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Forord
Ved lov nr. 302 af 8. juni 1978 blev 
der i folkeskoleloven tilføjet en bestem- 
melse, § 3 a, stk. 1, om, at der efter reg- 
ler fastsat af undervisningsministeren 
tilbydes specialpædagogisk bistand til 
børn, der endnu ikke har påbegyndt 
skolegangen, og i lovens § 19, stk. 1 og 
2, er der fastsat en ansvarsfordeling mel- 
lem kommune og amtskommune, såle- 
des at kommunen som udgangspunkt til- 
byder bistanden, mens amtskommunen 
skal sørge for bistanden, hvis det drejer 
sig om småbørn, hvis udvikling kræver 
en særlig vidtgående hensyntagen eller 
støtte.

I bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober 
1979 om folkeskolens specialpædagogi- 
ske bistand til småbørn er der fastsat 
nærmere regler for bistandens indhold 
og tilrettelæggelse samt hvilken frem- 
gangsmåde, der skal benyttes ved iværk- 
sættelse og ophør, herunder amtskommu- 
nens varetagelse af bistanden efter fol- 
keskolelovens § 19, stk. 2. Bekendtgø- 
relsen omfatter både børn, der ikke er 
begyndt på skolegangen, og børn i bør- 
nehaveklasser.

For bømehaveklasseelevers vedkom- 
mende pålægger bekendtgørelsen ikke 
kommunerne større forpligtelser end 
hidtil, idet kommunerne siden 1976 har 
haft en forpligtelse til om fornødent at 
tilbyde specialpædagogisk bistand til 
disse børn uanset handicappets art, jfr. 
folkeskolelovens § 3, stk. 2.

For så vidt angår børn, der endnu 
ikke har påbegyndt skolegangen, skal 
der tilbydes specialpædagogisk bistand, 
hvis børnenes udvikling på grund af 

sprog- eller talevanskeligheder kræver 
en særlig hensyntagen eller støtte. Her- 
ved er der sikret en videreførelse af den 
bistand, som taleinstitutterne, der ved 
særforsorgens udlægning overførtes til 
undervisningsområdet, samt nogle kom- 
muner har ydet over for børn i små- 
børnsalderen med sprog- eller talevanske- 
ligheder. Et eventuelt udækket behov 
på dette område må søges dækket, efter- 
hånden som de nødvendige ressourcer, 
herunder kvalificerede lærerkræfter, kan 
skaffes til veje.

Herudover kan der til børn, der end- 
nu ikke har påbegyndt skolegangen, og 
hvis udvikling af andre grunde end 
sprog- eller talevanskeligheder kræver en 
særlig hensyntagen eller støtte, tilbydes 
specialpædagogisk bistand.

Af praktiske grunde er vejledningen 
om folkeskolens specialpædagogiske bi- 
stand til småbørn udformet således, at 
den beskriver et fuldt udbygget system 
for specialpædagogisk bistand til små- 
børn, selv om et sådant system først for- 
ventes etableret af kommunerne over en 
årrække i takt med, at de fornødne spe- 
cialuddannede lærere bliver til rådighed, 
og de bevillingsmæssige forudsætninger 
kan tilvejebringes af kommunerne.

Undervisningsministeriet, direktoratet for folkeskolen, 
folkeoplysning, seminarier m. v., 
den 24. april 1980

Ninna Würtzen
fg. / Jørgen Hansen
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Indledning
4

Der er småbørn, hvis fysiske og psy- 
kiske udvikling på grund af egne han- 
dicap eller forhold i miljøet er hæm- 
met i en sådan grad, at der allerede i 
denne tidlige alder er tale om nedsatte 
funktioner.

En effektiv støtte på et tidligt tids- 
punkt vil for mange af disse børn 
forebygge eller begrænse en truende 
fejludvikling.

Det lille barns udvikling fremmes 
ved et tillidsfuldt forhold til omgivel- 
serne, og udviklingshæmning modvir- 
kes – også når det gælder småbørn med 
fysiske handicap – bl. a. gennem op- 
levelse af tryghed. Men en positiv ud- 
vikling forudsætter også, at barnet får 
mulighed for at indgå i et aktivt sam- 
spil med omgivelserne, således at det 
fortløbende kan tilegne sig nye funk-

tionsmuligheder på grundlag af de al- 
lerede eksisterende.

Barnets tidlige udvikling foregår så 
hurtigt og afhænger i så høj grad af, at 
det får mulighed for en konstant tilvækst 
af psykiske og fysiske handlemønstre, 
at mangel på tilegnelsesmuligheder i den 
spæde alder vil forstærke eventuelle 
handicap langt mere, end det er tilfæl- 
det senere i udviklingsforløbet.

Den specialpædagogiske bistand til 
småbørn må derfor være udtryk for et 
aktivt indlæringstilbud og indgå som 
en integreret og harmonisk del af det 
udviklingstilbud forældre og samfund 
tilrettelægger for barnet og samordnes 
med andre tilbud på en sådan måde, 
at de af barnet og dets nære omgivelser 
opleves som en helhed.





Børnene 1
Ca. 1 procent af alle børn vil allerede 
ved fødslen være handicappede på 
grund af beskadigelser eller mangler i 
det fysiske eller det psykiske funk- 
tionssystem.

Nogle handicap kan på grund af de- 
res fysiske karakter konstateres straks 
efter fødslen, mens andre, der er af 
mere psykisk natur, først giver sig til 
kende på et senere tidspunkt bl. a. af- 
hængigt af, hvornår omgivelsernes al- 
mindelige krav eller forventninger viser 
sig at overstige det pågældende barns 
formåen.

Sprog- og talevanskeligheder, der 
meget vel kan skyldes organiske for- 
styrrelser, opstået før fødslen, vil sjæl- 
dent kunne iagttages, før det – i 2–3 
års alderen – konstateres, at den for- 
ventede sproglige udviklingudebliver.

Endnu senere – i 3–5 års alderen – 
viser en del småbørn tegn på indlæ- 
ringsvanskeligheder eller psykiske for- 
styrrelser. Måske ligger årsagen til disse 
vanskeligheder i forhold før fødslen,

måske i fejl eller mangler under barnets 
senere udvikling.

Et mangelfuldt samspil mellem bar- 
nets aktuelle forudsætninger og udfor- 
dringerne i omgivelserne er dog den 
hyppigste grund til, at barnet ikke ud- 
vikler sig tilfredsstillende.

Samspilsproblemernes årsag kan være 
meget komplicerede og vanskelige at 
rede ud og skyldes sjældent en enkelt 
letpåviselig faktor.

Ved skolegangens begyndelse har op 
mod 5 procent af alle børn vanskelighe- 
der, der hæmmer deres muligheder for at 
følge undervisningen.

Ofte er der tale om børn, der har 
funktionshæmninger på en række for- 
skellige områder.

Det er således ikke uden videre hen- 
sigtsmæssigt at dele disse børn i grup- 
per, men det vil derimod være nødven- 
digt at beskrive og behandle de 
områder, hvor det enkelte barn i større el- 
ler mindre grad er handicappet med 
det formål bedst muligt at tilgodese 
dets samlede muligheder og behov.
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Den specialpædagogiske bistand

Barnets udvikling foregår som en stadig 
tilegnelse af nye handlemuligheder, der 
løbende baseres på, hvad barnet har 
lært op til det givne tidspunkt. Enhver 
tilegnet viden eller færdighed er således 
forudsætningen for tilegnelsen af den 
næste.

Funktionshæmmede småbørn kan 
støttes i denne udvikling af folkesko- 
lens specialpædagoger samt efter vej- 
ledning fra disse af forældre og af per- 
sonalet i daginstitutioner. Der vil under- 
tiden også være behov for bistand fra 
bl. a. fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
læger og psykologer.

De forskellige former for faglig ind- 
sats kan forekomme som isolerede til- 
bud, men der bør finde en samordning 
sted af de forskellige personers indsats. 
Folkeskolens specialpædagogiske bi- 
stand vil i de fleste tilfælde være et 
supplement til den bistand, der ydes af 
det pædagogiske personale i daginsti- 
tutionerne og/eller af forældrene i bar- 
nets hjem.

Den specialpædagogiske bistand er 
den del af det samlede tilbud til små- 
børn med funktionsvanskeligheder, der 
i særlig grad har til opgave at afhjælpe 
eller begrænse vanskelighederne gennem 
en individuelt tilrettelagt pædagogisk 
indsats.

