
Om specialundervisning lokalt og generelt 
 

TV midt-vest bragte torsdag den 31. august et indslag om den ordblinde dreng, Rasmus, i Fjends.  
 
Det er godt, at sagen er kommet frem og en tak til Rasmus`s forældre for det.  
Det står fast, at man fra skolerne side i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har 
sat massivt ind med specialundervisning til Rasmus, men der har manglet opfølgning: Hvordan er 
det gået: er der sket fremskridt, er det det rigtige tilbud osv. Lidt svarende til, at man giver en 
person medicin, men glemmer at råbe vagt i gevær, hvis det ikke virker. 
  
Jeg vil godt understrege, at hele denne specialundervisningsproblematik ikke kun er et 
Fjendsproblem men en tendens i tiden, der går på, at der i mange år har været for stor fokus på 
visiteringen til specialundervisning og ikke så meget på revurdering og opfølgning. 
 
På en måde har vi været lidt på forkant i Fjends Kommune, for vi bad sidste år om at få udarbejdet 
en analyse af blandt andet specialundervisningsområdet med det mål, at vi som politikere kunne få 
større gennemskuelighed på området. Den analyse skal behandles på budgetseminaret sidst på ugen.  
 
Generelt tror jeg, at man bliver nødt til at tænke nyt og mere helhedsorienteret på dette område. 
Efter min mening har man helt overset den kæmpe ressource, der ligger i et godt og tillidsfuldt 
forældresamarbejde. Vi skal lade forældrene komme meget mere på banen, de ved jo som regel, 
hvor skoen trykker. Vi skal fremover i højere grad tænke forældrene ind i målfastsættelsen og 
opfyldelsen på en positiv måde, således at også forældrene oplever, at de er værdifulde medspillere 
omkring barnets udvikling.  
  
Derudover mener jeg at det er nødvendigt med en tæt dialog systemerne imellem på tværs af 
fagområder og forvaltninger med det mål, at alle gode kræfter bliver sat ind på at spille sammen til 
gavn for det enkelte barn. 
 
Når eleverne forlader folkeskolen synes jeg, at de skal være livsduelige forstået på den måde, at de 
har de grundlæggende kundskaber i orden med den selvfølelse det giver. Nu ved jeg ikke hvor langt 
Rasmus er nået hen mod det mål på den specialskole, han har gået, men jeg har personligt den 
holdning, at vi som Kommune har et ansvar for at få rettet op på den fejl, systemet har begået under 
Rasmus`s skolegang.   
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