstaltning. 
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I kom mu ner ne kan det på  grund af de per so na le- og kom pe ten ce mæs si ge 
res sour cer ofte være nød ven digt at ind dra ge sær lig eksper ti se i for bin del se 
med til ret te læg gel se af under vis ning for børn med sær li ge  behov. Den skal 
mås ke fi n des i en lands dels dæk ken de insti tu tion, i et viden scen ter  eller i 
 amtet. Der er i forbindelse med den ændrede opgavefordeling vedrørende 
den vidtgående specialundervisning øget behov for opmærksomhed på dette 
område (kap. 9). 

For den stør re grup pe børn, der fal der  inden for ram mer ne af den almin de-
li ge spe ci al un der vis ning, drej er opga ven sig over ord net om på kom mu nalt 
 niveau at frem me en fæl les udvi klings for stå el se og fæl les mål for bar nets 
sko le gang og fri tid.

For æl dre del ta gel se i bar nets sko le- og fri tids liv er vig tigt i et mål ret tet sam ar-
bej de om at ska be udvik ling. Den direk te invol ve ring i bar nets akti vite ter er 
nød ven dig, når gen si di ge for vent ning er skal afstem mes og dia lo gen styr kes. 
PPR har en vig tig opga ve i at med vir ke til at styr ke for æl dre nes ind blik i, 
hvor dan og på hvil ke områ der  deres ind sats kan frem me og udvi kle bar nets 
fær dig he der og triv sel.

PPRs med ar bej de re må i den ne sam men hæng være inspi ra to rer i udvik ling 
af model ler for, hvor dan for æl dre kan ind dra ges direk te i under vis ning og 
plan læg ning. Her kan erfa ring er fra hel dags sko ler være til inspi ra tion, både 
når det drej er sig om at udvi kle for æl dre- /lærer fæl les ska ber i under vis ning-
en, og hvad  angår  andet sam vær med hen blik på at styr ke bar nets triv sel 
og kom pe ten ce.

De voks nes kon kre te sam ar bej de har des u den stor over før sels vær di for især 
børn med kon takt- og kom mu ni ka tions van ske lig he der, for di det doku men-
te rer, at for æl dre og  andre invol ve re de voks ne er i  stand til at ska be en 
plat form for sam ar bej de.

Ind dra gel se af tospro ge de  børns fami li er kan bidra ge til at gøre under vis-
ning en inter kul tu rel, hvil ket er en for ud sæt ning for at kun ne tage udgangs-
punkt i det tospro ge de  barns erfa ring er.

Tospro ge de med ar bej de re / kon su len ter er cen tra le i udvik ling en af model-
ler, der ind dra ger de tospro ge de for æl dre.

Bar nets invol ve ring

PPR frem sæt ter ikke for slag om hand le pla ner uden bar nets  eller for æl drenes 
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invol ve ring og  accept – und ta gen som  nævnt i gan ske sær li ge til fæl de, jvf. 
kap. 4. Der for skal det hen vis te barn være direk te del ta ger i sags ar bej det. 
Der er  behov for at udvi kle bære dyg ti ge model ler til sys te ma tisk og direk te 
invol ve ring af det hen vis te barn i alle dele af spe ci al un der vis nings for lø bet. 
Det gæl der ikke  mindst i udform ning en af det mål sæt ten de hand le for slag og 
i eva lu e ring en af gen nem før te for løb.

 Ethvert barn, der hen vi ses til PPR med hen blik på iværk sæt tel se af spe ci al-
un der vis ning  eller  anden støt te, bør oply ses om sine ret tig he der og mulig he-
der for at tage stil ling til hand le for slag, være med til at udfor me dis se og til 
regel mæs sigt at eva lu e re ind sats og resul ta ter.

Bar nets mulig hed for at bidra ge med sin vir ke lig heds op fat tel se må sik res 
i samt li ge inter ven tions sam men hænge. For bi gås bar nets per spek tiv, mis tes 
mulig he den for at pej le sig ind på  netop de udvi klings mu lig he der, som det 
selv ople ver som rea lis tis ke og ønske li ge. 

De sag san svar li ge PPR-med ar bej de re og bar nets lære re må  sikre, at det 
enkel te  barns ret tig he der vare ta ges i en sys te ma ti se ret dia log mel lem hjem 
og sko le (6).

Bar net må i for bin del se med ind stil ling en til PPR sik res udta le mu lig hed 
 såvel i det pro blem af dæk ken de for løb som i dis kus sio nen om ind sats mod el-
ler og i afslut ten de eva lu e ring er. Det er i eva lu e rings fa sen, at bar net erken-
der, at vur de ring af egen ind sats er for ud sæt ning for den udvik ling, der kan 
ses og  måles, og som dan ner udgangs punkt for nye udvi klings mål. 

Bekendt gø rel se og vej led ning påpe ger vig tig he den af tæt sam ar bej de og erfa-
rings over før sel mel lem nor mal- og spe ci al un der vis ning. Udvik ling en af det te 
 synes afgø ren de, når brug ba re obser va tio ner og øvri ge ind høs te de resul ta ter i 
spe ci al un der vis nings for lø bet skal over fø res og omsæt tes til nye veje og meto-
der i den almin de li ge under vis ning til gavn for hel heds ind sat sen  omkring 
bar net. 

PPRs syn lig hed og til gæng e lig hed

Neden stå en de spørgs mål kan dan ne udgangs punkt for den  debat, som den 
enkel te råd giv ning igang sæt ter som led i en  årlig sta tus og eva lu e ring.
Hvor dan er den loka le vur de ring af PPRs syn lig hed, og hvil ke kon  krete 
ini ti a ti ver er der  taget for at  sikre en høj grad af infor ma tion og  viden om 
PPRs arbejds felt?
Er der gene relt for stå el se og  respekt for PPRs til bud i lokal om rå det?
Hen ven der bru ger ne sig uden hen vis ning til PPR, og hvor dan vide re for mid-
les det te til bud? 
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Eksis te rer der på det direk te bru ger ni ve au for nø den til lid og  viden om, at 
mulig he den for åben ano nym råd giv ning er til ste de?

PPRs syn lig hed og til gæng e lig hed er for ud sæt ning for, at bru ger kon tak t 
uden hen vis ning kan eta ble res. Vig ti ge for ud sæt ning er for en  sådan åben 
dia log er:
• at PPR del ta ger  aktivt i lokal om rå dets ind sats i for hold til børn og unge, 
• at PPR udvi kler og udbre der infor ma tions ma te ri a le,
• at PPR  fysisk er let til gæng e lig for poten ti el le bru ge re.

Den åbne, ano ny me råd giv ning eksis te rer prin ci pielt  altid som en del af 
PPRs sam le de til bud. Det er almin de ligt  kendt, at  nogle for æl dre frem 
for at bli ve hen vist, selv  ønsker at opsø ge råd giv ning uden om sko le  eller 
insti tu tion. 

Også grup pen af sto re børn og unge skal til by des en syn lig mulig hed for at 
søge  hjælp, uden at for æl dre  eller  andre voks ne ori en te res.

Erfa ring en  viser, at råd giv ning en bør eta ble res i de mil jø er, hvor de unge 
natur ligt kom mer – fx i klub ber  eller på sko len. Der skal være mulig hed for 
at opsø ge  hjælp, uden at lære re og  andre umid del bart får kend skab til det.

Det må i det enkel te lokal om rå de over vej es, om der i for hold til sær ligt mar-
gi na li se re de grup per skal til vej e bring es et spe cielt  åbent råd giv nings til bud. 
Det kan eksem pel vis  dreje sig om unge, der tid ligt har for ladt sko len uden 
at ind gå i et uddan nel ses for løb.  Eller om unge for æl dre, hvis net værk er 
spar somt, og som er uden fast til knyt ning til arbejds mar ke det.

Et tæt sam ar bej de med gade med ar bej de re, SSP-kon su len ter, bolig råd gi ve re 
og lig nen de  giver et  bedre udgangs punkt for at fi n de frem til bru ge re med 
 behov for  hjælp og  sikrer, at hjæl pen  gives på det rig ti ge tids punkt og i en 
for bru ge ren rele vant form.

I kom mu ner hvor åbne råd giv nings til bud til fx bør ne fa mi li er har  været et 
fast inte gre ret til bud igen nem fl e re år, har det ikke bety det en min dre søg-
ning til PPRs tra di tio nel le til bud. For kla ring en er mulig vis, at åbne til bud 
ret ter sig mod  andre bru ger grup per, som man  ellers ikke plej er at få kon takt 
med. En  anden års ag kan være, at den åbne råd giv ning skal være  kendt over 
en læng e re perio de, før den kan for ven tes at med fø re ned gang i antal let af 
tra di tio nel le hen vis ning er til PPR. 

Udvik ling af sam ar bej det med for æl dre og børn

Spe ci al un der vis ning og  anden ind sats sæt tes i gang i et sam ar bej de med 
barn og for æl dre, jvf. kap. 4. Bar nets og for æl dre nes invol ve ring og med  
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ansvar bør resul te re i, at ini ti a ti ver og hand le pla ner for mu le res i et egent ligt 
‘ samråd’ med de del ta gen de fag per so ner (7). For ud sæt ningen for et  sådant 
sam råd er, at de invol ve re de fag per so ner infor me rer bru ger ne om  deres 
ret tig he der, valg mu lig he der, fra valgs mu lig he der og anke mu lig he der, før der 
træf fes beslut ning.

Det er en for ud sæt ning for at prak ti se re sam råds mod el ler, at der eksis te rer 
en lige vær dig hed mel lem par ter ne, såle des at der prin ci pielt bli ver tale om 
en gen si dig råd giv ning, der også ind dra ger for æl dre og  barns for stå el se af 
situ a tio nen på de områ der, hvor sam ar bej det eta ble res. På den måde lig ger 
en del af ansva ret for råd giv nings op ga ven hold nings mæs sigt hos for æl dre-
par ten. 

Der bør være over ens stem mel se mel lem lov giv ning ens inten tio ner om for  
ældrein vol ve ring og prak sis på sko ler ne. PPRs med ar bej de re må i de enkel te 
arbejds fæl les ska ber på sko ler ne afkla re, hvad even tu el le bar ri e rer hos de 
invol ve re de pro fes sio nel le  består i med hen blik på at opnå en sta dig kva li  
fi ce ring af sam råds mod el len (2).

Over ord net skal PPR i sin dia log med barn og for æl dre tage stil ling til 
bevid ste etis ke ret nings lin jer for sam ar bej det – både i den direk te dia log 
og i rela tion til vide re gi vel se af skrift ligt mate ri a le, her un der aktind sigt. 

Der bør for mu le res prin ci pi el le ret nings lin jer ved rø ren de den prak tis ke 
 adgang til det skrift li ge mate ri a le – som fx stil ling ta gen til om jour na ler 
føl ger bør ne ne og opbe va res i hjem met, og om alt mate ri a le løben de sen des 
til for æl dre ne i kopi.

Hvis jour na len opbe va res af for æl dre ne, kan mate ri a le fra for skel li ge for valt-
nings gre ne sam kø res og jour na li se res i hjem met med bag grund i for æl dre nes 
 accept af ordningen, jvf. gen nem gang af  regler i kap. 4.

Koor di ne ring af ind satsen  omkring for æl dre og barn

“Mulig he der ne for at  ændre fejl ud vik ling er øges via dia lo gen mel lem alle 
de impli ce re de par ter og med en smi dig og hen sigts mæs sig udveks ling af rele-
van te infor ma tio ner mel lem de for skel li ge instan ser, som har ind fl y del se på 
pro blem løs ning en” (PPRs afslut ten de rap port side 20).

Det er ofte en områ de grup pe i kom mu nen, der orga ni se rer ind sat sen 
 om kring bar net. For æl dre ne må  gøres bekend te med sags gang e ne og per so-
ner ne bag koor di ne ring en og infor me res om det løben de arbej de i alle sam-
men hænge. Der må der for også ske en over ord net koor di ne ring af de for-
skel li ge råd giv nings sy ste mer. Beho vet for koor di ne ring skær pes, når eks ter ne 
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fag per so ner fra amt  eller spe ci al in sti tu tion er ind dra get – fx når hen vis ning 
til vidt gå en de spe ci al un der vis ning vur de res.