Bistanden skal følgelig gives eller 
forestås af lærere eller børnehavepæda- 
goger, der gennem videreuddannelse har 
erhvervet sig viden og kunnen vedrøren- 
de de funktionsvanskeligheder, som gør

sig gældende hos de pågældende børn, 
jfr. afsnit 6.

Den specialpædagogiske bistand kan 
bestå af en direkte indsats over for bar- 
net i form af undervisning og træning 
eller af en indirekte indsats i form af 
vejledning til forældre og andre, der ud- 
øver daglig omsorg for barnet. Endvi- 
dere kan bistanden gives i form af pæ- 
dagogiske hjælpemidler.

2.1. Undervisning
Undervisning af funktionshæmmede 
småbørn har til formål at indlære en 
række færdigheder, som er nødvendige 
eller støttende for deres videre udvik- 
ling. Der er tale om færdigheder, som 
ikke umiddelbart følger af barnets 
vækst og modning. Det er færdigheder, 
som tillige er en forudsætning for bar- 
nets udvikling på andre områder.

Eksempler herpå er indlæring af be- 
greber og ord hos sproghæmmede, 
tegnsprog hos børn med hørenedsættelse 
og færdselsregler hos stærkt synshæm- 
mede.

2.2. Træning
Der er ikke skarpe grænser mellem un- 
dervisning og træning, men træning er 
her udtryk for en indsats, der har til 
formål at forbedre en nedsat funktions- 
evne eller fremme en udvikling gennem 
intensive øvelser. Talestimulering af
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børn med mangelfuldt udviklet sprog- 
funktion, fysiske øvelser med bevægel- 
seshæmmede og lytteøvelser for små- 
børn med svære hørenedsættelser er 
eksempler på sådanne træningstilbud.

2.3. Vejledning
Specialpædagogen overtager ikke det 
daglige ansvar for barnets udvikling. 
Det vil fortsat være hos forældrene og, 
hvis barnet er på dag- eller døgninstitu- 
tion, også hos medarbejderne på denne 
institution.

Forældre og personale må videreføre 
den særlige undervisning og træning, 
som specialpædagogen har indledt. En 
væsentlig del af den specialpædagogiske 
indsats består i at vejlede om barnets 
behov og muligheder og om, hvilke me- 
toder, materialer, øvelser etc. der bør 
anvendes for at imødekomme barnets 
behov og styrke dets muligheder.

Information om valg og brug af eg- 
nede legematerialer, tegnsprogsunder- 
visning for det døve barns forældre og 
orientering om sproglig stimulering af 
barnet er eksempler på en specialpæda- 
gogisk vejledning.

2.4. Pædagogiske hjælpemidler
Undervisning af småbørn med funktions- 
vanskeligheder vil ofte være knyttet til 
beskæftigelse med særligt pædagogisk 
legetøj. Den specialpædagogiske bistand 
kan derfor bestå i at tilvejebringe så- 
danne materialer, som er udviklings- 
fremmende for det pågældende barn. 
Mange børn vil også have brug for træ- 
ning i brugen af særlige hjælpemidler 
fremstillet med henblik på at formind- 
ske virkningen af handicap. Materialer 
og hjælpemidler, der indgår som led i 
en sådan indlæring, er en del af den spe- 
cialpædagogiske bistand.

Med henblik på den mest hensigts- 
mæssige indpasning af hjælpemidlerne i 
det specialpædagogiske tilbud kan det 
anbefales at organisere udlån af pæda- 
gogiske hjælpemidler i legeteker eller 
lignende, f. eks. knyttet til de skolepsy- 
kologiske rådgivninger og/eller til amts- 
centralerne for undervisningsmidler.

Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt, 
om der finder en samordning sted med 
de materialeudlån, der i de lokale om- 
råder sker fra børne- og skolebibliote- 
ker samt legetøjsudlån oprettet på pri- 
vat basis, f. eks. af forældreorganisatio- 
ner.
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3 Den specialpædagogiske bistands former

Det er af stor betydning, at et fysisk el- 
ler psykisk handicap eller en mindre 
gunstig udvikling hos et barn ikke giver 
anledning til en sådan opmærksomhed 
eller særbehandling, at problemerne al- 
lerede af den grund forstærkes yderlige- 
re. Findes et barn berettiget til special- 
pædagogisk bistand, er det derfor vig- 
tigt, at bistanden gives på en sådan må- 
de, at barnet oplever den som et natur- 
ligt indslag i den helhedssituation, hvori 
det befinder sig.

Opholder barnet sig i hjemmet, eller 
er det i dagpleje, bør specialpædagogen 
efter aftale med forældrene eller dag- 
plejemoderen undervise eller træne bar- 
net i hjemmet, hvilket samtidig giver 
gode muligheder for at vejlede forældre 
eller dagplejemoder om, hvordan de 
kan hjælpe barnet.

Er barnet i daginstitution, bør den 
specialpædagogiske bistand i videst mu- 
ligt omfang ydes her. Det er væsentligt, 
at arbejdet opleves som behageligt og 
naturligt for såvel det funktionshæm- 
mede barn som for de øvrige børn i dag- 
institutionen. Det kan imidlertid, hvor 
f. eks. bygningsmæssige forhold stiller 
sig hindrende i vejen være nødvendigt 
at benytte særlige lokaler.

Er barnet på døgninstitution, bør spe- 
cialpædagogen yde bistand her på til- 
svarende måde som på daginstitutionen 
med undervisning og optræning af bar- 
net suppleret med vejledning af det so- 
cialpædagogiske personale.

Det er vigtigt, at specialpædagogen ved

siden af sin indsats i dagplejen eller i 
dag- eller døgninstitutionen holder kon- 
takt med barnets forældre, bl. a. med 
henblik på at vejlede dem omkring de- 
res muligheder for at støtte barnets ud- 
vikling.

For børn i børnehaveklasse bør det 
vurderes, om barnet får størst udbytte 
af, at den specialpædagogiske bistand 
gives i forbindelse med opholdet på sko- 
len eller der, hvor barnet i øvrigt op- 
holder sig.

Overalt, hvor specialpædagogen yder 
ambulant bistand, er det af betydning, 
at det sker i samarbejde med forældre, 
socialpædagoger eller andre, som har 
indflydelse på barnets situation. Den 
specialpægagogiske bistand er et tilbud 
til barnet, men virkningen vil afhænge 
af, om bistanden også opleves som et 
tilbud til de personer, der har dagligt 
ansvar for barnet.

Forhold hos barnet eller i dets omgi- 
velser kan imidlertid begrunde, at den 
specialpædagogiske indsats ydes på en 
skole eller anden undervisningsinstitu- 
tion, ligesom det ofte kan være nødven- 
digt at henlægge undersøgelser til skole- 
psykologiske rådgivninger eller særlige 
institutioner, hvor det nødvendige ud- 
styr er til stede. Det er imidlertid afgø- 
rende, at begrundelsen for at anvende 
specielle lokaler alene er et ønske om at 
gøre det bedst mulige for barnet, idet 
der ved »det bedst mulige« forstås til- 
bud, der har størst mulig sammenhæng 
med barnets daglige tilværelse.
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Iværksættelse af 
specialpædagogisk bistand

Den specialpædagogiske bistand skal 
påbegyndes så tidligt som muligt. En 
forudsætning herfor er, at man erken- 
der de vanskeligheder, som berettiger 
en specialpædagogisk indsats. Nogle 
børn afslører deres vanskeligheder meget 
tidligt, mens andre først viser tegn på 
problemer i 5–8 års alderen. Nogle pro- 
blemer kan direkte iagttages ved at be- 
tragte børnene og deres aktivitet, mens 
andre først giver sig til kende under 
grundige undersøgelser.

En række problemer af social karak- 
ter vil ofte først vise sig, når barnet har 
nået en alder, hvor omgivelserne stiller 
krav om viden og færdigheder, der al- 
mindeligvis er tilegnet af børn i pågæl- 
dende alder.

Forældre, sundhedsplejersker, dag- 
plejemødre, praktiserende læger, dagin- 
stitutionspersonale, børnehaveklassele- 
dere og andre, som barnet under sin op- 
vækst kommer i kontakt med, udgør 
den personkreds, som har mulighed for 
at iagttage handicap eller tegn på fejl- 
udvikling hos barnet. Det er fra denne 
kreds initiativet til specialpædagogisk 
bistand som regel vil udgå.

Henvendelsen om specialpædagogisk 
bistand kan ske til den kommunale sko- 
leforvaltning eller til den skolepsykolo- 
giske rådgivning, der derefter oriente- 
rer skoleforvaltningen om henvendel- 
sen. Forældre eller andre kan også hen- 
vende sig til kommunens social- og 
sundhedsforvaltning, der lader anmod-

ningen om specialpædagogisk bistand gå 
videre til skoleforvaltningen.

