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Aarhus, d. 21. marts 2020 

 
 
Sætter kvalitetsrapporten kikkerten for byrådets blinde øje? 
 
 
Vi har i Landsforeningen Autisme kreds Østjylland gennemgået den nye kvalitetsrapport på 
skoleområdet, som den fremgår af Børne- og Ungeudvalgets referat af mødet 12012020. 
Ønsker man politisk i Aarhus kommune at se de store tals sandhed i statistikkerne - og få krydret 
dem med gode beretninger - så får byrådet den ønskede genre i hånden. Men ønsker man detaljer 
og korrelerede data fx for at bruge kvalitetsrapporten som et reelt arbejdsværktøj, der skal 
kortlægge aktuel status på indsatsområder i folkeskolen, skal der lægges op til en helt anden 
tilgang, end det nuværende grundlag gør. 
 
Hvis man fortsætter tilblivelsen af kvalitetsrapporten på et så tyndt grundlag, kan rapporten kun 
blive et retoucheret billede af, hvordan tingenes tilstand er. Alle børn på den lokale folkeskole er 
slået sammen - inklusionen er lykkedes ved en simpel sammentælling i modstrid med 
virkeligheden. Børn går nemlig i specialklasser, i mellemformer med få timers undervisning eller 
som Nestklasser, i normalklasser eller har måske slet ikke været i skole i måneder…   
Børns livskvalitet og senere samfundsbidrag afhænger af, hvor godt deres liv former sig i 
skolealderen. Lad kvalitetsrapporten fortælle,  

- om børn trives og lærer bedre efter flytning til specialklasse på hjemskolen 
- om sammensætningen af specialklasser skal genovervejes for fx børn med angst  
- om der er en sammenhæng mellem klassesammenlægninger og skolevægring  
- om det reelt er billigere for samfundet at lade barnet i specialbørnehaven gå direkte på 

specialskole i stedet for at lade det gå i indskoling, specialklasse evt. med skolevægring for 
at få de afsluttende år på specialskole  

- om forventningerne til børn ud fra køn og/eller social baggrund skygger for 
opmærksomhed på kognitive handikap. 

 
Forældretilfredshedsdelen er nu taget ud af den nye KP. Det er en fejl. Forældretilfredsheden er 
en god indikator for, om der er et godt forhold mellem skole og hjem. Tilfredsheden blandt 
forældre har været dalende, samtidig er andelen af børn i mistrivsel og børn med dårligere 
afgangsprøver stigende - det kan sandsynligvis godt kædes sammen, hvis man tør se dybere end 
bare overfladen. Først med reel viden kan der handles ansvarligt. Stil fx et ekstra spørgsmål til 
forældre, der er utilfredse med skolen: 
Hvad skyldes utilfredsheden, vælg gerne flere: 

- for meget/lidt kommunikationen mellem skole og hjem 
- dårligt skole/hjem samarbejde 
- for meget/lidt faglighed  
- for meget uro i mit barns klasse 
- mit barn er i mistrivsel/skolevægring 
- mit barn er inkluderet i et forkert skoletilbud 
- jeg føler mig kørt ud på et sidespor i samarbejdet om mit barn. 
- andet 

 
 



Side 2 af 2   

Konkret ønsker vi: 
 at UVMs vejledning til skoleledere udbredes og implementeres lokalt, så pædagoger og 

lærere er kendt med deres notatpligt og pligt til at oplyse om støtte- og ankemuligheder. 
 at der mellem de nationale forældretilfredshedsundersøgelser gennemføres kommunal, 

lokalt forankrede forældretilfredshedsundersøgelser med segregerede spørgsmål. 
 at den interviewede oplyser om barnets vilkår - er det ganske almindeligt - eller på grund af 

vanskeligheder eller handikap  
o inkluderet i normalmiljø 
o i nest-klasse 
o i mellemform 
o i specialklasse 
o i specialskole. 

Alt efter det valgte svar stilles de segregerede spørgsmål.  
 at Aarhus kommune vedkender sig at have ansvar for og derfor også rapporterer om den 

skolegang, børn med handikap tilbydes - og samarbejdet med deres forældre. 
 
I rapportens tekst løber man kort igennem baggrunde for skolevægring - der linkes ikke videre til 
data i konkrete begrundelser. Alle nævnte muligheder lægger op til, at årsagen til skolevægring 
ligger hos barnet og hos familien. Der er ikke åbnet op for, at der kan være andre grundlæggende 
årsager - fx.  

- at barnet har et kognitivt handicap 
- at rammerne for barnet ikke harmonerer med handicappet og er udslagsgivende i en 

skolevægring 
- at der er for svag faglighed ift. barnets handicap (manglende specialiseret viden). 
 

Det giver anledning til stor bekymring, at man sådan overser et område, der har stor betydning for 
mange børn i skolevægring. Så længe man ikke anerkender, at rammerne og manglende 
specialiseret viden i tilgangen til børn med kognitive handicaps kan være årsagen til skolevægring, 
så vil man heller ikke løse problematikken.  
Back2school nævnes som værktøjet til at løse skolevægring - det er allerede i 2018 konstateret, at 
der skal en særlig variant i brug, hvis det skal gavne børn med autisme. Det samme gælder i øvrigt 
metoden CoolKids ift. børn med angst - har barnet en autismespektrumforstyrrelse, skal der noget 
særligt til, man skal have specialiseret bemanding og man må ikke konfrontere med det, barnet er 
bange for.  
 
For lidt viden og forkert valg af metoder fører til livsvarige traumer. 
One size fits all kommer til at koste samfundet dyrt i længden. 
Det er ikke sikkert, at de fleste anviser den bedste skole for alle - kun for de fleste. 
En rapport uden omtale af handikappede børn har negligeret en potentiel styrke for samfundet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Nielsen  
Elsebeth Pii Svane  
Marianne Banner, kredsformand 