Koor di ne ring af ind sat sen og for mid ling af for tro li ge infor ma tio ner bør ikke 
bli ve mere omfat ten de, end pro blem stil ling en beret ti ger. Min dre vidt gå en de 
for an stalt ning er som almin de lig spe ci al un der vis ning bør af etis ke grun de og 
af hen syn til bru ger nes rets sik ker hed ikke sags be hand les  eller visi te res i et 
tvær sek to rielt  forum. Gene relt bety der det øge de sam ar bej de på  tværs af sek 
 to rer og fag, at det er nød ven digt med øget opmærk som hed på etik og  regler 
for at  sikre bru ger nes ret tig he der. Regler ne om tavs hed spligt, underr et ning s-
pligt og oplys ning spligt er gen nem gå et i ‘Vej led ning om  hjælp til børn og 
unge gen nem dia log og sam ar bej de med  forældre’, som Soci al mi nis te ri et, 
Sund heds mi nis te ri et og Under vis nings mi nis te ri et  udgav i fæl les skab i 1995 (8).

Sam ar bejds mo del ler på  tværs må gene relt foku se re på udsat te risi ko børn 
frem for børn med  behov for en enkelt stå en de, min dre ind gri ben de ind sats. 
Bru ger nes ret tig he der må beskyt tes, og de  lokalt fast sat te ram mer for sam ar-
bej det må  sikre, at lov sæt tet ikke for vri des.

Under ret ning spligt, oplys ning spligt og tavs hed spligt 

i for bin del se med PPRs virk som hed

I over ens stem mel se med lov om soci al ser vice §35 stk. 1 skal offent ligt 
ansat te med en skær pet for plig tel se under ret te de soci a le myn dig he der, hvis 
de får kend skab til for hold, der  giver for mod ning om, at et barn  eller en ung 
 under 18 år har  behov for sær lig støt te.

Med ar bej de re på bør n og unge områ det i kom mu ner ne har iføl ge lov om 
offent lig hed i for valt ning en  pligt til at søge de nød ven di ge infor ma tio ner på 
 tværs af for valt nings græn ser, når hen sy net til bar net nød ven dig gør det – og 
even tu elt også i sær li ge til fæl de uden for æl dres sam tyk ke.

PPR-med ar bej de rens tavs hed spligt (for valt nings lo vens §27) kol li de rer såle-
des ikke for melt med den nes  pligt til at søge og selv vide re gi ve nød ven di ge 
infor ma tio ner ved rø ren de et barn med  behov for sær lig støt te. Der kan 
eksem pel vis være tale om et barn med soci a le og emo tio nel le pro ble mer, 
og det må her bemær kes, at:
“Regler ne ved rø ren de iværk sæt tel se af spe ci al un der vis ning ikke ale ne  tages i 
anven del se, når pro ble mer ne er af ren under vis nings mæs sig og fag lig karak-
ter, men også når ele vens sko le si tu a tion  giver anled ning til alvor lig bekym-
ring” (8).

Lære ren og pæda go gen har lige le des mulig hed for – uden for æl dres sam tyk-
ke – at søge råd giv ning hos PPR for på et gene relt grund lag at mod ta ge 
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vej led ning.

I de få til fæl de, hvor det  trods gen tag ne bestræ bel ser ikke lyk kes at eta ble re 
et sam ar bej de med for æl dre ne, og bestem mel ser ne om spe ci al un der vis ning 
ikke vur de res at være til stræk ke li ge, må sko le  eller PPR under ret te de soci a le 
myn dig he der, jvf. for valt nings lo vens §28, og lov om soci al ser vice §35 stk. 1.

PPRs for ma li se re de dia log med bru ge re

Den arbejds me to dik, der erstat ter ‘ accept’ med ‘ samråd’ i kon tak ten på det 
direk te bru ger ni ve au, rum mer i sig selv en hold nings æn dring. Den er for ud-
sæt ning for et para dig me skift i PPRs og det sam le de bør n og unge områ des 
sags be hand ling. Arbej det i de tvær fag li ge koor di ne rings fora må afspej le den ne 
udvik ling. 

Ende lig må PPR og det øvri ge bør ne om rå des insti tu tio ner gen nem løben de 
plan læg ning  eller  årlig sta tus fast hol de en dia log med bru ger grup per på fl e re 
niveau er, og PPR må  lokalt udvi kle model ler for den ne dia log.

Som sam ar bej den de orga ni sa tion kan PPR even tu elt eta ble re en 
‘ bruger bestyrelse’  eller et ‘ dialogforum’ af inter es sen ter for at  sikre, at fx 
opga ve prio ri te ring en på PPRs arbejds om rå der fun ge rer til freds stil len de. Der 

kan være tale om et per ma nent  eller et situ a tions be stemt hørings or gan, der 
kan sam men sæt tes af bru ge re på et  eller fl e re bru ger ni ve auer (poli ti ke re, 
sam ar bejd spart ne re og direk te bru ger re præ sen tan ter).

PPRs ind sats til ret te læg ges  inden for ram mer ne af lov giv ning og kom mu na le 
mål sæt ning er, jvf. kapi tel 2. Bru ger di a lo gen for ud sæt ter en sys te ma ti se ret 
arbejds gang på den enkel te råd giv ning, der løben de må beskri ve opga ver ne 
og eva lu e re ind sats og resul ta ter. 

PPR må udfor me loka le eva lu e rings værk tøj er, og på bag grund af en  intern 
sta tus og en løben de dia log med bru ger ne udfor me en virks om heds plan, 
der oply ser om de arbejds om rå der, som prio ri te res og om grund la get for, 
at  netop de er  valgt.

Ud fra  ønsket om at fore byg ge må det for ven tes, at PPR vil styr ke ind sat sen 
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på områ der med et gene relt fore byg gen de ind hold – her  blandt  andet dia-
lo gen med de sam ar bejd spart ne re, der har den direk te kon takt til børn og 
fami li er:
• Råd giv ning i for bin del se med orga ni se ring / under vis ning af for æl dre net-
værk (fx for æl dre til børn med sær li ge  behov).
• Råd giv ning når net værk for børn og unge orga ni se res (fx børn og unge 
med sam men fal den de  behov).
• Råd giv ning af den enkel te sko le i for bin del se med kva li fi  ce ring af den 
dif fe ren ti e re de under vis ning,  hjælp til kon fl ikt løs ning i klas ser m.v.

Hen vis ning er

1.  Niels Ege lund og Kim Foss Han sen: Uro li ge ele ver, DLH 1998.

2. Under vis nings mi nis te ri et: Inspi ra tion til under vis nings dif fe ren ti e ring, 1998.

3. Kim Foss Han sen: Under sø gel se af den vidt gå en de spe ci al un der vis ning, 1993.

4. Anne Dor te Hest bæk: Når børn og unge anbring es, SFI 1997.

5. Else Chris ten sen: Anbring el ser af børn, SFI 1998.

6. FN-kon ven tio nen – om bar nets ret tig he der.

7.  Mogens Blær m.fl.: For æl dres nye rol le, Dafo lo 1996.

8. Vej led ning fra Soci al-, Sund heds- og Under vis nings mi nis te ri et: Dia log og sam ar-

bej de med for æl dre ne, 1996.

Det te kapi tel beskri ver en ræk ke områ der, der ved rø rer PPRs vil kår og 
arbejds form.

Føl gen de områ der beskri ves:
1. Per so na let på PPR
2. Arbejds for mer
3. Sam ar bej de eks ternt – her un der tvær fag ligt sam ar bej de
4. Sam ar bej de  internt på PPR
5. Arbej det med mål sæt ning / virks om hed plan m.v.
6. Ledel se

1. Per so na let i PPR:

Der eksis te rer ikke cen tra le krav til, hvor dan PPR skal beman des.
Som  nævnt i  afsnit 4, stil ler fol ke sko le lo ven krav om, at den enkel te kom-
mu ne  råder over et til stræk ke ligt tvær fag ligt per so na le til at løse de opga ver, 
der er beskre vet i  loven og i spe ci al un der vis nings re gler ne.

Den afslut ten de hand le plan fra PPR-udval get (1) beskæf ti ger sig med det te 
spørgs mål, hvor de 4 før ste kva li tets kri te ri er (side 15-16) beskri ves: 
1. Præ ci se ring af PPRs arbejds felt. 
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2. Prio ri te ring af PPRs opga ver. 
3. Loka le mål be skri vel ser for PPR.
4. Tvær fag lig sam men sæt ning i PPR.

Det hed der fx i kva li tets kri te rie nr. 3 (side 16):
“Udvi del se af PPRs arbejds op ga ver må ske med bag grund i kon kre te 
ana  lyser af, hvad dis se stil ler af krav til beman ding og orga ni sa tion.
Det er nød ven digt, at PPR-per so na let er til stræk ke ligt tvær fag ligt sam men-
sat for at løse de opga ver for fol ke sko len, der er beskre vet i fol ke sko le lov og 
spe ci al un der vis nings re gler, her un der spe ci al pæ da go gisk  bistand til små børn.
    Nye opga ver, som man  lokalt  ønsker, at PPR skal vare ta ge, må 
ind pas ses med  respekt for det te. Det bety der, at der for ud skal fore ta ges 
nøje ana ly ser af, hvad der kræ ves af tvær fag li ge fag per so ner og res sour cer, 
 såfremt nye arbejds op ga ver skal  løses på fag ligt til freds stil len de måde.
Kun her ved kan for de le ved et kom mu nalt mere sam men hæng en de råd giv-
nings sy stem  omkring børn og unge  opnås.”

Som udvik ling en har vist, har kom mu ner ne haft  meget for skel li ge  ønsker 
til, hvil ke arbejds op ga ver, der skal  løses af PPR, jvf. PPR-udval gets ana ly se-
rap port (2).

Det er den ne vej led nings pri mæ re mål at tje ne som grund lag for den loka le 
dia log, der skal føre frem til loka le beslut ning er om, hvil ke rele van te arbejds  
op ga ver, der skal til læg ges PPR – her un der drøf tel se og afta le om, hvad det 
vil kræ ve af orga ni sa tion, fag per so na le og  andre fag li ge res sour cer.

Kun i den loka le  debat er det  muligt at fore ta ge vur de ring er om sam men-
hæng mel lem opga ve be skri vel ser og udmå ling af tid til fag per so ner. Jo mere 
præ cist opga ver ne beskri ves, jo let te re vil det være at vur de re, hvil ken form 
og  omfang af arbejds tid, det vil kræ ve. Det er hen sigts mæs sigt at afta le 
regel mæs sig eva lu e ring  herom.

• Fæl les arbejds op ga ver for PPR i alle kom mu ner 

Selv om der kom mu nalt er stor vari a tion i, hvil ke opga ver PPR skal løse, så 
er der en ræk ke arbejds op ga ver i for hold til fol ke sko le lo ven, der skal 
 løses i alle kom mu ner (kap 4). Des u den må den ændrede opgavefordeling 
vedrørende den vidt gå en de spe ci al un der vis ning med tæn kes.

Der har tid li ge re  været cen tra le  regler for nor me ring og arbejds tid for en 
del af PPR-per so na let i for bin del se med arbej det i fol ke sko len. De er ikke 
læng e re gæl den de.

• Psy ko lo ger

Udvik ling en har vist, at det har  været en stor for del, at PPR har  været 
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ud byg get med to psy ko log grup per – sko le psy ko lo ger og kli nis ke psy ko lo ger. 
Det har  siden begyn del sen af 1970erne mulig gjort, at den sko le spy ko lo gis ke 
råd giv ning har kun net arbej de med det bre de spek ter af arbejds op ga ver, der 
fi n des på  enhver sko le og på små børn som rå det.

Sko le psy ko lo ger ne har med  deres  lærer- og under vis nings er fa ring let ved at 
for stå sko len som sys tem og orga ni sa tion og der med bli ve betrag tet som en 
del af sko lens virk som hed.

De kli nis ke psy ko lo ger har med  deres fag li ge bag grund  været med til at yde 
kva li fi  ce ret ind sats for de  mange børn med til hø ren de fami li er, hvor der har 
 været bety de li ge soci a le og /  eller emo tio nel le van ske lig he der.