Det kan ikke forventes, at alle foræl- 
dre selv kan afgøre, hvilken bistand bar- 
net har behov for, og det er derfor nød- 
vendigt, at der mellem skoleforvaltning 
og social- og sundhedsforvaltning eta- 
bleres sådanne samarbejdslinier, at det 
sikres, at barnets behov for såvel so- 
cial- som specialpædagogisk bistand i 
givet fald bliver imødekommet.

Når en henvendelse er formidlet til 
den skolepsykologiske rådgivning, sør- 
ger rådgivningen for, at der bliver fore- 
taget en undersøgelse med henblik på 
at afklare barnets behov for specialpæ- 
dagogisk bistand.

Den skolepsykologiske rådgivning vil 
i det omfang, den er bemandet med fag- 
lige konsulenter på pågældende spe- 
cialpædagogiske område, selv kunne 
foretage en række undersøgelser, men 
det vil i mange tilfælde være formåls- 
tjentligt eller endog nødvendigt at ind- 
drage andre sagkyndige eller specialin- 
stitutioner i eller uden for kommunen 
i undersøgelsen. At skolepsykologen el- 
ler den skolepsykologiske rådgivning 
har ansvaret for, at barnets muligheder 
og behov vurderes, er således ikke ens- 
betydende med, at rådgivningens perso- 
nale eller skolepsykologen selv i alle til- 
fælde foretager undersøgelserne.

Når barnets situation er tilstrækkeligt 
belyst, udarbejder den skolepsykologiske 
rådgivning efter samråd med forældre-
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ne en rapport, der indeholder en be- 
skrivelse af barnets muligheder og et 
forslag til en specialpædagogisk bistand. 
Det er vigtigt, at barnets forældre er 
indforstået med eventuelle forslag, men 
også andre med dagligt ansvar for bar- 
net bør i videst muligt omfang have gi- 
vet deres tilslutning til kende.

Kommunalbestyrelsen – eller lærer- 
rådet, hvis barnet går i børnehaveklas- 
se – tager på grundlag af forslag fra 
skolepsykologisk rådgivning stilling til, 
om der skal fremsættes tilbud over for 
forældrene om specialpædagogisk bi- 
stand under en nærmere angiven form. 
Kommunalbestyrelsen kan dog bemyn- 
dige den skolepsykologiske rådgivning 
eller andre til på grundlag af nærmere 
retningslinier at træffe beslutning om 
iværksættelse af bistanden.

Der kan for nogle børns vedkom- 
mende være tale om specialpædagogisk 
bistand af en så omfattende karakter, 
at den skal tilbydes i henhold til folke- 
skolelovens § 19, stk. 2.

Om kommunalbestyrelsen vælger at 
indstille til amtskommunen, at den bør 
sørge for bistanden, beror på et skøn i 
hvert enkelt tilfælde. I dette skøn ind- 
går en vurdering af, om barnets handi- 
cap er af en sådan sværhedsgrad, at 
den fornødne specialpædagogiske bi- 
stand er af et sådant indhold og omfang, 
at den ikke kan ydes ved kommunens 
egen forstaltning. I skønnet indgår og- 
så en vurdering af størrelsen af udgif- 
terne. Medfører den specialpædago- 
giske bistand således omkostninger, 
der væsentligt overstiger, hvad der ef-

ter aftale mellem pågældende amts- 
kommune og dens kommuner, anses for 
et rimeligt kommunalt udgiftsniveau, 
bør amtskommunen sørge for bistan- 
den.

Der er ingen skarpe grænser mellem 
det kommunale og det amtskommuna- 
le ansvar for specialpædagogisk bistand 
til småbørn, og opgavefordelingen må 
derfor fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 
Da der inden for folkeskolen kun i be- 
grænset omfang findes en praksis på 
småbørnsområdet, må såvel økono- 
miske som pædagogiske overvejelser i 
de kommende år foretages på et for- 
søgspræget og praktisk plan, hvor kom- 
munal og amtskommunal indsats af- 
stemmes med udbygningen af tilbudene 
på en sådan måde, at barnets samlede 
behov er styrende i forhold til dets be- 
hov for specialpædagogisk bistand.

Forinden forslaget til en given spe- 
cialpædagogisk bistand forelægges amts- 
rådet til godkendelse efter folkeskole- 
lovens § 19, stk. 2, tilrådes det, at hjem- 
kommunens skolepsykologiske rådgiv- 
ning tager kontakt med det amtskom- 
munale skolevæsen med henblik på den 
fornødne sammenhæng mellem kom- 
munens og amtskommunens mulighe- 
der for at opfylde barnets behov for spe- 
cialpædagogisk bistand.

Såfremt amtsrådet, forinden beslut- 
ning tages, ønsker yderligere undersø- 
gelser af barnet, må amtsskolepsykolo- 
gen anmode hjemkommunens skolepsy- 
kologiske rådgivning om at foretage 
disse undersøgelser.
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Den specialpædagogiske bistands forløb

Den ofte hurtige udvikling, der er ka- 
rakteristisk for børn i småbørnsalderen, 
begrunder, at den skolepsykologiske 
rådgivning til stadighed følger udvik- 
lingen hos de børn, der modtager spe- 
cialpædagogisk bistand, hvadenten den- 
ne er etableret i medfør af folkeskole- 
lovens § 19, stk. 1 eller stk. 2. Dette 
sker blandt andet i form af samtaler, 
der skal finde sted mindst hvert halve 
år, men efter omstændighederne hyp- 
pigere, såvel med de involverede special- 
pædagoger som med forældre og an- 
dre – eksempelvis daginstitutionsperso- 
nale – som i det daglige har mulighed 
for at iagttage barnets udvikling. På 
baggrund af disse samtaler må der, så 
snart situationen begrunder det, tages 
skridt til de fornødne ændringer i form 
og omfang. Ligesom ved beslutningen 
om iværksættelse af den specialpæda- 
gogiske bistand må forældrene være ind- 
forstået med eventuelle ændringer.

Når et barn, der modtager specialpæ- 
dagogisk bistand, nærmer sig tidspunk- 
tet for påbegyndelse af skolegang – en- 
ten i 1. klasse eller i børnehaveklasse – 
må det foreløbige resultat opgøres og 
lægges til grund for vejledning om til- 
rettelæggelsen af barnets skolegang. Det 
vil ofte være formålstjenligt at samle 
hidtidige og fremtidige ansvarlige til en 
drøftelse af de muligheder, man frem- 
tidig kan tilbyde barnet og dets familie.

Barnets skolestart bør derefter tilret- 
telægges således, at der om fornødent 
sker en videreførelse af den hidtil yde- 
de specialpædagogiske bistand. Såfremt 
det skønnes, at barnet allerede ved sko- 
legangens begyndelse har behov for spe- 
cialundervisning og anden specialpæda- 
gogisk bistand efter regler, der gælder 
for skoleområdet (se bilag I I ) ,  inddra- 
ges lærerrådet i god tid forinden i beslut- 
ningsprocessen, således som det er fore- 
skrevet i disse regler.
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6 Specialpædagogen

Det specialpædagogiske arbejde blandt 
småbørn forudsætter, at det personale, 
der skal udføre arbejdet, kender de mu- 
ligheder – eller manglende muligheder 
– i omgivelserne, der kan fremme eller 
hæmme børns udvikling, ikke mindst 
i den tidlige barnealder, og i øvrigt har 
en særlig viden om de handicapformer, 
der forekommer hos de børn, den på- 
gældende skal tage sig af.

I bekendtgørelsens § 10 er derfor 
fastsat, at specialpædagogisk bistand til 
småbørn skal gives af læreruddannede 
eller børnehavepædagoger, som har gen- 
nemgået en uddannelse på Danmarks 
Lærerhøjskole inden for et relevant

handicapområde eller anden tilsvaren- 
de uddannelse.

Videreuddannelsen kan være uddan- 
nelsen som tale-høre-pædagog eller den 
nye speciallæreruddannelse, som inde- 
holder såvel almen viden om specialpæ- 
dagogik som specielt kendskab til to el- 
ler flere former for handicap.

Lærere og børnehavepædagoger med 
anden videreuddannelse, f. eks. fra et 
af de andre nordiske lande kan varetage 
den specialpædagogiske bistand til små- 
børn, såfremt deres videreuddannelse 
svarer til den foran omtalte på Dan- 
marks Lærerhøjskole.
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Den specialpædagogiske bistands 
organisering

Folkeskolens specialpædagogiske bi- 
stand til småbørn vil kunne koordineres 
af de skolepsykologiske rådgivninger i 
samarbejde med de kommunale og amts- 
kommunale institutioner, hvorfra bi- 
standen udgår.

