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Sag om Aarhus Kommunes visitationsprocedure til 

specialundervisning i specialklasser og specialskoler 

Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen. 

Konklusion 

På baggrund af Aarhus Kommunes udtalelse af 9. november 2020 finder 

Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag. 

Vi gør derfor ikke mere i sagen. 

Sådan vurderer vi sagen 

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 

en tilsynssag.  

Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det 

kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, 

om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling. 

Vi vurderer, at oplysningerne i sagen ikke giver anledning til at rejse en 

tilsynssag. 

Vi lægger vægt på, at Aarhus Kommune har oplyst, at kommunen tager 

Børne- og Undervisningsministeriets udtalelse til Ankestyrelsen af 12. 

december 2019 om kommunens visitationsprocedure til 

specialundervisning i specialklasser og specialskoler til efterretning. 
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Vi lægger også vægt på, at Aarhus Kommune straks vil igangsætte 

arbejdet med udvikling af en ny planlægningsmodel, der sikrer løbende 

optag og start hele året i specialklasser- og skoler og dermed 

understøtter det lovgivningsmæssige krav om, at der skal være en 

specialklasse-/specialskoleplads til rådighed umiddelbart på det 

tidspunkt, hvor afgørelsen om henvisning til 

specialundervisningstilbuddet i specialklasse eller specialskole træffes af 

PPR. Kommunen vil snarest muligt justere visitationsproceduren til 

specialklasse og specialskole således: 

 At kommunen træffer afgørelse om henvisning af en elev til

specialundervisning i specialklasse og specialskole på det

tidspunkt, hvor visitationen i PPR vurderer, at

afgørelsesgrundlaget er fyldestgørende (når alle nødvendige og

relevante oplysninger om eleven er indhentet og vurderet,

herunder udredninger fra eksterne parter, f.eks. Børne- og

Ungdomspsykiatrisk Afdeling).

 At elever løbende hen over skoleåret kan starte i en relevant

specialklasse umiddelbart/snarest muligt efter, afgørelsen om

henvisning til specialklassen er truffet af visitationen i PPR efter

nærmere aftale mellem forældre/elev og værtsskole.

 At elever, der henvises til specialskole i løbende optag, optages

som hidtil kontinuerligt hen over skoleåret efter nærmere aftale

mellem forældre/elev og specialskole.

 At i de tilfælde, hvor forældre selv ønsker en specialklasse-

/specialskole uden for kommunen, tages som hidtil stilling hertil

af visitationen i PPR. Forældrenes ønske følges så vidt muligt.

 At Aarhus Kommune vil udvide specialklassekapaciteten i

kommunen med henblik på at kunne eliminere eventuel ventetid

på en relevant specialklasseplads. I de meget få tilfælde, hvor

Aarhus Kommune herefter ikke umiddelbart har en ledig relevant

specialklasseplads, der kan imødekomme elevens

specialpædagogiske behov, vil kommunen (som anført af

ministeriet i udtalelsen af 19. december 2019 side 5) foretage en

afvejning af muligheden for at henvise eleven til et relevant

undervisningstilbud i en anden kommune over for muligheden for

et konkret og individuelt tilpasset tilbud på elevens skole i

ventetiden på en relevant specialklasseplads i Aarhus Kommune,

der matcher elevens specialpædagogiske behov. Barnets tarv og
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forældrenes ønske indgår som væsentlige elementer i 

afvejningen. 

Vi offentliggør dette brev på www.ast.dk. 

Sagens oplysninger 

Sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning skrev til 

Ankestyrelsens tilsyn den 24. oktober 2018. 

Sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning oplyste, at det var 

sekretariatets vurdering, at Aarhus Kommunes visitationsprocedure var i 

strid med folkeskolelovens bestemmelser om visitation til 

specialundervisning i § 20, stk. 2 og § 22, stk. 1, nr. 1, samt § 40, stk. 1 

om kommunens undervisningsansvar. 