Som  tiden er gået, er over lap ning er ne mel lem de to psy ko log-grup per ble vet 
stør re i for bin del se med psy ko lo ger nes bety de li ge vide re- og efter ud dan nel ses-
virk som hed, men den sam le de opga ve bred de nød ven dig gør fort sat, at der er 
psy ko lo ger med spe ci al vi den  inden for pæda go gisk psy ko lo gi, soci al psy ko lo-
gi, kli nisk psy ko lo gi, orga ni sa tions psy ko lo gi og neu ro psy ko lo gi.

I for bin del se med udvik ling en fra det mere ind ivi dret te de til mere bre de 
arbejds op ga ver i den fore byg gen de ind sats for børn og unge stil ler det yder-
li ge re krav til psy ko lo ger nes fag li ge bred de og kom pe ten ce.

• Kon su len ter 

Kon su len ter nes pri mæ re opga ve er  inden for  deres fag om rå de at råd gi ve 
om alle for hold ved rø ren de den pæda go gis ke ind sats i sko le- og på 
dag in sti tu tions om rå det.

Det omfat ter  blandt  andet råd giv ning og vej led ning om didak tis ke over vej-
el ser og meto de- og mate ri a le valg, med vir ken til fag lig vur de ring af små-
børns, enkelt ele vers  eller klas sers mulig he der, og med vir ken ved råd giv ning 
af for æl dre og ele ver.

Det er en betrag te lig styr ke, at et sko le væ sen  råder over vel kva li fi  ce re de lære re 
i kon su lent stil ling er med for plig tel se til at hol de sig  ajour med den fag li ge 
udvik ling på hver  deres fag om rå de og få opbyg get en spe ci al vi den, der kan 
for mid les. Med den ne bag grund og sam men med  deres egen under vis nings-
er fa ring er de i  stand til at med vir ke til at kva li fi  ce re under vis ning en og 
PPRs virk som hed.

 Andre  typer arbejds op ga ver kan være eta ble ring af kur ser, afhol del se af fore-
drag, udfø rel se af pæda go gis ke prø ver, ind sam ling af sta tis tik, med vir ken 

121

7. Personale, arbejdsformer
og ledelse



ved udvik ling af sko ler og sko le væ sen, og udred ning af fag li ge  emner. 

Kon su len ter ne med vir ker iøv rigt som en del af PPR- teamet ved en ræk ke af 
de gene rel le arbejds op ga ver, der er beskre vet i kapi tel 4 og 5.

Cen tra le dele af de enkel te kon su len ters arbejds op ga ver er beskre vet nøj e re i 
‘ Ulrich-udval gets  betænkning’ (4) – side 259-266.

Tale- høre læ rer ne er i sti gen de grad også ble vet  ansat på PPR. De fore ta ger 
sæd van lig vis tale- høreun der sø gel ser  inden for  deres eget arbejds dis trikt  efter 
afta le med tale-høre kon su len ten og PPRs ledel se.

 • Andre per so na le grup per

Ud over de alle re de nævn te kon su lent grup per, der tra di tio nelt ansæt tes ved 
PPR, er der fort sat  behov for, at der i det sam le de regio na le sys tem eksis te rer 
kon su len ter for områ der som syge hus un der vis ning, ele ver med syns han di cap, 
ele ver med bevæ gel ses han di cap og kon tak thæm me de ele ver. 

Soci al råd gi ve re er  ansat  eller til knyt tet de sko le psy ko lo gis ke råd giv ning er for 
at  sikre bred den i arbej det med kom pli ce re de fami li e pro ble ma tik ker og i 
 sager med unge. Ansæt tel ses for men for soci al råd gi ve re har  været for skel lig 
i de enkel te kom mu ner, men væsent ligt er det, at den soci a le syns vin kel 
ind går i det sam le de arbej de for PPR.

Ergo te ra peu ter og fysio te ra peu ter er to per so na le grup per, der i sti gen de grad 
er ble vet  ansat  eller ind dra get i PPRs virk som hed fx i for bin del se med 
børn med moto ris ke van ske lig he der.  Nogle ste der til by der PPR des u den 
ind dra gel se af bør ne psy ki a ter.

En vig tig med ar bej der grup pe for den sam le de PPR- funk tion er de til knyt-
te de admi nis tra ti ve med ar bej de re, der ud over kon kre te kon tor funk tio ner 
ofte er PPRs  ansigt udad til fx ved tele fon hen ven del ser fra for æl dre og sam-
ar bejd spart ne re iøv rigt.

Ana ly se rap por ten fra PPR-udval get har  opgjort  antal og års værk af per so na le 
 inden for de for skel li ge fag grup per (2), side 16-17.

• Per so na le til arbejds op ga ver ud over de lov plig ti ge 

Som kapi tel 5 har vist, kan der være  mange rele van te arbejds op ga ver for 
PPR-virk som he den i den enkel te kom mu ne.

PPRs fag grup per og det sam le de PPR-team har fag lig kom pe ten ce og mulig-
hed for at ind gå i de fl es te af de beskrev ne arbejds op ga ver på børn og unge 
områ det i det  omfang, der til de les tid til det.
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De kon kre te arbejds op ga ver må afgø re, hvil ke fag per so ner det er rele vant at 
ind dra ge, og om der even tu elt skal medind dra ges nye fag grup per.

• Udmå ling af arbejds tid for den enkel te fag per son 

Lige som det er vig tigt at opnå over ens stem mel se mel lem arbejds op ga ver 
og til de ling af fag per so na le og arbejds tid, er det nød ven digt at præ ci se re 
arbejds op ga ver ne for de enkel te fag per so ner i rela tion til den udmål te tid.

For vent ning er ne fra bru ger ne i bred for stand er ofte stør re, end det er 
 muligt for den enkel te med ar bej der at leve op til. Der for er prio ri te rings-
van ske lig he der en del af den enkel te PPR-med ar bej ders arbejds si tu a tion. 
De er  altid en del af arbej det, som man sam men med sin  leder og kol le ger ne 
må for hol de sig til, jvf. sene re i det te  afsnit.

2. Arbejds for mer:

Arbejds må der 

I kapi tel 5 er beskre vet en ræk ke for skel li ge muli ge arbejds op ga ver for 
PPR. I den for bin del se blev der sam ti dig illus tre ret typis ke arbejds må der. 
Som sup ple ment her til skal ale ne angi ves typis ke arbejds må der  inden for 
sko le sek to ren:

a. Fore byg gen de arbej de: 
Som især kapi tel 3, 4 og 5 har vist, er der et sti gen de  behov for, at PPR 
sik res tid og fag lig mulig hed for at invol ve re sig i kom mu nens fore byg gen de 
arbej de for børn og unge. 

PPR har tra di tion for ufor mel råd giv ning i sam ar bej det med sko ler og dag-
in sti tu tio ner. Her kon tak tes PPR-med ar bej de re af lære re og pæda go ger med 
hen blik på råd og vej led ning, når der er pro ble mer.

Det kan  dreje sig om prin ci pi el le, fag li ge pro blem stil ling er  eller om van ske-
lig he der i for bin del se med børn, der hen ven der sig  under ‘ anonymitet’. Det 
er vig tigt, at det er nemt at kom me i kon takt med PPR, så  fl est muli ge 
van ske lig he der  løses tid ligst  muligt af bar nets pri mær per so ner, og uden at 
der bli ver brug for at gøre det til en egent lig sag.

Ufor mel råd giv ning er også vig tig i for bin del se med direk te hen ven del ser 
fra for æl dre  eller fra børn og unge i sko len. Også her må PPR  sikre, at det 
ople ves nemt, ukom pli ce ret og uden krav om regi stre ring at hen ven de sig.
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Med hen vis ning til eksem pler fra kapi tel 4 og 5 skal her ale ne næv nes  typer 
af vig ti ge fore byg gen de akti vite ter for PPR, hvor råd giv ning ens spe ci al vi den 
bli ver  anvendt til at dyg tig gø re bør ne nes pri mæ re voks ne, og hvor der kan 
til vej e bring es det fag li ge over blik for at træf fe beslut ning er om tid lig ind sats.

Arbejds for mer ne kan være:
Afhol de kur ser/fore drag/stu di e grup per
Udar bej de rede gø rel ser/under sø gel ser over rele van te fag li ge områ der
Stil le for slag til nye arbejds må der/for an stalt ning er
Med vir ke ved udvi klings ar bej der
Udvi kle arbejds for mer og for an stalt ning er
Udar bej de  udkast til hand le pla ner for ind sats om rå der
Udar bej de skrift li ge  oplæg om god prak sis og sam ar bej de
Stil le for slag til hen sigts mæs si ge sam ar bejds struk tu rer
Fore ta ge scre e ning er af grup per af børn
Kur ser og grup pe ak ti vite ter som led i tid lig ind sats – fx for for æl dre

 Mange van ske lig he der hos børn og unge kan ikke  løses gen nem en tra di tio nel, 
ind gri ben de behand lings ind sats. Det kræ ver kva li fi  ce ring af det fore byg gen de 
arbej de og kva li fi  ce ring af bør ne nes pri mær per so ner (for æl dre, pæda go ger 
og lære re). 

Det er der for vig tigt, at PPR løben de drøf ter sin sam le de ind sats  internt og 
med bru ger ne, og at man vur de rer, om den sam le de PPR-virk som hed sik rer, 
at arbej det fore går til stræk ke ligt  bredt.

Neden stå en de er vist et ske ma, som PPR kan bru ge til prio ri te rings drøf tel ser 
og til at vur de re, om res sour cer ne anven des på alle tre niveau er. 

1. Fore byg gen de (hvor  intet kon kret barn er invol ve ret).
2. Fore gri ben de (hvor udgangs punk tet er  viden om kon kre te  børns van ske lig-
he der, og hvor le des de vil udvi kle sig, med min dre der iværk sæt tes sær li ge 
ini ti a ti ver for bar nets voks ne og /  eller bar net selv.
3. Ind gri ben de (hvor der er tale om tra di tio nel ind sats i for hold til kon sta te-
re de van ske lig he der hos bar net).

På  hvert af de tre niveau er kan mål grup pen være:
Bar net
Klas sen/grup pen
Fami li en
Sko len/dag in sti tu tio nen
Sko le væ se net/kom mu nen
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Lokal sam fun det

b. Under sø gel ser: 
Når et barn ind stil les til vur de ring hos PPR, afhæng er under sø gel ses for men 
af bar nets pro ble ma tik. PPR skal  sikre, at de nød ven di ge og rele van te 
oplys ning er bli ver skaf fet til veje, såle des at det bli ver  muligt at afhjæl pe 
van ske lig he der ne.

Det kan  blandt  andet ske ved:
• Oplys ning er fra for æl dre
• Oplys ning er fra lære re / pæda go ger
• Oplys ning er fra bar net
• Direk te iagt ta gel se/obser va tion i klas sen/lege plad sen/hjem met
• Funk tions un der sø gel ser, f.eks. sprog lig, moto risk
• Pæda go gisk prø ve tag ning, f.eks. i læs ning, stav ning, mate ma tik
• Psy ko lo gisk test ning,  såvel af intel lek tu el le funk tions om rå der som 
per son lig heds ud vik ling en
• Oplys ning er fra spe ci a lis ter

c. Vur de ring af de ind hen te de oplys ning er: 
Det er ofte kom pli ce ret at nå frem til præ ci se års a ger til kon sta te re de van ske-
lig he der, og ing en  tests kan ale ne give  sikre løs ning er. Det er der for vig tigt 
at anlæg ge en hypo te se af kla ren de arbejds form, hvor man for sø ger at  sikre, at 
 mange af hin an den uaf hæng i ge oplys ning er  peger i sam me ret ning, sam ti dig 
med at man arbej der med regel mæs sig eva lu e ring og ind hent ning af nye 
oplys ning er til jus te ring af ind sat sen.

d. For an stalt ning er: 
Hvil ke for an stalt ning er, der er rele van te for det enkel te barn, afhæng er af de 
fore tag ne vur de ring er, for æl dre nes og bar nets syns punk ter og de prak tis ke 
mulig he der og res sour cer. Føl gen de typis ke for an stalt nings ty per kan  blandt 
 andet fore slås:
• Råd giv ning/vej led ning af de voks ne – for æl dre, pæda gog, lære re
• Til de ling af sær li ge pæda go gis ke hjæl pe mid ler
• Fag lig støt te/under vis ning i bar nets eget mil jø – dag in sti tu tio nen  eller 
klas sen ved støt te pæ da gog/spe ci al læ rer
• Begræn set fag lig støt te/under vis ning uden for bar nets eget mil jø som  hjælp 
til at beva re bar net i det almin de li ge mil jø – fx taleun der vis ning i dag in sti-
tu tion  eller spe ci al un der vis ning uden for klas sen i et  antal ugent  lige  timer 
i en perio de
• Hen vis ning til spe ci al grup pe/spe ci al klas se 
• Hen vis ning til spe ci al sko le/spe ci al in sti tu tion
• Hen vis ning til yder li ge re spe ci a lis tun der sø gel se
• Mil jø skift, fx klas se/sko le fl yt ning
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0. Tekst

• Anbring el se uden for hjem met, fx fami li e pleje, behand lings hjem
•  Andre for an stalt ning er for børn og unge i hen hold til lov om soci al ser vice
• Hen vis ning til sær lig efter sko le
• Psy ko lo gisk ind sats over for grup pen – i dag in sti tu tio nen  eller i klas sen
• Psy ko lo gisk behand lings ind sats i for hold til bar net
• Psy ko lo gisk behand lings ind sats i for hold til for æl dre

Det er nød ven digt, at PPR udvi kler kva li fi  ce re de arbejds gange for rent fag-
ligt at føl ge op på sine for slag, såle des at en iværk sat ind sats løben de kan 
jus te res,  ændres  eller ophø re, når nye oplys ning er  giver grund lag for det. 