Kommunens specialpædagogiske per- 
sonale bør så vidt muligt være i besid- 
delse af så alsidig uddannelse, at de en- 
keltvis eller i samarbejde kan yde spe- 
cialpædagogisk bistand over for den 
variation af handicap, som almindeligt 
forekommer hos småbørn. Det vil under- 
tiden være formålstjenligt, at der om 
det enkelte barn etableres et samarbejde 
mellem kommunale og amtskommunale 
specialpædagoger og mellem de skole- 
psykologiske rådgivninger og undervis- 
ningsinstitutioner. Tilsvarende må amts- 
kommunerne, for så vidt angår special-

pædagogisk bistand efter folkeskolelo- 
vens § 19, stk. 2, kunne samarbejde med 
en primærkommune eller anden amts- 
kommune om bistanden til det enkelte 
barn.

En række forhold omkring den mere 
detaljerede udbygning og organisering 
af folkeskolens specialpædagogiske bi- 
stand til småbørn vil i de kommende 
år afklares i takt med dens praktiske 
gennemførelse. Til støtte herfor kan der 
forventes vejledning fra undervisnings- 
ministeriet. Bl. a. har undervisningsmi- 
nisteriet nedsat et udvalg med den op- 
gave at overveje og eventuelt stille for- 
slag om organisatoriske ændringer af den 
skolepsykologiske rådgivning, herunder 
dens funktion i forhold til bl. a. social- 
og sundhedsforvaltningen samt om råd- 
givningernes personalenormering.
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Den specialpædagogiske bistands 
samordning med anden bistand

Småbørn, der vil være berettigede til 
specialpædagogisk bistand, vil ofte have 
behov for eller allerede modtage anden 
bistand.

Der vil især være tale om foranstalt- 
ninger med hjemmel i den sociale bi- 
standslov eller i sundhedslovgivningen 
og formidlet gennem kommunale og 
amtskommunale social- og sundhedsfor- 
valtninger. I en række tilfælde vil bar- 
net også være berettiget til bistand fra 
sygehuse eller klinikker.

Specialpædagoger vil således indgå i 
samarbejde med sundhedsplejersker, so- 
cialpædagoger, socialrådgivere og andre 
sociale medarbejdere, fysioterapeuter, 
psykologer, læger etc.

Enhver af disse har i forståelse med 
forældrene et medansvar for, at de øv-

rige i fornødent omfang inddrages i ind- 
satsen omkring vedkommende barn, og 
det påhviler efter gældende bestemmel- 
ser hver af de tre forvaltninger at drage 
omsorg for, at andre forvaltninger bli- 
ver orienteret, såfremt de skønner, at 
barnet også har behov for bistand fra 
disse.

Specialpædagogerne og personalet ved 
skolepsykologisk rådgivning bør efter 
aftale med barnets forældre videregive 
alle sådanne oplysninger, som skønnes 
at have betydning for den samlede ind- 
sats over for barnet.

Barnets udvikling bør i nødvendigt 
omfang gøres til genstand for drøftelse 
i møder mellem medarbejderne fra de 
forvaltninger, der samarbejder om på- 
gældende barn. Forældrene kan deltage 
i disse møder.
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Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober 1979 Bilag I

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand 
til småbørn

I  henhold t i l  § 3,  s tk.  2,  og § 3 a,  s tk.  1,  j fr .  
§ 19,  s tk.  1 og 2,  i  lov nr.  313 af  26.  juni  1975 
om folkeskolen som ændret  ved lov nr.  302 
af  8.  juni  1978 fastsættes:

I. Anvendelsesområde og formål

§ 1.  Til  børn i  børnehaveklasser t i lbydes 
der specialpædagogisk bistand,  hvis børnenes 
udvikling kræver en særlig hensyntagen el ler  
s tøt te.

Stk. 2. Til  børn,  der endnu ikke har påbe- 
gyndt skolegangen,  t i lbydes der specialpæda- 
gogisk bistand,  hvis børnenes udvikling på 
grund af  sprog- el ler  talevanskeligheder kræ- 
ver en særlig hensyntagen el ler  s tøt te.  Til  
børn,  der endnu ikke har påbegyndt skole-  
gangen,  og hvis udvikling af  andre grunde 
kræver en særlig hensyntagen el ler  s tøt te,  
kan der t i lbydes specialpædagogisk bistand.

Stk. 3. Formålet  med den specialpædago- 
giske bistand er  så t idl igt  som muligt  at  fore-  
bygge en fej ludvikling hos barnet  og/el ler  at  
begrænse virkningerne af  barnets  handicap.

II. Indhold og form

§ 2.  Den specialpædagogiske bistand kan 
omfatte undervisning og træning af  barnet ,  
t i l ret telagt  efter  dets  særlige behov,  samt in-  
struktion og vejledning af  forældrene el ler  
andre,  der udøver daglig omsorg for barnet .  
Der kan endvidere st i l les særlige pædagogi-  
ske hjælpemidler  t i l  rådighed.

Stk. 2. Bistanden efter  s tk.  1 må t i l ret te-  
lægges i  samråd med forældrene og i  fornø- 
dent  samarbejde med social-  og sundhedsfor-  
valtningen med henblik på samordning med

Underv isn ingsmin .  l . a fd .  j .n r .  1979-212-69

anden pædagogisk,  sundhedsmæssig el ler  
social  indsats  fra denne forvaltning t i l  barnet  
el ler  forældrene.

§ 3.  Den specialpædagogiske bistand skal  
gennemføres på en sådan måde,  at  den har 
størst  mulig sammenhæng med barnets  dagli-  
ge t i lværelse.

III. Fremgangsmåden ved iværksættelse og 
ophør af specialpædagogisk bistand

§ 4.  Barnets forældre kan henvende sig t i l  
den kommunale skoleforvaltning el ler  t i l  
skolepsykologisk rådgivning med anmodning 
om specialpædagogisk bistand t i l  barnet .  
Sker henvendelsen t i l  skolepsykologisk råd- 
givning,  foretager rådgivningen indberetning 
t i l  skoleforvaltningen.  Henvendelse kan også 
ske t i l  social-  og sundhedsforvaltningen,  der 
lader anmodningen om specialpædagogisk 
bistand gå videre t i l  skoleforvaltningen.  Også 
andre med kendskab t i l  barnet  kan ret te hen- 
vendelse t i l  skolemyndighederne med henblik 
på fremsættelse af  t i lbud om specialpædago- 
gisk bistand.  Børnehaveklasselederens indsti l-  
l ing skal  ske gennem skolens leder og med 
skolelægens påtegning.

Stk. 2. Skolepsykologisk rådgivning sorger 
for  – efter  samråd med forældrene – at  der 
foretages en undersøgelse med fornøden bi-  
s tand af  andre sagkyndige.  Heri  indgår sam- 
tale med barnets  forældre,  som kan være t i l  
s tede under undersøgelsen,  og personale ved 
den dag- el ler  døgninst i tut ion og/el ler  børne- 
haveklasse,  hvor barnet  er  optaget ,  el ler  an- 
dre,  der kan bidrage t i l  belysning af  barnets
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behov.  Der udarbejdes en skrif t l ig rapport  
om undersøgelsen,  som – når der er  tale om 
et  barn i  en børnehaveklasse – sendes t i l  sko- 
lens leder og skolelæge.  Forældrene under-  
ret tes,  når rapporten forel igger,  og de skal  
have adgang t i l  at  gøre sig bekendt med rap- 
portens indhold.

Stk. 3. I  t i ls lutning t i l  rapporten og efter  
samråd med forældrene og eventuelt  børne- 
haveklasselederen og de lærerkræfter ,  der  i  
givet  fald skal  s tå for  den specialpædagogi-  
ske bistand,  samt social-  og sundhedsforvalt-  
ningen st i l ler  skolepsykologisk rådgivning 
forslag om hvilken specialpædagogisk bi-  
s tand,  der bor t i lbydes for at  hjælpe barnet .  
Forslaget  bør indeholde en vurdering af  bi-  
s tandens karakter  (folkeskolelovens § 19,  s tk.  
1,  el ler  § 19,  s tk.  2) .

Stk. 4. Beslutning om ti lbud om special-  
pædagogisk bistand efter  folkeskolelovens 
§ 19,  s tk.  1,  t ræffes af  kommunalbestyrelsen 
el ler  efter  dennes bemyndigelse på grundlag 
af  skolepsykologisk rådgivnings forslag.  Er 
barnet  optaget  i  børnehaveklasse,  t ræffes be- 
slutningen af  skolens læreråd på grundlag af  
rådgivningens forslag.