Når børn / fami li er med sær li ge  behov fl yt ter kom mu ne, kræ ver det, at fra-
fl yt ter kom mu nen har mulig hed for at give til fl yt ter kom mu nen det for nød ne 
grund lag for at kun ne vide re fø re en nød ven dig ind sats. Sam ar bej det i dis se 
situ a tio ner kan være van ske ligt, idet det kræ ver et kon struk tivt sam ar bej de 
med for æl dre ne, der skal give  accept af sam ar bej det. 

Børn med sær li ge  behov er  stærkt afhæng i ge af, at sam ar bej det på  tværs af 
kom mu ne græn ser er vel fung e ren de.

e. Det skrift li ge mate ri a le: 
I for bin del se med arbej det med enkelt børn er der  behov for, at PPR ned-
skri ver obser va tio ner og over vej el ser – dels for at kun ne hus ke dem, dels 
som grund lag for råd giv ning og for at kun ne stil le kon kre te for slag om 
for an stalt ning er.

Som  nævnt i for bin del se med lov om soci al ser vice i kapi tel 5 er der ikke 
notat pligt i for bin del se med råd giv ning.

For æl dre er ofte usi kre på bru gen af skrift ligt mate ri a le om  deres barn, og 
det er der for hen sigts mæs sigt, at man ska ber den  størst muli ge åben hed om 
det skrift li ge mate ri a le – især det, der frem sen des til myn dig he der som fx 
sko le og soci al for valt ning.

For slag til for an stalt ning er for det enkel te barn vil ikke være virk nings fuldt, 
hvis der ikke er reel for stå el se og opbak ning fra for æl dre ne. Det er der for 
en styr ke i sam ar bej det med for æl dre ne, når de er  fuldt  bekendt med det 
skrift li ge mate ri a le, og der er gode erfa ring er med, at for æl dre ne er med un-
der skri ve re af skrift li ge afta ler og rap por ter. Skrift ligt mate ri a le skal kas se res, 
når det ikke læng e re er rele vant, jvf. kapi tel 6.

3. Sam ar bej det eks ternt – her un der tvær fag ligt sam ar bej de:
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Sam ar bejd spar ter 

PPR er som råd giv nings virk som hed invol ve ret i de fl es te  sager i kom mu nen, 
hvor børn, unge og fami li er har van ske lig he der. Det er der for ikke over ras-
ken de, at PPR må sam ar bej de med et betrag te ligt  antal sam ar bejd spart ne re. 
Det gæl der  blandt  andet føl gen de:

 Inden for sko le væ se net: Ele ver, for æl dre, lære re, sko le le del se, sko le fri tids-
hjem, ung doms sko le, sko le for valt ning, pæda go gisk råd, sko le be sty rel se, poli-
tiske  udvalg,  andre pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv ning er, den amts li ge råd-
giv ning, under vis ning scen ter for han di cap pe de børn, spe ci al sko ler for børn, 
lands dels dæk ken de insti tu tio ner med til hø ren de kon su len ter, viden scen tre, 
pri va te sko ler, gym na si er og efter sko ler.

 Inden for soci al- og sund heds om rå det: Sags be hand le re og lede re i for skel li ge 
afde ling er i soci al- og sund heds for valt ning en, støt te pæ da go ger, fami li e råd 
 give re / ‘hjem me-hos’-pæda go ger, vug ge stu er, bør ne ha ver, dag pleje, fri tids-
hjem, fri tids klub, ung doms klub, sund heds plej er ske, kom mu ne læ ge, bør ne-
tand plej en, fami li e læ ge, SSP- sam ar bej de, fami li e pleje / opholds ste der, bør ne-
hjem, sko le hjem, behand lings hjem, amts lig bør ne råd giv ning, amts li ge spe ci al-
kon su len ter og den amts li ge soci al for valt ning.

 Inden for sund heds om rå det i amts re gi: Bør ne af de ling på hos pi ta ler, bør ne-
psy ki a trisk afde ling, ung doms psy ki a trisk afde ling, spe ci al læ ger fx i for bin-
del se med epi lep si.

 Andre områ der: Afhæng igt af til lag te arbejds op ga ver kan der være sam ar bejd-
s par ter i lokal sam fun det fx  inden for erhvers li vet, idræts for ening er, spej der-
virk som hed samt fri vil li ge hjæl pe or ga ni sa tio ner iøv rigt.

For at yde den  bedst kva li fi  ce re de råd giv ning  omkring det enkel te barn er 
det nød ven digt, at PPR har grun digt over blik over hele det bre de sam ar-
bejds felt og mulig he der ne  inden for de enkel te områ der. 

Der må sam ti digt opbyg ges sam ar bejds for mer og struk tu rer, der i  videst 
 muligt  omfang for hin drer mod stri den de råd giv ning til for æl dre, såle des at 
der bli ver hel hed og koor di na tion i arbej det  omkring det enkel te barn og 
dets fami lie.

Det er afgø ren de vig tigt, at PPR sik rer infor ma tion og dia log i for hold til 
hele sam ar bejds sy ste met, jvf. kapi tel 6. 

Tvær sek to rielt / tvær fag ligt sam ar bej de 

Som vist i kapi tel 5 er der 3 for skel li ge lov giv ning er, der læg ger op til 
3 kom mu na le råd giv nings sy ste mer med hver  deres fag li ge områ de på hen-
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holds vis sko le-, soci al- og sund heds om rå det. 

I kapi tel 3 hen le des opmærk som he den på vig tig he den af at  sikre de 3 råd-
giv nings sy ste mer gode mulig he der for selv stæn dig fag lig udvik ling i for bin-
del se med, at det enkel te råd giv nings sy stem i det sto re fl er tal af  sager selv 
 løser egne opga ver.

Selv om de 3 råd giv nings sy ste mer – PPR, råd giv nings grup pen på børn & 
fami li eom rå det og sund heds tje nes ten – for melt er en del af sam me for valt-
ning med ret til udveks ling af oplys ning er, er der et til lids for hold til for æl-
dre ne at tage hen syn til. De fl es te for æl dre til børn, der ale ne har fag li ge 
van ske lig he der, for ven ter såle des næp pe udveks ling af for tro li ge oplys ning er 
mel lem PPR og råd giv nings grup pen for børn & fami li eom rå det  eller  andre, 
der i den ne sam men hæng kan opfat tes som væren de uden for stå en de.

PPR byg ger i sin virk som hed på et  trygt til lids for hold til for æl dre ne og bar net, 
og udveks ling af oplys ning er  eller eta ble ring af sam ar bej de med  andre par ter 
bør der for  altid for ud afta les med for æl dre ne og bar net. For valt nings  lovens 
§32  tager med opstil ling af et rele vans krav høj de for det te for hold ved at 
begræn se udveks ling af oplys ning er  inden for den enkel te for valt ning – det 
hed der:
“Den, der vir ker  inden for den offent li ge for valt ning, må ikke i den for bin-
del se skaf fe sig for tro li ge oplys ning er, som ikke er af betyd ning for udfø rel-
sen af den pågæl den des opga ve.”

I rap por ten fra ‘ Ulrich- udvalget’ (3) udar bej de de man neden nævn te  model 
for sam ar bejds si tu a tio nen mel lem PPR og soci al sek to ren (side 121-122):
0 = ing en ind sats fra soci al sek to ren, hen holds vis sko le sek to ren.  

1 = enkelt stå en de kon tak ter til med ar bej de re i soci al sek to ren er til stræk ke lig.

2 = enkelt stå en de kon tak ter til sko le sek to ren / PPR er til stræk ke lig.

3 =  Sager, hvor inten siv fæl les ind sats er nød ven dig.

Den sam me  model kan opstil les i for hold til Sund heds tje nes ten.

Det er afgø ren de vig tigt at over veje, i hvil ke situ a tio ner og ved hvil ke  typer 
af opga ver, der er  behov for tvær fag ligt arbej de.

PPR er i sin opbyg ning  udtryk for, at opga ver i sko le re gi nød ven dig gør 
kva li fi  ce ret, tvær fag ligt sam ar bej de, jvf. efter føl gen de  afsnit om sam ar bej det 
 internt på PPR. Det kva li fi  ce re de sam ar bej de kan give en eks tra dimen sion 
i  anskuelsen af kom pli ce re de pro blem stil ling er og i for bin del se med opstil-
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ling og udfø rel se af for an stalt ning er.

Føl gen de for hold er vig ti ge for at  sikre et kva li fi  ce ret tvær fag ligt sam ar bej de:
• Høj grad af egen fag lig hed hos de invol ve re de fag per so ner.
• Over blik over, hvil ke opga ver /  sager, der kræ ver tvær fag ligt sam ar bej de.
•  Accept og aner ken del se af hin an dens fag lig hed.
• Afta le om en klar  ansvars- og rol le for de ling.

I det tvær fag li ge sam ar bej de ople ver man ofte, at der er  megen  viden i kon-
kre te pro blem stil ling er, der er gene rel, og som alle de for skel li ge fag grup per 
besid der. Sam ti dig vil de for skel li ge fag grup per have en egen og spe ci fi k 
 viden, der må beva res og sik res udvi klings mu lig he der. 

4. Sam ar bej det  internt på PPR:

Arbejds for de ling 

Arbej det på PPR må orga ni se res i rela tion til de til lag te arbejds op ga ver, 
og i rela tion til de fag per so ner, der med hver  deres fag li ge bag grund og 
erfa ring er  ansat.

Det er vig tigt at fi n de en balan ce mel lem på den ene side at  sikre de sto re 
sam ar bejd spar ter som sko ler, dag in sti tu tio ner og for valt ning betje ning af 
fær rest muli ge fag per so ner, og på den  anden side, at PPRs sam le de spe ci al  
viden bli ver  anvendt i hele områ det.

Der må på PPR være en løben de  debat for at afkla re, hvil ken erfa ring 
og fag li ge kom pe ten cer den enkel te med ar bej der besid der. Det er på den 
bag grund, arbej det i områ det for de les. 

Som  omtalt  under afsnit tet om tvær fag ligt sam ar bej de er der også på PPR 
arbejds op ga ver af så gene rel karak ter, at fl e re for skel li ge fag grup per kan 
vare ta ge dem. 

PPRs styr ke er den tvær fag li ge bred de, og arbejds for de ling en må  sikre, at 
PPR-med ar bej der nes eksper ti se auto ma tisk bli ver ind dra get, når børn med 
kom pli ce re de van ske lig he der  ønskes vur de ret af PPR.

Med bag grund i det te fæl les  ansvar er der høj grad af selv stæn dig hed i den 
enkel te PPR-med ar bej ders arbejds si tu a tion.

PPRs team sam ar bej de 

Det er nød ven digt, at PPR udad til frem træ der som et fæl les råd giv nings sy stem 
og ikke ale ne som enkel te fag per so ner. Det kan fx sik res gen nem regel-
mæs si ge PPR-kon fe ren cer for hele per so na le grup pen. Alle med ar bej de re må 
løben de være  fuldt ori en te re de om alle væsent li ge nyhe der – dels fra ind-
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kom men post og dels fra mundt li ge refe ra ter fra vig ti ge  møder, der  siden 
 sidst har  været  afholdt i områ det.

Der skal sam ti dig være mulig hed for at debat te re og afta le kom men de fæl les 
ini ti a ti ver fra PPR.

På kon fe ren cer skal der være tid og mulig hed for, at de enkel te med ar bej de re 
på bag grund af kon kre te  oplæg kan fore læg ge bør ne- / fami li e sa ger til fæl les 
drøf tel se med hen blik på at kva li fi  ce re det vide re for løb. 

PPRs team kul tur 

Der må sys te ma tisk arbej des ud fra et krav om, at PPR skal være en dyna-
misk og inspi re ren de arbejds plads, der er præ get af lyst til udvik ling. 

Det fæl les arbej de med mål sæt ning og virks om heds plan er et sær de les virk-
somt områ de at ind dra ge, og det te vil bli ve  omtalt i næs te  afsnit. 

Gen nem de fag li ge drøf tel ser – om  såvel enkelt børn som om mere over-
ord ne de gene rel le ini ti a ti ver – fast læg ges PPRs fag li ge vær di grund lag. Det 
må ske i over ens stem mel se med cen tra le og loka le beslut ning er og fra regel-
mæs si ge drøf tel ser med bru ger ne. Det er på bag grund her af, at de enkel te 
med ar bej de re selv stæn digt udfø rer  deres fag li ge arbej de.

Det er vig tigt, at PPR med ar bej de ren med udgangs punkt i et højt fag ligt 
 niveau påta ger sig et med an svar for udvik ling en af PPRs virk som hed.

De for skel li ge med ar bej de re opmun tres til at vide re ud vi kle rele vant spe ci a li-
se ring. Det er vig tigt at med vir ke i udvi klings ar bej de, og det må for ven tes, 
at med ar bej der ne er opmærksomme på at  opfange sig na ler fra  deres områ de 
om for hold, der bør  tages op  eller under sø ges nøj e re.

Ledel sens rol le vil bli ve  omtalt  sidst i det te  afsnit.

Prio ri te ring af arbejds op ga ver

 Ethvert vel kva li fi  ce ret PPR kan fag ligt set løse  langt fl e re arbejds op ga ver, 
end de har res sour cer til.

Bru ger nes for vent ning er og den enkel te PPR-med ar bej ders fag li ge krav til 
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sig selv  giver ofte prio ri te rings van ske lig he der i for hold til, hvil ke arbejds op-
ga ver, der skal  løses. Det er nød ven digt, at PPR og den enkel te med ar bej der 
sør ger for, at der kan arbej des  bredt med arbejds op ga ver ne, jvf. afsnit tet om 
fore byg gen de arbej de. Det er util stræk ke ligt og ensi digt at beskæf ti ge sig 
med tra di tio nel under sø gel se og behand ling af enkelt børn / fami li er.

PPR må fore ta ge regel mæs si ge drøf tel ser af prio ri te rings for hold på grund lag 
af en regi stre ring af, hvil ke arbejds op ga ver og arbejds for mer, der fyl der mest.

I for bin del se med PPRs årli ge sta tis tik over, hvor dan res sour cer ne anven des, 
vil spørgs må le ne kun ne  tages op ( jvf. bl.a. Plan læg nings værk tøj et fra De 
spe ci al pæ da go gis ke for ening er (1998) (4) –  under afsnit tet om PPRs arbej de 
med spe ci al un der vis ning på kom mu ne- niveau).

Det kan være nød ven digt at gå detal je ret til  værks med vis se arbejds op ga ver, 
fx hvor dan for skel li ge dele i sags gang en gri bes an, hvor  meget tid der bru ges 
på udar bej del se af skrift ligt mate ri a le  eller møde virk som he dens  omfang.

PPRs pri mæ re arbejds op ga ver må hele  tiden være klar gjort. Det må drøf tes, 
om der er arbejds op ga ver, der ikke læng e re er rele van te,  eller som mås ke 
kan  løses af  andre.

PPR kan gen nem kur ser og super vi sion kva li fi  ce re  andre per so na le grup per 
til at løse tra di tio nel le PPR-opga ver – ofte med PPR som fort sat ansvar lig, 
men i en mere ind irek te rol le.  Nogle fag grup per er lige så vel eg ne de til at 
løse vis se arbejds op ga ver, der tra di tio nelt har  været vare ta get af psy ko lo ger 
– fx lære re til pæda go gisk prø ve tag ning  eller støt te sam ta ler med enkelt børn. 
Gene relt befi n der lære re og pæda go ger i sko le og dag in sti tu tion sig tæt te re 
på bar net end PPR-med ar bej de ren, og de vil der for ofte mere mål ret tet 
kun ne løse opga ver med fx obser va tion af bar net  eller råd giv ning af for æl dre 
og kol le ga er. Dis se fag gru per kan ofte ind gå i arbejds op ga ver på en mere 
lige  frem måde, og PPR-med ar bej de ren har der ved en vig tig rol le i for bin del-
se med kva li fi  ce ring af  deres arbej de gen nem fag lig vej led ning, super vi sion, 
kur ser m.v.

Det er  muligt gen nem yder li ge re vægt på det fore byg gen de arbej de  eller 
gen nem ini ti a ti ver til kva li tets ud vik ling at  ændre på eksis te ren de arbejds 
 opga ver.

Når det drej er sig om iværk sæt tel se af kon kre te for an stalt ning er for børn, 
må PPR  altid fi n de  måder at leve op til sit fag li ge  ansvar på og være  garant 
for, at de igang sat te for an stalt ning er er beret ti ge de og rele van te.
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Har PPR påta get sig arbejds op ga ver, der i vir ke lig he den  hører  under  andres 
ansvars om rå de, fx klas se læ rer, sko le le der, dag in sti tu tions le der  eller sags be-
hand ler?

Kan der ske for be dring er af sam ar bej det  internt og eks ternt, og udar bej des 
mere kla re og  sikre afta ler om rol le for de ling? 

Er der som me  tider for  mange fag per so ner direk te invol ve ret i møde virk-
som hed? 

Det er et fæl les PPR- ansvar at afkla re og afta le dis se for hold, her un der at 
mel de  klart ud til bru ger ne om, hvil ke for vent ning er PPR har mulig hed 
for at leve op til. 

PPRs års plan læg ning 

PPRs arbej de har på en ræk ke områ der kon se kven ser for plan læg nings ar bej-
det ikke  mindst i fol ke sko len.

 Såfremt PPR står for for de ling en af spe ci al un der vis nings ti mer ne må PPR 
afta le og på års ba sis udmel de tids ter mi ner for, hvor når der kan for ven tes 
for slag og udmel ding er om fx for de ling af spe ci al un der vis nings  timer til 
 skoler ne, for slag om  timer til anbrag te ele ver med støt te be hov, ind sam ling 
af sta tis tis ke oplys ning er, afhol del se af  møder, afhol del se af kur ser m.v.

Plan for efter ud dan nel se 

PPR må afta le prio ri te ring af mid ler ne til efter ud dan nel se og udar bej de en 
lang sig tet plan læg ning, hvor med ar bej der ne gen nem  efter- og vide re ud dan-
nel se kva li fi  ce res i for hold til de opga ver, PPR skal løse. Der skal  tages 
stil ling til  såvel ind ivi du el le efter ud dan nel ses- / kur sus be hov som afta le om 
fæl les kur ser / efter ud dan nel se for hele PPR. I beg ge til fæl de kan det være 
hen sigts mæs sigt at udnyt te de fagres sour cer, der i for vej en er  ansat ved PPR. 

5. Arbej det med mål sæt ning / virks om hed plan m.v.

PPR har  mange års tra di tion for at udfær di ge årli ge beskri vel ser og sta tis tik 
over spe ci al un der vis ning en. Beskri vel ser ne har  givet  solid  viden og doku men-
ta tion for, hvor dan spe ci al un der vis ning ens res sour cer anven des, sam ti dig 
med at det har teg net et bil le de af omfang et og  arten af  børns sko le van ske-
lig he der.

 Mange ste der har PPR vide re ud vi klet det te års rap port sy stem til at beskri ve 
udvi klings ten den ser  blandt børn og unge og over veje nye ini ti a ti ver. Des u-
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den illus tre rer års rap por ten ofte, hvor dan PPR-per so na let arbej der.

I takt med at begre bet ‘ virksomhedplan’ er ved at bli ve ind ført som et 
obli ga to risk red skab i fx dag in sti tu tio ner og i sko ler, har PPR  mange ste der 
vide re ud vi klet års pla ner ne til også at beskri ve en sys te ma tisk eva lu e ring og 
mere frem adret te de per spek ti ver. Det er væsent ligt, at PPRs virks om heds-
plan fort sat inde hol der kla re beskri vel ser og opgø rel ser over rele van te for mer 
for ind sats i for hold til børn og unge, fx:
• Sta tis tisk opgø rel se over væsent li ge dele af spe ci al un der vis ning en
• Opgø rel se over for skel li ge psy ko log / kon su lent ar bejds for mer
• Kom men ta rer til ten den ser fra opgø rel ser ne
• Over vej el ser / for slag til nye til tag på bag grund af oven stå en de
• Beskri vel se af cen tra le tema er fra  årets arbej de

I Plan læg nings værk tøj et fra de spe ci al pæ da go gis ke for ening er (4) er der 
eksem pler på opgø rel ses må der.

Det te års plans ar bej de  giver mulig hed for at give bru ger ne – for æl dre, sam ar bejd s-
part ne re / for valt nings le del se og poli ti ke re – bety de lig  viden om PPRs arbej de, 
og det kan sam ti dig bru ges som dia lo gred skab mel lem PPR og bru ger ne.

 Internt på PPR  giver det fæl les arbej de med års rap por ten mulig hed for, at 
PPR får drøf tet sin virk som hed, og det dan ner der ved et nyt tigt grund lag 
for prio ri te rings drøf tel ser og afta ler om det frem ti di ge arbej de.

Den dyna mis ke virks om heds plan 

Den vig tig ste del af virk som heds pla nen er den mere frem adret te de del, hvor 
der fore ta ges sys te ma ti se re de beskri vel ser af, hvad PPR for øje blik ket arbej der 
med at udvi kle.

Beskri vel sen skal afspej le den  debat- og arbejds pro ces, der er fore gå et på 
PPR i perio den.

Virk som heds pla nen skal afspej le for an drings stra te gi er. Den er der for nøje 
knyt tet til arbej det med kva li tets ud vik ling, hvor man  tager udgangs punkt i 
ét  eller fl e re områ der af PPRs virk som hed med hen blik på plan lagt og sys te-
ma tisk udvik ling i en lang sig tet til ret te lagt pro ces, hvor alle med ar bej de re 
invol ve res.

Arbej det med kva li tets ud vik ling kan opde les i fl e re  faser:
• Drøf tel se og afkla ring af kva litet/vær di er. Det te omfat ter  såvel cen  trale og 
loka le krav som del ta ger nes egne fag li ge syns punk ter.
• Vur de ring af, hvor le des der  leves op til dis se krav, jvf. arbej det med års plan. 
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I det te ind går, at der må fi n des  måder at afdæk ke hold ning er og kul tur på.
• Udvæl gel se af ind sats om rå der/mål.
• Udar bej del se af hand le pla ner, der for tæl ler, hvad den enkel te kon kret skal 
gøre.
• Afta ler om kon kre te eva lu e rings for mer.
• Der afta les en tids ho ri sont frem til eva lu e rings tids punk tet og opsæt ning 
af nye mål.

Arbej det med kva li tets ud vik ling, hvor der sys te ma tisk arbej des med at 
 ændre og udvi kle  arbejds- og ind sats for mer kan stø de på van ske lig he der 
og til  tider mod stand. Det er dog alt af gø ren de, at hele arbej det fore går i 
fæl les skab i hele med ar bej der grup pen, og at det ople ves som et fæl les  ansvar.