§ 5.  Såfremt kommunalbestyrelsen el ler  
den,  kommunalbestyrelsen har bemyndiget  
hert i l ,  på grundlag af  skolepsykologisk råd- 
givnings forslag f inder,  at  den specialpæda- 
gogiske bistand,  der skal  t i lbydes barnet ,  på-  
hviler  amtskommunen i  medfør af  folkesko- 
lelovens § 19,  s tk.  2,  foretager kommunalbe- 
styrelsen – uden for Københavns og Frede- 
r iksberg kommuner – indsti l l ing herom ti l  
amtsrådet .  Er barnet  optaget  i  børnehave- 
klasse,  sender lærerrådet  sagen t i l  kommu- 
nalbestyrelsen,  hvis det  på grundlag af  råd- 
givningens forslag f inder,  at  barnet  bor have 
specialpædagogisk bistand efter  folkeskolelo- 
vens § 19,  s tk.  2.  Kommunalbestyrelsen afgør 
herefter ,  om den vil  foretage indsti l l ing t i l  
amtsrådet .

Stk. 2. Ved bedømmelsen af .  om den spe- 
cialpædagogiske bistand i  det  konkrete t i l fæl-  
de er  omfattet  af  folkeskolelovens § 19,  s tk.  2 
(vidtgående specialpædagogisk bistand) læg- 
ges vægt på handicappets sværhedsgrad,  om 
barnet  har behov for specialpædagogisk bi-  
s tand af  et  sådant indhold og omfang,  at  bi-  
s tanden ikke kan opfyldes ved kommunens 
egne foranstal tninger,  og om udgifterne t i l  
bistanden væsentl igt  overst iger kommunernes
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gennemsnit l ige udgifter  t i l  specialpædagogisk 
bistand t i l  småbørn.

Stk. 3. Amtsrådet  træffer  – eventuelt  efter  
indhentet  udtalelse fra amtsskolepsykologen 
el ler  andre sagkyndige – beslutning om, 
hvorvidt  det  vi l  sørge for specialpædagogisk 
bistand t i l  barnet .

§ 6.  Skolepsykologisk rådgivning følger 
udviklingen hos de børn,  der modtager speci-  
alpædagogisk bistand,  bl .  a .  gennem regel-  
mæssige drøftelser  med de lærerkræfter ,  der  
forestår  bistanden,  og med forældrene og 
andre personer,  der er  i  daglig kontakt  med 
barnet .

Stk. 2. På grundlag af  disse drøftelser  
tager skolespykologisk rådgivning med højst  
6 måneders mellemrum st i l l ing t i l ,  om bistan- 
den kan begrænses,  el ler  om den eventuelt  
bør udvides.  Forslag om ophør af  specialpæ- 
dagogisk bistand efter  folkeskolelovens § 19,  
s tk.  I ,  udarbejdes af  skolepsykologisk rådgiv- 
ning efter  samråd med forældrene.  Beslut-  
ning herom træffes af  kommunalbestyrelsen 
el ler  efter  dennes bemyndigelse.  Er barnet  
optaget  i  børnehaveklasse,  t ræffes beslutnin- 
gen om ophor af  lærerrådet .

Stk. 3. Modtager barnet  vidtgående speci-  
alpædagogisk bistand,  udarbejder skolepsy- 
kologisk rådgivning – efter  samråd med for-  
ældrene – forslag t i l  begrænsning,  udvidelse 
el ler  eventuelt  ophør af  bistanden.  Amtsrådet  
træffer  beslutning herom. Er barnet  optaget  i  
børnehaveklasse,  bør lærerrådet  have lej l ig-  
hed t i l  at  udtale sig om forslaget ,  inden det  
ad sædvanlig t jenst l ig vej  sendes t i l  amtsrå-  
det .

§ 7.  Inden barnet  skal  begynde i  børneha- 
veklasse el ler  1.  klasse,  tager skolepsykologisk 
rådgivning ini t iat ivet  t i l  en drøftelse med 
barnets  forældre,  de lærerkræfter ,  som har 
forestået  den specialpædagogiske bistand t i l  
barnet ,  barnets  kommende børnehaveklasse- 
leder el ler  klasselærer og eventuelt  andre 
med kendskab t i l  barnets  særlige behov.

Stk. 2. I  t i ls lutning t i l  drøftelsen st i l ler  
skolepsykologisk rådgivning forslag om 
eventuel  specialpædagogisk bistand t i l  barnet  
i  børnehaveklasse el ler  i  1.  klasse.  Forslaget  
st i l les i  så god t id,  at  der kan træffes beslut-  
ning,  j fr .  § 4,  s tk.  4,  og § 5,  s tk.  3,  inden bar-
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net begynder i  børnehaveklasse el ler  i  I .  
klasse.

§ 8.  Skolepsykologisk rådgivning kan op- 
fordre forældrene t i l  at  søge bistand fra an- 
dre rådgivnings- el ler  behandlingsinst i tut io-  
ner,  el ler  den kan selv ret te  henvendelse t i l  
social-  og sundhedsforvaltningen med hen- 
bl ik på rådgivning og vejledning el ler  andre 
hjælpeforanstal tninger.

IV. Andre bestemmelser

§ 9 .  Flytter  et  barn,  der modtager special-  
pædagogisk bistand t i l  en kommune,  der be- 
t jenes af  en anden skolepsykologisk rådgiv- 
ning end den,  der betjener den fraflyt tede 
kommune,  skal  skolemyndighederne i  denne 
snarest  underret tes.  Underretningen sker ved,  
at  skolepsykologisk rådgivning i  den fra-  
f lyt tede kommune,  efter  samråd med foræl-  
drene,  sender en rapport  over den gennem- 
førte bistand t i l  skolepsykologisk rådgivning 
i  den t i l f lyt tede kommmune, som søger kon- 
takt  med barnets  forældre med henblik på 
fortsat  bistand.

§ 10. Specialpædagogisk bistand t i l  børn,  
der endnu ikke har påbegyndt skolegangen,  
og t i l  børn i  børnehaveklasser gives af  lærere

eller  børnehavepædagoger,  der har gennem- 
gået  en uddannelse på Danmarks Lærerhøj-  
skole inden for et  relevant  handicapområde 
el ler  anden t i lsvarende uddannelse.

§ 11 .  Afgørelser ,  som de kommunale myn- 
digheder – uden for Kobenhavns og Frede- 
r iksberg kommuner – træffer  om specialpæ- 
dagogisk bistand efter  folkeskolelovens § 19,  
s tk.  I ,  t i l  bom, der endnu ikke har påbe- 
gyndt skolegangen,  kan inden 4 uger fra af-  
gørelsens meddelelse indbringes for amtsrå-  
det .  Lærerrådets afgørelser  om specialpæda- 
gogisk bistand efter  folkeskolelovens § 19,  
s tk.  I ,  t i l  børn i  børnehaveklasser kan ind- 
bringes for  skolenævnet,  der træffer  den en- 
delige administrat ive afgørelse.

Stk. 2. Amtsrådets – i  Frederiksberg kom- 
mune kommunalbestyrelsens – afgørelser  om 
specialpædagogisk bistand efter  folkeskolelo- 
vens § 19,  s tk.  2,  og amtsrådets afgørelser  
efter  s tk.  I ,  1.  pkt . ,  kan inden 4 uger fra af-  
gørelsens meddelelse indbringes for undervis-  
ningsministeriet .

§ 12. Bekendtgørelsen træder i  kraft  I .  
januar 1980.

Stk. 2. Undervisningsministeriet  kan i  sær- 
l ige t i l fælde fravige bestemmelserne i  be- 
kendtgørelsen.

Undervisningsministeriet, den 22. oktober 1979

P.m.v.

Bj. Brynskov

/  Flanne Saunte
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Bilag II Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 27. november 1979

Cirkulæreskrivelse om 
folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogiske bistand
(Til  al le  amtsråd,  kommunalbestyrelser ,  skolekommissioner,  skolenævn,

skoleledere og ledende skolepsykologer)

1 .  Efter  § 3,  s tk.  2,  i  lov nr.  313 af  26.  juni  
1975 om folkeskolen skal  der t i l  børn,  hvis 
udvikling kræver en særlig hensyntagen el ler  
s tøt te,  gives specialundervisning el ler  anden 
specialpædagogisk bistand efter  regler  fastsat  
af  undervisningsministeren.