Der hen vi ses til en ræk ke rele van te beskri vel ser i arbej det med virks om heds-
plan, kva li tets ud vik ling og sko le ud vik ling, fx er der  mange gode over vej el ser 
og beskri vel ser i fl e re hæf ter i ‘ SKUP’-seri en fra Dan mark Lærer høj sko le 
(5).

Kva li tets ud vik ling fore går også på  andre niveau er, hvor PPR-med ar bej de re 
er invol ve ret, fx: 
• Sko lens spe ci al un der vis ning.
• For an drings stra te gi er for en klas ses triv sel.
• Små børns triv sel og udvik ling i dag in sti tu tio ner
• Sam ar bej det med sags be hand le re.

Faser ne i arbej det er de sam me som oven for  nævnt, jvf. des u den hæf te 
om ‘Kva litet i  specialundervisningen’ (1997), der knyt ter sig til det nævn te 
eva lu e rings værk tøj fra De spe ci al pæ da go gis ke for ening er (6).

Gen nem det fæl les arbej de med PPRs virks om heds plan er der mulig hed for 
at udvi kle og ska be en fæl les vi-kul tur på PPR på bag grund af, at man i 
fæl les skab har drøf tet og fast lagt det fag li ge grund lag for PPRs arbej de.

Virk som heds pla nen må  føles som en fæl les ejen dom, hvor de enkel te med ar-
bej de re kan gen ken de  deres egen med vir ken.

Den sam le de virks om heds plan, inklu si ve ind sats om rå der og eva lu e ring, vil 
der med udgø re et  solidt  arbejds- og sty rings red skab  internt, sam ti dig med 
at det vil fun ge re som infor ma tions- og dia lo gred skab eks ternt i for hold til 
den sam le de bru ger grup pe.

Det er afgø ren de, at der  tages grun di ge  skridt til at fast hol de det opnå e de, 
såle des at det for ank res i PPRs orga ni sa to ris ke og ledel ses mæs si ge grund-
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struk tur og kul tur.

6. Ledel se i PPR:

Nød ven di ge kva li fi  ka tio ner og fag lig bag grund for at være  leder af PPR er 
afhæng i ge af, hvil ke opga ver der  lokalt er til lagt PPR. I kva li tets kri te rie nr. 6 
fra PPR-udval get (1), side 17 hed der det:
“I for læng el se af oven stå en de er det vig tigt, at ledel sen af den pæda-
gogisk-psy ko lo gis ke råd giv ning har for nø dent over blik og  viden om 
det arbejds felt, der i den enkel te kom mu ne er til lagt virk som he den.
Lede ren er kom mu nens sag kyn di ge på områ det.
Til li den til PPR – fra for æl dre og  andre bru ge re – er i høj grad afhæng ig af 
til li den til lede ren og den nes fag li ge kva li fi  ka tio ner.”

Her ef ter oplis tes en ræk ke kon kre te ledel ses funk tio ner i for bin del se med 
den over ord ne de og dag li ge ledel se. 

Ledel sess til 

Som beskre vet i for ri ge  afsnit om virks om heds plan m.v., er PPRs anven-
de lig hed og gen nem slags kraft afhæng ig af, om det lyk kes at ska be et dyna-
misk  arbejds- og udvi klings mil jø  blandt med ar bej der grup pen, såle des at 
PPR både  internt og eks ternt frem træ der som et fag ligt vel kva li fi  ce ret råd-
giv nings sy stem, der ople ves nyt tigt i den sam le de arbejds ind sats for børn 

og unge.

Det te stil ler ikke  mindst bety de li ge krav til ledel ses kva li fi  ka tio ner og ledel-
sess til hos lede ren af PPR. Det hand ler om de sam me  typer af krav, der 
stil les til lede re  andre ste der i den offent li ge sek tor – og især på børn og 
unge områ det. Der hen vi ses der for til beskri vel ser af det te,  blandt  andet i de 
tid  lige re nævn te ‘ SKUP’-hæf ter (5).
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At lede pæda go gisk 

Fra ét af dis se hæf ter ‘At lede  pædagogisk’ af Ole Har rit (1996) (7) kan næv nes 
føl gen de beskri vel ser og defi  ni tio ner af, hvad det vil sige at lede pæda go gisk 
(side 13):
• at lede ren  møder den enkel te med ar bej der med  respekt og posi ti ve for-
vent ning er,

• at lede ren  giver den enkel te støt te og opmærk som hed i løs ning en af 
op gaver,
• at lede ren  giver den enkel te mulig hed for at udnyt te egne resur ser, egne 
for ud sæt ning er og erfa ring er i arbej det, mens hun sam ti dig  giver den enkel te 
udfor dring er, der kan vir ke per son ligt og fag lig udvi klen de,
• at lede ren arbej der for at udvi kle soci a le og fag li ge net værk, som styr ker 
fæl les ska bet og sti mu le rer til ind le vel se, enga ge ment og  ansvar for løs ning en 
af opga ver ne,
• at lede ren bidra ger til udvik ling af sko len som en læren de orga ni sa tion, 
hvor fæl les opga ve løs ning og fæl les kom pe ten ceud vik ling opfat tes som  sider 
af sam me sag.

Ole Har rit beskri ver her ef ter tre afgø ren de kom pe ten cer, der for PPR-lede re 
kort kun ne beskri ves såle des (side13-16):
1. Lede ren skal have prak sis kom pe ten ce i for hold til plan læg ning og 
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gen nem fø rel se og vur de ring af  arbejds- og udvi klings pro ces ser, der 
med tæn ker  såvel udvik ling i PPRs ind sats som i med ar bej der nes 
og ledel sens egen kom pe ten ceud vik ling.
Lede ren skal i den ne for bin del se være i  stand til at eta ble re et 
godt arbejds  mil jø, ska be gode soci a le rela tio ner og kun ne moti ve re og 
enga ge re gen nem sam vær og sam ta le.
Lede ren skal kun ne ska be et arbejds mil jø præ get af opta get hed og nys ger rig-
hed  efter at se for an dring er.
2. Lede ren skal have didak tisk kom pe ten ce for at kun ne ind gå i 
kri tisk opkva li fi  ce ren de dia log med med ar bej der ne om mere gene rel le 
og aktu el le fag li ge spørgs mål.
Lede ren må kun ne bidra ge med kom pe ten te bud på alter na ti ve struk tu rer 
i for hold til den hid ti di ge opbyg ning og aktu el le for mer for ind sats og 
for an stalt ning er.
3. Lede ren skal have pæda go gisk kom pe ten ce som grund lag for at 
kun ne del ta ge i PPRs aktu el le fag li ge opga ver i  tiden.
Lede ren må have kend skab til pæda go gisk og psy ko lo gisk teo ri og være 
i  stand til at ana ly se re og vur de re de vær diop fat tel ser, sam funds- og men nes-
ke syn, der er inde holdt i den sam le de ind sats for børn og unge.

Vær dio ri en te ret ledel se 

Kurt Klau di Klau sen, der er pro fes sor ved Insti tut for Stats kundsk skab, 
Oden se Uni ver sitet, er inde på føl gen de syns punk ter i sin bog fra 1996 
‘Offent lig orga ni sa tion, stra te gi og  ledelse’ (8).

Han omta ler tre syn på ledel se, der har for skel li ge fore stil ling er om hvad, 
der moti ve rer men nes ker (side 40 ff):
• Regel sty ring, hvor udgangs punk tet er, at med ar bej de re moti ve res af at 
være loya le og pligt op fyl den de og dyg ti ge til  deres arbejds op ga ver.
• Kon trakt sty ring, hvor det anta ges, at øko no mis ke inci ta men ter er væsent li ge.
• Vær di ba se ret ledel se, hvor det anta ges, at med ar bej de re moti ve res af lyst, 
af menings fuldt arbej de og af en arbejds plads præ get af lige vær di ge og 
til lids ba se re de rela tio ner.

Han kon klu de rer, at vær di ba se ret ledel se hos lede re i det offent li ge er vig tigt 
og nød ven digt, når leder ne skal sæt te sig i spid sen for omstil lings pro ces ser 
og age re stra te gisk offen sivt.
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Lede rens opga ver i for bin del se med vær dio ri en te ret ledel se er som beskre vet 
 under afsnit tet om kva li tets ud vik ling og i for bin del se med Ole Har rits 
defi  ni tio ner.

Det er såle des essen tielt at få eta ble ret en lige vær dig sam ta le- og dia log kul tur 
på arbejds plad sen med opta get hed af at drøf te vær di grund lag som bag grund 
for udvik ling af ind sat sen. Der må ska bes en  bestemt selv kri tisk måde at tale 
med sig selv på, jvf. beskri vel ser af den læren de orga ni sa tion.

Som for  andre lede re i den offent li ge sek tor nød ven dig gør de sti gen de krav 
til leder ne på PPR  behov for regel mæs sig efter ud dan nel se, lige som der bør 
være rele van te grund ud dan nel ser for nyud nævn te lede re.

Hen vis ning er til Per so na le,  arbejds- og sam ar bejds for mer, 

ledel se m.v. på PPR

1. Pæda go gisk-psy ko lo gisk råd giv ning. Afslut ten de rap port og hand lings plan. 

Under vis nings mi nis te ri ets PPR-pro jekt, 1997.

2. En ana ly se af de pæda go gisk-psy ko lo gis ke råd giv nings en he der (PPR) pr. 1.janu ar 

1994 på bag grund af en spør ges ke maun der sø gel se. Under vis nings  minis te ri ets PPR-

pro jekt, 1995.

3. “ Ulrich-udval get”. Betænk ning nr 987 Om en even tu elt  ændret orga ni sa tion af den 

sko le psy ko lo gis ke råd giv ning m.v., 1983.

4. Kva litet i spe ci al un der vis ning en. Sam rå det af spe ci al pæ da go gis ke for ening er, 

1997 og 1998.  Dansk Psy ko lo gisk For lag.

5. SKUP- hæf ter fra Dan marks Lærer høj sko le og Dan marks Lærer for ening, fx Chres-

ten Kru chov og Mads Her man sen: Plan læg ning af sko le ud vik ling, 1994. Lejf Moos 

og John ny Tho mas sen: Kul tur un der sø gel se.  Intern sko le ud vik ling for lære re, 1994. 

Mads Her man sen: Mål- og vær di sæt ning i sko le ud vik ling en, 1994. Bir git  Ryberg 

og Mads Her man sen: Kva litet i sko len. Om bru ger un der  søgel ser og kva li tets be skri-

vel ser, 1998.

6. Kva litet. Udvik ling af spe ci al un der vis ning en. Dan marks Lærer for ening, 1997.

7. Ole Har rit: At lede pæda go gisk. SKUP-hæf te fra Dan marks Lærer høj sko le, 1996.

8. Kurt Klau di Klau sen: Offent lig orga ni sa tion, stra te gi og ledel se. Oden se Uni ver 

 sitets for lag, 1996.

 Bilag

Kemp- udval gets for slag (3):

Der blev angi vet føl gen de vej le den de nor me rings plan for et sko le psy ko lo gisk kon tor 

dæk ken de et områ de på 5000 ele ver:

1 leden de sko le psy ko log (fuld tids)

1 sko le psy ko log (22/27 til sko le psy ko log ar bej de -  resten til under vis ning)

1 sko le psy ko log (13/27 til sko le psy ko log ar bej de -  resten til under vis ning)

1 kon su lent for høre- og taleun der vis ning (6/27 til kon su lent ar bej de -  resten til 
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under vis ning)

1 kon su lent for kura tor virk som hed (6/27 

til kon su lent ar bej de -  resten til under vis-

ning)

1 kon su lent for under vis ning af læse- 

og sta ve re tar de re de (kon su lent tid blev 

fast sat sene re i for hold til elev-tal)

1 kon su lent for obser va tions un der vis-

ning (kon su lent-tid blev til sva ren de fast-

sat sene re)

1 kon su lent for spe ci al klas ser (hvis der 

er  mindst 5 spe ci al klas ser  eller  mindst 

30 ele ver)

2 kli nis ke psy ko lo ger (fuld tids)

1 soci al råd gi ver (fuld tids)

Udval get var eni ge om at under stre ge 

vig tig he den og nød ven dig he den af den 

 bredt sam men sat te per so na le grup pe, 

 blandt  andet med hen vis ning til udvik-

ling en i fol ke sko len,  ønsket om fore-

byg gen de arbej de, arbej det med ele ver 

med han di cap. Der er i rap por ten en 

gen nem gang af kva li fi ka tions kra ve ne til 

de enkel te fag grup per.

For sko le psy ko lo ger blev der  peget på, 

at for hver 80 ele ver bør der udlø ses en 

 timere duk tion på én ugent lig sko le psy-

ko log ti me – sva ren de til ca. 0,8 klok ke ti-

me. Han di cap pe de i spe ci al klas ser kun-

ne dog tæl le for 14 ele ver.

For kli nis ke psy ko lo ger pege de man på, 

at en fuld tids stil ling kun ne udlø ses ved 

2.500 ele ver.

Dis se  regler for udmå ling af arbejds tid 

blev  anvendt nogen lun de uæn dret frem 

til 1987, hvor de cen tra le  regler blev 

ophæ vet. I 1980 blev der til føj et  regler 

for med tæl ling af små børn.

Frem til slut ning en af 1980erne har 
de sko les psy ko lo gis ke råd giv ning er 
 stort set ove ralt  været selv stæn di ge 
råd giv nings sy ste mer med en sko-

le psy ko log som  leder og orga ni-
sa to risk pla ce ret i sko le for-
valt ning en. For at kun ne ansæt te 
et til stræk ke ligt, tvær fag ligt per-
so na le hav de  mange kom mu ner 
dan net fæl les PPR, så bør neun der la-
get her med blev  stort nok.

Ana ly se rap por ten fra PPR-udval get 
(1) vis te, at der pr. 1.janu ar, 1994 
fort sat var et fl er tal af kom mu ner 
(145), der ind gik i sam ar bej de med 
 andre kom mu ner.

Udvik ling en i de for valt nings om rå-
der, der har med børn og unge 
områ det at gøre, har i de sene re år 
 været  meget for skel lig fra kom mu ne 
til kom mu ne. I  mange min dre kom-
mu ner har man sam let sko le- og 
kul tur for valt ning en og soci al- og 
sund heds for valt ning en til en fæl les-
for valt ning.

I  mange  andre –  typisk stør re kom-
mu ner – har man lagt dag pas nings-
om rå det sam men med sko le-og kul-
tur for valt ning en til en Bør ne- og 
kul tur for valt ning, even tu elt til li ge 
med sund heds tje nes ten og råd giv-
nings af de ling en på bør ne- og fami-
li eom rå det. Udvalgs struk tu ren har 
udvi klet sig for skel ligt med ten dens 
til sam men læg ning er og fær re 
 udvalg. Sam ti dig er der  siden begyn-
del sen af 1980erne i de fl es te kom-
mu ner truf fet afta ler om, at PPR 
også udfø rer arbejds op ga ver for den 
soci a le sek tor, jvf. ana ly se rap por ten 
og kapi tel 5.

PPRs orga ni sa to ris ke ind pla ce ring 
blev  meget for skel lig i for bin del se 
med dis se ændring er. Der ses såle des 
 mange vari an ter spæn den de fra det 
selv stæn di ge PPR-kon tor (even tu elt 
fæl les for fl e re kom mu ner) til stør re 

9. Fortegnelse over videns-
centre, konsulentordninger, 
brugerforeninger m.v.

148



 eller min dre grad af sam men læg ning 
med  andre kom mu na le råd giv nings-
sy ste mer fx sags be hand le re, fami li e-
råd gi ve re og sund hedsplej er sker.

 Mange for hold har spil let ind i over-
vej el ser ne fx:
•  Ønsket om at ska be et kom mu-
nalt sam men hæng en de råd giv nings  
system for børn og unge.
• Den enkel te kom mu ne vil  helst 
løse egne opga ver selv.
• Util freds hed med ser vice ni ve au og 
kva litet.
• Syns punk ter hos enkelt per so ner – 
lede re og poli ti ke re – kan have  været 
afgø ren de.

Ana ly se rap por ten fra 1994 vis te, at 
i mere end 75 pro cent af til fæl de ne 
hav de PPR fort sat egen psy ko log-
fag lig  leder (side 16). PPR-udval get 
anbe fa le de  blandt  andet, at der 
blev fore ta get ana ly ser over PPRs 
opga ve va re ta gel se i udvalg te kom-
mu ner med for skel lig orga ni sa tion 
og beman ding for at klar læg ge for-
de le og ulem per.

 Lokalt valg af orga ni sa tions-

mo del for PPR

Det er en kom mu nal afgø rel se at 
fast læg ge ind hold og orga ni sa tion af 
den loka le PPR-virk som hed. Den ne 
vej led ning kan anven des til at kva li-
fi  ce re de over vej el ser, der må gøres i 
den ne for bin del se. 

I over vej el ser ne må ind gå:
• De lov plig ti ge opga ver i hen hold til 
fol ke sko le lo ven skal  løses, jvf. kapi tel 
4.
• De opga ver PPR yder li ge re skal 
vare ta ge, jvf. kapi tel 5.
• Eksis te ren de råd giv nings sy ste mer 

regio nalt, jvf. sene re omta le.
• For vent ning er fra for æl dre.
• For vent ning er fra sko ler, dag in-
sti ti tu tio ner samt de øvri ge, der er 
beskæf  tiget med børn og unge i 
kom mu nen.

Der kan opstil les  nogle kri te ri er, 
som kan anven des til at afkla re 
PPRs op gaver og orga ni sa tion, og 
som sam ti dig kan anven des til en 
regel mæs sig kom mu nal eva lu e ring 
med hen blik på løben de at dra ge 
 omsorg for, at PPR er i  bedst 
 mulig  stand til at løse opga ver ne 
og imø de kom me for vent ning er ne. 
Eksem pler på det te er beskre vet 
 nedenstå en de:

Kri te ri er til fast læg gel se og 

eva lu e ring af  model for PPR

• PPRs pri mæ re opga ver i fol-
ke sko le re gi skal kun ne  løses til-
freds stil len de – her un der arbejds op-
ga ver i for bin del se med den vidt gå-
en de spe ci al un der vis ning.
 Råder PPR over den nød ven di ge 
tvær fag li ge eksper ti se?
Hvor dan opfat ter bru ger ne – for æl-
dre ne, sko le be sty rel ser ne, sko le le der-
ne, lærer ne – PPRs opga ve løs ning 
i den ne for bin del se? Er de  bekendt 
med de kva li tets krav til PPRs virk-
som hed, der frem går af lov giv ning-
en? For æl dre ne til børn med de svæ-
res te han di cap er en vig tig grup pe at 
få syns punk ter fra.
• Hvor dan opfat tes PPRs anven de-
lig hed, når PPR ind går i det fore-
byg gen de arbej de for børn og unge 
i kom mu nen? Fore kom mer det 
ukom pli ce ret og ufar ligt at kon tak te 
PPR-med ar bej de re for råd giv ning?
Her kan der hen tes syns punk ter fra 
for æl dre, for æl dre be sty rel ser i dag-
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in sti tu tio ner, sko le be sty rel ser, dag-
in sti tu tions le de re, pæda go ger, lære re 
og sund heds tje nes ten.
• Hvor dan udnyt tes PPRs fag li ge 
kom pe ten ce i arbej det med de van-
ske li ge soci a le  sager med kom pli ce-
ret fami li e pro ble ma tik, hvor der kan 
fore kom me  behov for psy ko lo gisk 
vur de ring og behand lings ind sats?
Sags be hand le re i råd giv nings grup-
pen for børn og unge samt PPR selv 
kan spør ges om det te.
• Hvor dan ople ver de invol ve re de 
fami li er den kom mu na le hel hed og 
koor di na tion, når bred tvær fag lig 
ind sats er nød ven dig? Kon kre te 
fami li er kan spør ges.
• Hvor dan ople ves ansvar spla ce ring 
og sam ar bejds lin jer at fun ge re?
Her kan den bre de bru ger grup pe 
spør ges.
• Er der mulig hed for bred anven-
del se af PPR-med ar bej der nes fag li ge 
kom pe ten cer, og  giver sys te met 
mulig hed for fort sat fag lig udvik-
ling, jvf. kapi tel 7? Her spør ges 
med ar bej der ne på PPR samt even tu-
elt sam ar bejd spart ne re.
•  Giver sys te met sik ker hed for et 
kom mu nalt set øko no misk og effek-
tivt råd giv nings sy stem, hvor PPR 
ind går cen tralt i bestræ bel ser ne for 
at ska be mest  mulig hel hed og sam-
men hæng i ind sat sen for børn og 
unge med bety de lig vægt på det 
fore byg gen de arbej de? Her er det 
rele vant at spør ge poli ti ker ne samt 
den kom mu na le ledel se.

Spørgs mål fra de 15 kva li tets kri te-
ri er fra PPR-udval gets afslut ten de 
rap port og hand lings plan (4) kan 
sup ple re oven stå en de.

Der vil være  andre væsent li ge 
spørgs mål, der skal ind gå i vur de-
ring en for fast læg gel se af en hen-
sigts mæs sig  model for den enkel te 
kom mu nes PPR:

a. Sam men hæng med  anden 

råd giv ning: 

Det er for skel ligt fra  region til  region, 
hvil ke sup ple ren de råd giv nings sy ste-
mer, det loka le PPR kan ind dra ge 
og sam ar bej de med. De regio na le og 
lands dæk  ken de råd giv nings sy ste mer 
– her un der viden scen tre skal kun ne 
sup ple re den kom mu na le råd giv-
ning på spe ci el le områ der, hvor den 
enkel te kom mu ne er for lil le en 
 enhed til selv at råde over  sådan 
fag ek sper ti se.

I kap. 9 fi n des en for teg nel se over 
viden scen tre og kon su lent ord ning er, 
bru ger for ening er m.v.

Det sam le de kom mu na le, amts li ge 
og stats li ge sys tem skal tilsam men 
råde over til stræk ke lig og til gæng e lig 
råd gi ven de fag ek sper ti se samt de 
nød ven di ge for an stalt nings mu lig he-
der.

I sti gen de  omfang for ven tes pri va te 
orga ni sa tio ner at sup ple re med 
 blandt  andet råd giv ning, kri se cen-
tre, bør ne te le fon etc.

b. Fæl les kom mu nalt sam ar-

bej de: 

Den enkel te kom mu ne må vur de re, 
om den har mulig hed for at eta ble re 
egen PPR-virk som hed med den til-
stræk ke li ge tvær fag li ge bred de, som 
det kræ ves for at løse opga ver ne.

Sam ar bej de mel lem kom mu ner kan 
 sikre det te. Der er hver ken for mel le 
 eller prak tis ke van ske lig he der ved 
at gen nem fø re et fæl les-kom mu nalt 
sam ar bej de om PPR-virk som hed 
mel lem kom mu ner, hvor de enkel te 
kom mu ner har et  ønske om for-
skel ligt ser vice ni ve au og opga ve be tje-
ning, jvf.  bilag 1.
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Til sva ren de kan der eta ble res sam-
ar bej de  omkring mere afgræn se de 
funk tio ner, som fx fæl les kon su lent-
be tje ning og fæl les sam ar bej de om 
spe ci al klas ser.

c. Skal PPR ale ne have råd-

gi ven de funk tio ner? 

I de sene re år har  mange kom mu ner 
til lagt lede ren af PPR en ræk ke 
kon kre te ansvars om rå der ud over at 
være  leder af PPR.

I  mange år har det drej et sig 
om admi nis tra tion af spe ci al un der-
vis ning og af res sour cer i for bin del se 
med den vidt gå en de spe ci al un der-
vis ning. 

Der er de sene re år yder li ge re kom-
met et  antal områ der, fx  leder af 
et lil le  mobilt  korps af lære re,  leder 
af støt te pæ da gog grup pen,  leder af et 
‘hjem me-hos- korps’,  leder af sags be-
hand ler grup pen på børn og fami li-
eom rå det.

Det er vig tigt at være opmærk som 
på, at PPR fun da men talt er  tænkt 
som 
et råd gi ven de sys tem, og at PPRs 
mulig he der for at kun ne fun ge re og 
bli ve opfat tet såle des der for sik res, 
jvf. tid li ge re beskri vel ser i vej led-
ning en.