Folkeskoleloven er  som følge af  særforsor-  
gens udlægning t i l  amtskommunerne og 
kommunerne samt særforsorgsundervisnin- 
gens overførsel  t i l  undervisningsministeriets  
område ændret  ved lov nr.  302 af  8.  juni  
1978.  Ændringerne træder i  kraft  den 1.  ja-  
nuar 1980.

Ved ændringerne er  bl .  a .  ovennævnte be- 
stemmelse i  § 3,  s tk.  2,  ændret  således,  at  der 
t i l  de der omhandlede børn skal  gives speci-  
alundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand.  Der er  ikke t i ls igtet  nogen reali tets-  
ændring,  men kun en tydeliggørelse af ,  at  
specialpædagogisk bistand ikke er  et  al terna- 
t iv t i l  undervisning,  men fortsat  kan gives i  
t i lknytning t i l  såvel  specialundervisning som 
almindelig undervisning.

De væsentl igste lovændringer er  i  øvrigt:
1)  Den nye bestemmelse i  § 3a,  s tk.  I ,  om, 

at  der efter  regler ,  som fastsættes af  under-  
visningsministeren,  t i lbydes specialpædago- 
gisk bistand t i l  bom, der endnu ikke har på- 
begyndt skolegangen.  Det påhviler  kommu- 
nen at  sorge for denne specialpædagogiske 
bistand,  j fr .  § 19,  s tk.  1,  2.  pkt .  Dette gælder 
dog ikke,  hvis der er  tale om vidtgående spe-

Underv isn ingsmin .  I . a fd .  j .n r .  1979-212-75

cialpædagogisk bistand,  j fr .  nedenfor 
under 2) .

2)  Bestemmelsen i  § 19,  s tk.  2,  om, at  det  
uden for Københavns og Frederiksberg kom- 
muner påhviler  amtskommunen at  sørge for 
specialundervisning og anden specialpæda- 
gogisk bistand t i l  børn og unge – herunder 
børn,  der endnu ikke har påbegyndt skole-  
gangen – som bor el ler  opholder sig i  amts-  
kommunen,  og hvis udvikling kræver en sær- 
l ig vidtgående hensyntagen el ler  s tøt te.

3)  Bestemmelsen i  § 3a,  s tk.  2,  om, at  un- 
dervisningsministeren kan godkende,  at  der 
t i lbydes elever,  hvis udvikling kræver en sær- 
l ig vidtgående hensyntagen el ler  s tøt te,  un- 
dervisning i  folkeskolen i  11 år .

2.  Indholdet  og omfanget  m.v.  af  folke- 
skolens specialundervisning og anden speci-  
alpædagogiske bistand t i l  elever i  grundsko- 
len og 10.  klasse vil  fra 1.  januar 1980 frem- 
gå af  følgende regler:

Cirkulære af  4.  februar 1972 om folkesko- 
kens specialundervisning af  elever med ad- 
færdsproblemer og psykiske l idelser  (obser-  
vationsundervisning).

Cirkulære af  22.  maj 1974 om folkeskolens 
specialundervisning af  læseretarderede ele-  
ver.

Bekendtgørelse af  25.  august  1978 om fol-  
keskolens specialundervisning af  elever med 
generelle indlæringsvanskeligheder.
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Bekendtgørelse af  22.  oktober 1979 om 
folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogiske bistand t i l  hørehæmmede 
elever.

Bekendtgørelse af  22.  oktober 1979 om 
folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogiske bistand t i l  synshæmmede 
elever.

Bekendtgørelse af  22.  oktober 1979 om 
folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogiske bistand t i l  elever med 
sprog- el ler  talevanskeligheder.

Bekendtgørelse af  22.  oktober 1979 om 
folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogiske bistand t i l  bevægelses-  
hæmmede elever.

Vejledning af  22.  oktober 1979 om henvis-  
ning af  elever t i l  specialundervisning og an- 
den specialpædagogisk bistand efter  folke- 
skolelovens § 19,  s tk.  2.

De sidstnævnte f ire bekendtgørelser  fra 
1979 er  udformet således,  at  de omfatter  spe- 
cialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand efter  både folkeskolelovens § 19,  
s tk.  1,  som kommunerne skal  sørge for,  og 
§ 19,  s tk.  2,  som amtskommunerne skal  sørge 
for.

De tre ældre regelsæt om henholdsvis ob- 
servationsundervisning og specialundervis-  
ning af  læseretarderede elever og af  elever 
med generelle indlæringsvanskeligeder ( t idl i-  
gere benævnt svagtbegavede el ler  åndssvage) 
omfatter  fra 1.  januar 1980 l igeledes alminde- 
l ig specialundervisning m.v.  efter  § 19,  s tk.  1,  
og vidtgående specialundervisning m.v.  efter  
§ 19,  s tk.  2.  Skolepsykologens forslag om 
specialundervisning i  henhold t i l  disse regler ,  
j fr .  cirkulærernes og bekendtgørelsens § 8,  
nr .  3,  bør således l igesom skolepsykologisk 
rådgivnings forslag om specialundervisning i  
henhold t i l  bekendtgørelserne fra 1979,  jfr .  
§ 7,  nr .  3,  t i l l ige indeholde en vurdering af  
specialundervisningens karakter  (folkeskole-  
lovens § 19,  s tk.  1,  el ler  § 19,  s tk.  2) .

Reglerne om fremgangsmåden ved henvis-  
ning af  elever t i l  vidtgående specialundervis-  
ning m.v.  f indes i  den nævnte vejledning om 
henvisning af  elever t i l  specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand efter  
folkeskolelovens § 19,  s tk.  2.  De syv bekendt-  
gørelser  og cirkulærer om specialundervis-  
ning og anden specialpædagogisk bistand t i l  
folkeskolens elever skal  al tså læses i  sam-

menhæng med vejledningen.  I  punkt 8 i  vej-  
ledningen er  anført  hvilke elevgrupper,  der 
fra 1.  januar 1980 modtager undervisning 
efter  folkeskolelovens § 19,  s tk.  2,  uden sær- 
skil t  henvisning.

Eventuel  henvisning af  andre elever t i l  
undervisning efter  § 19,  s tk.  2,  kan påbegyn- 
des nu med henblik på at  få fastslået ,  om 
amtskommunen skal  sørge for undervisnin- 
gen.

Når ministeriet  har indvundet  erfaringer 
vedrørende den vidtgående specialundervis-  
ning m.v. ,  vi l  en revision af  reglerne blive 
overvejet ,  herunder om der bør foretages en 
samling af  dem.

3.  Efter  de nye bekendtgørelsers § 4 er  det  
maksimale elevtal  i  specialklasser gjort  af-  
hængigt  af  elevernes aldersspredning og un- 
dervisningsbehov som følge af  funktions- 
hæmninger.  På t i lsvarende måde bør elevtal-  
let  i  andre specialklasser med svært  handi-  
cappede elever afpasses efter  elevernes behov 
og muligheder.

4 .  De ovennævnte regelsæt om elever i  
folkeskolen omhandler  hver et  fysisk el ler  
psykisk handicap,  der i  s tørre el ler  mindre 
grad har hæmmet elevernes udvikling og der-  
med har vanskeliggjort  deres udbytte af  fol-  
keskolens almindelige undervisning.  Mange 
elever har imidlert id mere end et  handicap 
el ler  har et  handicap,  der ikke umiddelbart  
falder ind under de funktionshæmninger,  
som er beskrevet  i  bekendtgørelserne og cir-  
kulærerne.  Det er  derfor,  ikke muligt  el ler  
hensigtsmæssigt  at  opdele al le  elever,  der får  
specialundervisning og anden specialpæda- 
gogisk bistand,  i  grupper svarende t i l  de han- 
dicap,  som de enkelte regelsæt omhandler .  
Specialundervisning m.v.  må t i l ret telægges og 
gennemføres på en sådan måde,  at  den en- 
kelte elevs samlede behov t i lgodeses i  over-  
ensstemmelse med bekendtgørelserne og cir-  
kulærerne.

5 .  Undervisningsministeren får  efter  folke- 
skolelovens § 3a,  s tk.  2,  bemyndigelse t i l  at  
godkende,  at  der t i lbydes svært  handicappe- 
de elever undervisning i  11 år ,  d.v.s .  elever,  
der får  specialundervisning efter  folkeskole-  
lovens § 19,  s tk.  2.  Det er  ikke tanken at  ind- 
føre særlige 11.  klasser ,  hvor eleverne modta- 
ger undervisning,  der går videre end 10.  klas-
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se,  men der kan t i l ret telægges et  undervis-  
ningsforløb,  hvor eleverne i  lobet  af  11 år  får  
mulighed for at  nå det  samme som folkesko- 
lens ovrige elever på 10 år ,  og de pågælden- 
de vil  eventuelt  kunne indsti l le  sig t i l  folke- 
skolens afslut tende prøver efter  11 år .