Syns punk ter på orga ni sa-

tions mo del for PPR fra

udvalgs ar bej der:

His to risk kan hen vi ses til, at orga ni-
sa tions mod el ler for PPR har  været 
grun digt behand let i tre  udvalg 
 under Under vis nings mi nis te ri et. I 
alle tre  udvalg har orga ni sa tions mod-
el ler  været drøf tet, og der er kla re 

udmel ding er på det te:

1. Kemp-udval get: Kemp-udval get 
(2) fra 1971 pege de på en selv stæn-
dig orga ni sa tions form i sko le for valt-
ning en med en sko le psy ko log som 
 leder og med tvær fag lig beman ding, 
jvf. kapi tel 7.

2.  Ulrich-udval get:  Ulrich-udval get 
(3), der i 1983 anbe fa le de, at man 
i den enkel te kom mu ne kun ne 
beslut te at lade den sko le psy ko lo-
gis ke råd giv ning udfø re arbejds op-
ga ver for soci al for valt ning en med 
bag grund i en selv stæn dig orga-
ni sa tions form i sko le for valt ning en, 
udtal te  blandt  andet i den ne for bin-
del se (side 224 og 225):
“Det skal bemær kes, at det er af 
væsent lig betyd ning, at den leden de 
sko le psy ko log  under alle omstæn-
dig he der har den over ord ne de ledel-
se af hele den sko le psy ko lo gis ke råd-
giv nings arbejds om rå de.”

“Det er en selv føl ge, at det ved 
regler nes udform ning  tages som 
ud gangs punkt, at den sko le psy ko lo-
gis ke råd giv nings betje ning af soci al- 
og sund heds for valt ning en for ud sæt-
ter en for ø gel se af res sour cer ne ud 
over, hvad der er for nø dent til dæk-
ning af fol ke sko lens  behov.”

3. PPR-udval get: I PPR-udval gets 
afslut ten de rap port og hand lings-
plan (4) fra 1996 beskæf ti ge de man 
sig med orga ni sa tions mo del for PPR 
i for bin d else med opstil ling af kva li-
tets kri te rie nr. 5.

Her pege de et  enigt  udvalg på 
nød ven dig he den af, at PPR er pla-
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0. Tekst

ce ret som en egen og syn lig  enhed. 
Udval get uddy be de det te såle des:
“Kva lite ten i PPR øges, hvis den 
optræ der i form af en  enhed med 
sam let, admi nis tra tiv og fag lig funk-
tion. En  sådan  enhed bør være 
et inte gre ret led 
i den sam le de kom mu na le for valt-
ning. Det er vig tigt, at PPR i for-
æl dre nes og bør ne nes øjne frem træ-
der som en neu tral og til lid svæk-
ken de fag lig  lokal  instans. For æl dre-
nes tryg hed ved PPRs råd giv ning er 
helt afhæng ig her af. For for æl dre til 
de mest sår ba re  eller svæ rest han-
di cap pe de er det te erfa rings mæs sigt 
sær de les betyd nings fuldt. PPRs gen-
nem slags kraft styr kes ved, at det 
inter ne tvær fag li ge team i orga ni sa-
tio nen kan ind gå som en inte gre ret 
del af et tvær sek to rielt sam ar bej de 
på børn/unge områ det” ...

“Den kon kre te ind pla ce ring i den 
enkel te kom mu ne må bero på kom-
mu nens for valt nings struk tur.”

På de 18 lands dæk ken de semi na rer, 
der var en del af PPR-udval gets 
arbej de, beskæf ti ge de man sig også 
med model ler for PPR og sek tor til-
hørs for hold. Det er beskre vet i den 
tred je rap port fra udval get ‘Udvi-
kling ten den ser i  arbejdet’ fra 1996 
(5), fx side 21-25.

Her omta les pro ble mer ved en for 
tæt pla ce ring til soci al for valt ning en 
i for hold til risi ko en for at bli ve 
pres set mod de kom pli ce re de soci a le 
 sager. Pla ce ring i sko le- og kul turr-
e gi mulig gør der imod en bre de re 
og mere fore byg gen de ind falds vin-

kel (side 22). 

På semi na rer ne blev der  peget på 
mulig he den for at  sikre PPR en 
helt selv stæn dig og neu tral kom-
mu nal pla ce ring, hvor PPR er et 
selv stæn digt råd giv nings sy stem, der 
betje ner hele det kom mu na le sys tem 
for børn og unge. En kon kret  model 
blev i den ne for bin del se skit se ret 
(side 25):
“Alle kom mu ner har brug for et 
kraft cen ter på bør ne-, unge- og 
fami li e områ det, såle des at de 0-18 
åri ge og  deres for æl dre direk te  eller 
ind irek te kan til by des kom pe tent 
behand lings-, udred nings- og 
under sø gel ses ar bej de fra pæda go gisk 
psy ko lo gisk råd giv ning.

Såvel børn, unge, for æl dre som 
fag per so ner skal kun ne rekvi re re 
 bistand fra det te spe ci a list te am også, 
selv om der ikke er kon kre te  sager. 
Det te PPR-team fri hol des for 
øko no misk kom pe ten ce i for-
bin del se med sags be hand ling en.

Sam ti dig ‘ løsrives’ pæda go gisk-psy-
ko lo gisk råd giv ning fra kom mu nens 
øvri ge for valt ning er og eta ble res 
med egen psy ko log fag lig ledel se, der 
er ansvar lig i for hold til en besty-
rel se bestå en de af udvalg te PPR 
inter es sen ter fra eksem pel vis sko-
le le der grup pen, dag in sti tu tions le der-
ne, SFO er ne, soci al for valt ning , sko-
le- og kul tur for valt ning og bru ge re.”

Sam spil let mel lem de kom-

mu na le råd giv nings sy ste mer 

for børn, unge og fami li er:

Som beskre vet i kapi tel 5 udspring-

9. Fortegnelse over videns-
centre, konsulentordninger, 
brugerforeninger m.v.

Der kan endvidere henvises til De Samvirkende Invalideorganisationers ‘vejviser’ 

der giver en fyldig oversigt over vidensenheder på handicap området. En opdateret 

udgave fi ndes på internettet under adressen www.handicap.dk
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Denne vejledning kan fi ndes på Undervisningsministeriets hjemmeside 
www.uvm.dk under ‘publikationer’. Her kan ligeledes fi ndes oplysninger 
om udviklingsprojekter, love og regler, nyheder m.v.



Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie

I denne serie udsender Uddannelsesstyrelsen publikationer med baggrunds-
orientering om lovgivningen, uddannelser og enkelte fag samt vej ledninger 
om god praksis mv. Håndbøgerne er rettet mod uddannelsernes drift. 
I serien er udkommet:

1999:

Nr.  1 - 1999: Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi (UVM 7-275) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr.  2 - 1999: Vejledning om merit inden for de merkantile erhvervs-
uddannelser (UVM 7-279) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr.  3 - 1999: Vejledning om praktik i uddannelsen til folkeskolelærer 
(UVM 8-046) (Videregående uddannelser)
Nr.  4 - 1999: Censorvejledning til merkantil fagprøve (UVM 7-277) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr.  5 - 1999: Vejledning i udarbejdelse af lokale undervisningsplaner 
(UVM 7-281) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr.  6 - 1999: Vejledning om indholdet i de afsluttende prøver i dansk 
som andetsprog (UVM 9-022) (Voksenuddannelser)
Nr.  7 - 1999: Håndbog for undervisere ved merkonom- og 
teknonom uddannelserne (UVM 9-029) (Voksenuddannelser) 
(sælges kun i sæt sammen med Nr. 8 - 1999)
Nr.  8 - 1999: Værktøjshæfte til Håndbog for undervisere ved merkonom- 
og teknonomuddannelserne (UVM 9-029) (Voksenuddannelser) (sælges 
kun i sæt sammen med Nr. 7 - 1999)
Nr.  9 - 1999: Dansk og dansk som andetsprog. Undervisningsvejledning 
til almen voksenuddannelse (UVM 9-030) (Voksen uddannelser)
Nr. 10 - 1999: Fremmedsprog. Undervisningsvejledning til almen vokse-
nuddannelse (UVM 9-034) (Voksenuddannelser)
Nr. 11 - 1999: Samfundsfag. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-036) (Voksenuddannelser)
Nr. 12 - 1999: Filosofi . Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-037) (Voksenuddannelser)
Nr. 13 - 1999: Psykologi. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-041) (Voksenuddannelser)
Nr. 14 - 1999: Mediefag. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-039) (Voksenuddannelser)
Nr. 15 - 1999: Historie. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-032) (Voksenuddannelser)
Nr. 16 - 1999: Latin. Undervisningsvejledning til almen voksenuddannelse 
(UVM 9-042) (Voksenuddannelser)
Nr. 17 - 1999: EDB-fag. Undervisningsvejledning til almen voksen-
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uddannelse (UVM 9-033) (Voksenuddannelser)
Nr. 18 - 1999: Matematik. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-035) (Voksenuddannelser)
Nr. 19 - 1999: Naturfag. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-031) (Voksenuddannelser)
Nr. 20 - 1999: Sortbog om 10. klasse. Lov og forarbejder (UVM 5-330) 
(Grundskoler)
Nr. 21 - 1999: Sortbog om Afskaffelse af egnethedserklæringer 
(UVM 5-329) (Grundskoler og gymnasiale uddannelser)
Nr. 22 - 1999: Prøver Evaluering Undervisning. Dansk 1999 (UVM 5-337) 
(Grundskoler)
Nr. 23 - 1999: Prøver Evaluering Undervisning. Matematik/Fysik/Kemi 
1999 (UVM 5-339) (Grundskolen)
Nr. 24 - 1999: Prøver Evaluering Undervisning. Fremmedsprog 1999 
(UVM 5-538) (Grundskolen)
Nr. 25 - 1999: Prøver Evaluering Undervisning. Praktiske fag 1999 
(UVM 5-336) (Grundskolen)
Nr. 26 - 1999: Spor 1. Undervisningsvejledning. Dansk som andetsprog 
(UVM 9-049) (Voksenuddannelser) (sælges kun sammen med håndbog nr. 
27- og 28-1999)
Nr. 27 - 1999: Spor 2. Undervisningsvejledning. Dansk som andetsprog 
(UVM 9-049) (Voksenuddannelser) (sælges kun sammen med håndbog nr. 
26- og 28-1999)
Nr. 28 - 1999: Spor 3. Undervisningsvejledning. Dansk som andetsprog 
(UVM 9-049) (Voksenuddannelser) (sælges kun sammen med håndbog nr. 
26- og 27-1999)
Nr. 29 - 1999: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2000 
(UVM 5-341) (Grundskolen)
Nr. 30 - 1999: Undervisning af elever med læsevanskeligheder 
(UVM 5-346) (Grundskolen)

2000:
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Nr.  1 - 2000: Vejledning om PPR - pædagogisk - psykologisk rådgivning 
(UVM 5-358) (Grundskolen)
Nr.  2 - 2000: Undervisning af børn med bevægelsesvanskeligheder 
(UVM 5-348 - afventer) (Grundskolen)
Nr.  3 - 2000: Projektopgaven i 1999 (UVM 5-351) (Grundskolen)
Nr.  4 - 2000: Danskundervisning og aktivering i samspil (UVM 9-051) 
(Voksenuddannelser)
Nr.  5 - 2000: Vejledning om kemikaliehåndtering på htx (UVM 6-269) 
(Erhvervsgymnasiale uddannelser)
Nr.  6 - 2000: Samarbejde og kommunikation. Undervisningsvejledning til 
almen voksenuddannelse (UVM 9-043) (Voksenuddannelser)
Nr.  7 - 2000: Værkstedsundervisning. Undervisningsvejledning til almen 
voksenuddannelse (UVM 9-044) (Voksenuddannelser)
Nr.  8 - 2000: Billedkunst. Undervisningsvejledning til almen voksen-
uddannelse (UVM 9-045) (Voksenuddannelser)
Nr.  9 - 2000: Uddannelses- og erhvervsvejledning. Vejledning til almen 
voksenuddannelse (UVM 9-046) (Voksenuddannelser)
Nr. 10 - 2000: Supplement 1. Bibliografi  over publicerede FoU-projekter 
(UVM 7-317) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Publikationerne kan købes hos Undervisningsministeriets forlag eller hos 
 boghandlere
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