6 .  Som nævnt ovenfor i  punkt 1 t i lbyder 
folkeskolen fra 1.  januar 1980 specialpæda- 
gogisk bistand t i l  børn,  der endnu ikke har 
påbegyndt skolegangen.  Regler  herom samt 
regler  om specialpædagogisk bistand t i l  børn 
i  børnehaveklasser er  fastsat  i  bekendtgørelse 
af  22.  oktober 1979 om specialpædagogisk 
bistand t i l  småbørn.  Bekendtgørelsen omfat-  
ter  både almindelig og vidtgående specialpæ- 
dagogisk bistand.

Direktoratet  for  folkeskolen,  folkeoplys-  
ning,  seminarier  m. v.  vi l  senere udsende en 
vejledning om specialpædagogisk bistand t i l  
småbørn.

7.  I  de nye bekendtgørelser  anvendes ud- 
trykket  »skolepsykologisk rådgivning«,  mens 
de ældre regler  benytter  »skolepsykologen«.
I  begge t i l fælde tænkes på det  skolepsykolo- 
giske kontor med det  personale,  som sæd- 
vanligvis virker her.  Det behøver således ikke 
at  være en skolepsykolog,  som foretager al le  
de omhandlede undersøgelser  m.v. ,  men kan 
f .  eks.være en af  de t i l  kontoret  knyttede sko- 
lekonsulenter .  Andre sagkyndige kan inddra- 
ges i  undersøgelsen,  j fr .  de nye bekendtgørel-  
sers § 7,  nr .  2.

8 .  I  t i lknytning t i l  de f ire nye bekendtgø- 
relser  om specialundervisning og anden spe- 
cialpædagogisk bistand vil  der af  direktoratet  
bl ive udsendt vejledninger om specialunder-  
visning af  henholdsvis hørehæmmede,  syns- 
hæmmede og bevægelseshæmmede elever og 
elever med sprog- el ler  talevanskeligheder.

Den undervisningsvejledning,  som ministe-  
r iet  i  1979 udsendte i  serien »Undervisnings- 
vejledning for folkeskolen« om specialunder-

visning af  elever med generelle indlærings- 
vanskeligheder,  og ministeriets  vejledning af  
februar 1972 om specialundervisning af  ele-  
ver med adfærdsproblemer og psykiske l idel-  
ser  (observationsundervisning) samt ministe-  
r iets  vejledning af  maj 1974 om specialunder-  
visning af  læseretarderede elever bør læses 
som omfattende både almindelig specialun- 
dervisning m.v.  og vidtgående specialunder-  
visning m.v.

9 .  Man skal  henlede opmærksomheden på 
de nye bestemmelser i  folkeskolelovens § 24,  
s tk.  1,  hvorefter  der på kommunens skole-  
plan skal  optages bestemmelse om specialun- 
dervisning efter  § 3a,  s tk.  2 (undervisning i
11 år) ,  om specialpædagogisk bistand efter  § 
3a,  s tk.  1 ( t i l  børn der endnu ikke har påbe- 
gyndt skolegangen) og om indretning af  spe- 
cialundervisning efter  overenskomst med 
amtskommunen.  Der skal  i  øvrigt  optages 
bestemmelser om specialundervisning og an- 
den specialpædagogisk bistand efter  folke- 
skolelovens § 3,  s tk.  2,  på skoleplanen og 
undervisningsplanen efter  reglerne i  under-  
visningsministeriets  cirkulære af  3.  december 
1975 om udformningen af  skoleplaner i  fol-  
keskolen og ministeriets  cirkulære af  9.  de- 
cember 1975 om udformningen af  undervis-  
ningsplaner i  folkeskolen.

10. Regler ,  om hvilken kommune og hvil-  
ken amtskommune udgiften t i l  folkeskolen – 
herunder t i l  specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand – endeligt  påhvi-  
ler ,  f indes i  undervisningsministeriets  be- 
kendtgørelse af  27.  november 1979.

Regler  om det  beløb,  som kommunen skal  
betale t i l  vedkommende amtskommune for 
børn,  der modtager specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand efter  folke- 
skolelovens § 19,  s tk.  2,  f indes i  undervis-  
ningsministeriets  cirkulære af  27.  november
1979 om kommunalt  takstbeløb.

Undervisningsministeriet, den 27. november 1979

P. m. v.

V. Hammer

/  Hanne Saunte
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Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 482 af 27. november 1979

Bekendtgørelse om hvilken kommune og hvilken 
amtskommune udgifterne til folkeskolen endeligt påhviler

I  medfør af  § 40,  s tk.  4,  i  lov nr.  313 af  26.  
juni  1975 om folkeskolen som ændret  ved 
lov nr.  302 af  8.  juni  1978 fastsættesfølgen- 
de:

§ 1 .  Udgifterne t i l  undervisning af  et  barn 
i  folkeskolen påhviler  den kommune,  hvor 
barnet  modtager undervisning,  for  så vidt  
udgifterne ikke helt  el ler  delvis  påhviler  s ta-  
ten,  amtskommunerne el ler  andre.

Stk. 2. Underviser  kommunen et  barn,  hvis 
forældre ikke er  t i lmeldt  folkeregistret  i  kom- 
munen,  kan kommmunen dog kræve en 
godtgørelse herfor fra forældrenes folkeregi-  
s terkommune,  såfremt
1) barnet  efter  aftale mellem de to kommu- 

ner er  henvist  t i l  undervisning i  den på- 
gældende kommune,  el ler

2) barnet  ved forældrenes folkeregisterkom- 
munes el ler  anden offentl ig myndigheds 
medvirken er  anbragt  i  den pågældende 
kommune.

Stk. 3. Godtgørelsen omfatter  kommunens 
udgifter  t i l  barnets  undervisning og eventuel  
befordring.

§ 2.  Udgifterne t i l  undervisning på syge- 
huse og l ignende inst i tut ioner,  som modtager 
børn i  alderen 6–18 år ,  påhviler  den amts-  
kommune,  hvor inst i tut ionen er  beliggende.

Stk. 2. Undervises der på inst i tut ionen et  
barn,  hvis forældre ikke er  t i lmeldt  folkeregi-  
s tret  i  en kommune i  det  amt,  hvor inst i tut io-  
nen er  beliggende,  kan amtskommunen dog 
kræve en godtgørelse herfor fra den amts-  
kommune,  hvori  forældrenes folkeregister-

kommune l igger.
Stk. 3. Godtgørelsen omfatter  udgifterne 

t i l  barnets  undervisning.

§ 3.  Udgifter  t i l  specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand t i l  et  barn,  
hvis udvikling kræver en særlig vidtgående 
hensyntagen el ler  s tøt te,  påhviler  den amts-  
kommune,  hvor bistanden ydes.

Stk. 2. Afholder amtskommunen efter  s tk.  
1 udgifter  t i l  specialundervisning m.v.  t i l  et  
barn,  hvis forældre ikke er  t i lmeldt  folkeregi-  
s tret  i  en kommmune i  amtet ,  kan amtskom- 
munen dog kræve en godtgørelse herfor fra 
den amtskommune,  hvori  forældrenes folke- 
registerkommune l igger.

Stk. 3. Godtgørelsen omfatter  udgifterne 
t i l  barnets  undervisning og eventuel  befor-  
dring.

Stk. 4. Den kommune,  hvor barnets  foræl-  
dre er  t i lmeldt  folkeregistret ,  skal  dog yde 
den amtskommune,  som i  henhold t i l  s tk.  1 
el ler  s tk.  2 afholder udgifterne t i l  specialun- 
dervisning m.v. ,  et  beløb,  der fastsættes af  
undervisningsministeriet ,  j fr .  undervisnings- 
ministeriets  cirkulære om kommunalt  takst-  
beløb i  henhold t i l  folkeskolelovens § 40,  
s tk.  2.

§ 4.  Reglerne i  §§ 2 og 3 om amtskommu- 
nens ret t igheder og pligter  f inder t i l l ige an- 
vendelse på Københavns og Frederiksberg 
kommuner.

§ 5.  Bekendtgørelsen har virkning fra 1.  
januar 1980.

Bilag III

Undervisningsministeriet, den 27. november 1979

P.m.v.

V. Hammer

/  Hanne Saunte

Underv isn ingsmin .  1 .  a fd .  j .  n r .  1977-12310-8
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Bilag IV Undervisningsministeriets cirkulære af 27. november 1979

Cirkulære om kommunalt takstbeløb i henhold til 
folkeskolelovens § 40, stk. 2

(Til  al le  amtsråd og kommunalbestyrelser)

I  henhold t i l  § 40,  s tk.  2,  i  lov nr.  313 af
26.  juni  1975 om folkeskolen som ændret  ved 
lov nr.  302 af  8.  juni  1978 fastsættes efter  
forhandling med Amtsrådsforeningen i  Dan- 
mark og Kommunernes Landsforening føl-  
gende:

§ 1.  For hvert  barn,  som modtager special-  
undervisning og anden specialpædagogisk 
bistand efter  folkeskolelovens § 19,  s tk.  2,  
betaler  kommunen et  beløb t i l  den amtskom- 
mune,  som udgiften t i l  den pågældende spe- 
cialundervisning m. v.  endeligt  påhviler ,  j fr .  
undervisningsministeriets  bekendtgørelse af  
27.  november 1979 om hvilken kommune 
el ler  amtskommune udgiften t i l  undervisning 
i  folkeskolen endeligt  påhviler .

Stk. 2. Beløbet  betales pr .  kalenderdag fra 
den dag,  specialundervisning m. v.  iværksæt-  
tes i  overensstemmelse med herom truffet  
beslutning,  og t i l  den dag undervisningen m. 
v.  ophorer,  j fr .  punkt 4–8 i  undervisningsmi- 
nisteriets  vejledende retningslinier  af  22.  ok- 
tober 1979 om henvisning af  elever t i l  speci-

alundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand efter  folkeskolelovens § 19,  s tk.  2,  og 
undervisningsministeriets  bekendtgørelse af  
22.  oktober 1979 om folkeskolens specialpæ- 
dagogiske bistand t i l  småbørn §§ 5 og 6.

Stk. 3. Kommunen betaler  de skyldige 
takstbeløb månedsvis bagud.

Stk. 4. Modtager barnet  specialundervis-  
ning og anden specialpædagogisk bistand 
efter  folkeskolelovens § 19,  s tk.  2,  i  en kom- 
munal folkeskole,  refunderer amtskommunen 
den del  af  kommunens udgifter ,  som overst i-  
ger det  i  § 2 fastsat te beløb.

§ 2.  Beløbet  fastsættes for  kalenderåret
1980 t i l :

70 kr.  pr .  kalenderdag for elever i  grund- 
skolen og 10.  klasse.

16 kr.  pr .  kalenderdag for børn,  der endnu 
ikke har påbegyndt skolegangen,  og for børn 
i  børnehaveklasser.

§ 3.  Cirkulæret  t ræder i  kraft  den I .  ja-  
nuar 1980.

Undervisningsministeriet, den 27. november 1979

P.  m.  v .  
e .  b .

Hanne  Saunte

Underv isn ingsmin .  I . a fd .  j .  n r .  1979-12312-4 .
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Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 435 af 22. oktober 1979 Bilag V

Bekendtgørelse om befordring af børn og unge, 
der modtager specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand 
i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2

I  henhold t i l  § 25,  s tk.  3,  i  lov nr.  313 af  
26.  juni  1975 om folkeskolen som ændret  ved 
lov nr.  243 af  8.  juni  1977 og lov nr.  302 af
8.  juni  1978 fastsættes:

§ 1.  Til  børn og unge under 18 år ,  som 
bor el ler  opholder sig i  amtskommunen,  og 
som modtager specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand i  henhold t i l  fol-  
keskolelovens § 19,  s tk.  2,  skal  amtskommu- 
nen sørge for den nødvendige befordring t i l  
og fra skole el ler  afholde udgifterne i  forbin- 
delse hermed efter  bestemmelserne i  denne 
bekendtgørelse.

Stk. 2. Forpligtelsen omfatter  såvel  børn,  
der endnu ikke har påbegyndt skolegangen,  
som skolesøgende børn og unge.

Stk. 3. Forpligtelsen omfatter  befordring 
mellem skole og hjem eller  mellem skole og 
daginst i tut ion el ler  formidlet  dagpleje i  hen- 
hold t i l  lov om social  bistand.  Amtskommu- 
nen skal  endvidere sørge for den nødvendige 
befordring el ler  afholde udgifterne i  forbin- 
delse med befordring t i l  og fra undervis-  
ningsinst i tut ioner ( taleinst i tut ter  m. f l . )

Stk. 4. I  Københavns og Frederiksberg 
kommuner varetages amtskommunens opga- 
ver efter  denne bekendtgørelse af  kommu- 
nen.

§ 2.  Amtsrådet  træffer  afgørelse om art  og 
omfang af  elevens befordringsbehov på 
grundlag af  en udtalelse fra skolelægen el ler  
anden sagkyndig udtalelse om elevens egen 
befordringsevne.

Underv isn ingsmin .  1 .  a fd .  j .  n r .  1979-1342-9

§ 3.  I  de t i l fælde,  hvor en elev efter  udta-  
lelsen i  henhold t i l  § 2 er  i  s tand t i l  at  befor-  
dre sig selv t i l  og fra skole,  er  amtskommu- 
nen kun forpligtet  t i l  at  sørge for befordring,  
hvis skolevejen opfylder betingelserne i  hen- 
hold t i l  folkeskolelovens § 25,  s tk.  1,  1)  el ler
2).  Foretages befordringen ved hjælp af  sær- 
l igt  hjælpemiddel ,  anvendes dog bestemmel- 
sen i  § 5.

Stk. 2. Forpligtelsen t i l  at  sørge for befor-  
dring efter  s tk.  1 , 1 .  pkt .  kan i  s tedet  opfyldes 
ved at  henvise eleven t i l  offentl ige trafikmid- 
ler  el ler  t i l  en etableret  befordringsordning 
el ler  ved at  godtgøre elevens udgifter  t i l  egen 
befordring.

Stk. 3. I  t i l fælde af  forbigående sygdom, 
der indebærer,  at  eleven midlert idigt  ikke 
kan befordre sig selv,  anvendes bestemmel- 
serne i  §§ 4–6.

§ 4.  For elever,  som på grund af  alder el-  
ler  fysisk el ler  psykisk handicap ikke er  i  
s tand t i l  at  følge den anviste specialundervis-  
ning m. v. ,  medmindre de befordres t i l  og fra 
skole,  skal  amtskommunen efter  forhandling 
med forældrene sørge for den nødvendige 
befordring på den efter  forholdene mest  hen- 
sigtsmæssige måde.

Stk. 2. Befordringen kan indrettes enten 
ved kørsel  med vognmand el ler  eventuelt  ved 
sygetransport  el ler ,  såfremt forældrene øn- 
sker selv at  befordre eleven,  ved,  at  amts-  
kommunen bidrager hert i l  med et  månedligt  
beløb,  der aftales med forældrene.
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Stk. 3. Hvis det  er  nødvendigt ,  at  eleven 
følges t i l  og fra skole el ler  ledsages under 
befordringen med bil ,  bus el ler  andre befor-  
dringsmidler ,  skal  amtskommunen sørge for,  
at  de nødvendige ordninger etableres og af-  
holde de hermed forbundne udgifter .

§ 5.  Hvis eleven er  i  s tand t i l  ved hjælp af  
særligt  hjælpemiddel  (elkørestol ,  sygecykel  
el ler  l ign.)  at  befordre sig t i l  og fra skole ved 
egen hjælp,  kan amtskommunen opfylde sin 
pl igt  t i l  at  sørge for befordring efter  § 4 ved 
at  afholde udgifterne t i l  befordringen.

§ 6.  Hvis elevens fysiske el ler  psykiske 
handicap t i l lader det ,  kan eleven henvises t i l

at  benytte offentl ige trafikmidler  el ler  etable-  
ret  skolebefordring i  det  omfang,  dette ikke 
medfører urimelig lang befordrings- og ven- 
tet id.  Om nødvendigt  må der indrettes sær- 
skil t  befordring mellem hjemmet el ler  skolen 
og nærmeste offentl ige trafikmiddel .

§ 7.  Afgørelser ,  som amtsrådet  – i  Frede- 
r iksberg kommune kommunalbestyrelsen – 
træffer  i  henhold t i l  denne bekendtgørelse,  
kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse 
indbringes for undervisningsministeriet .

§ 8. Bekendtgørelsen træder i  kraft  den 1.  
januar 1980.

/  Hanne Saunte

Undervisningsministeriet, den 22. oktober 1979

P.m.v.

Bj. Brynskov
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