Sekretariatet oplyste, at kommunens visitationsudvalg ikke traf afgørelse 

i de indstillede sager fra PPR, før der var en ledig plads i et af 

kommunens egne specialundervisningstilbud. Kommunen anvendte 

således ikke folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 1, hvorefter kommunen 

kan visitere til et specialundervisningstilbud uden for kommunen i de 

tilfælde, hvor kommunen ikke selv har et egnet ledigt tilbud. 

Ankestyrelsen bad den 30. oktober 2018 Aarhus Kommune om en 

udtalelse. 

Aarhus Kommune sendte den 26. november 2018 en udtalelse. Bl.a. 

følgende fremgår af udtalelsen: 

”Aarhus Kommune opfatter bestemmelsen i folkeskolelovens § 22, 

stk. 1, nr. 1, således, at kommunen – hvis kommunen ikke selv har 

et egnet specialpædagogisk undervisningstilbud, der kan 

imødekomme elevens behov – kan vælge at henvise eleven til et 

specialpædagogisk undervisningstilbud i en anden kommune, hvis 

denne kommune måtte have et relevant og dækkende 

undervisningstilbud til eleven. Vurderingen af om Aarhus Kommune 

selv har et relevant og dækkende specialpædagogisk 

undervisningstilbud til en elev eller i modsat fald, om en anden 

kommune har et sådant tilbud, må tilkomme Aarhus Kommune 

selv. Forældrene skal selvsagt også være indforståede med, at 

deres barn i givet fald henvises til et skoletilbud i en anden 

kommune med en væsentligt længere transporttid til følge. 
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Aarhus Kommune har, som nævnt under pkt. 1, en stor grad af 

forsyningssikkerhed i en meget bred vifte af specialpædagogiske 

undervisningstilbud, der er fuldt ud dækkende og kan imødekomme 

de specialpædagogiske behov, som elever i kommunen typisk har. 

Hvis en elev har nogle særlige behov, som ikke ses at kunne 

imødekommes i de eksisterende specialpædagogiske 

undervisningstilbud i Aarhus Kommune, opretter kommunen et 

særligt individuelt tilrettelagt specialpædagogisk 

undervisningstilbud for den pågældende elev. Aarhus Kommune 

har således i tilgift til de eksisterende specialpædagogiske 

undervisningstilbud flere elever i helt særligt tilrettelagte 

undervisningstilbud forankret på lokale skoler i kommunen. 

Da Aarhus Kommune selv har de nødvendige specialpædagogiske 

undervisningstilbud har kommunen ikke behov for at henvise 

elever til specialpædagogiske undervisningstilbud uden for 

kommunen i medfør af folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr. 1. Andre 

og mindre omegnskommuner køber jævnligt ledige pladser i 

Aarhus Kommunes specialpædagogiske undervisningstilbud, da 

disse kommuner ikke selv har dækkende tilbud. 

Det stigende og vekslende pres på det specialpædagogiske område 

hen over et skoleår betyder, at der kan være en kortere ventetid 

på en specialklasseplads, der konkret matcher elevens 

specialpædagogiske behov. I ventetiden imødekommes elevens 

specialpædagogiske behov på den skole, hvor eleven er indskrevet. 

Elevens undervisningstilbud tilrettelægges i disse tilfælde i et 

samarbejde mellem forældre, skole og PPR, der følger sagen tæt. 

Der er således ikke tale om, at disse få elever i ventetiden står 

uden et undervisningstilbud, der kan imødekomme deres 

specialpædagogiske behov, og Aarhus Kommune opfylder dermed 

efter kommunens opfattelse undervisningsforpligtelsen i medfør af 

folkeskolelovens  

§ 40, stk. 1, jf. § 20, stk. 2.

Aarhus Kommune skønner i øvrigt, at en eventuel ventetid på den 

specialklasseplads i kommunen, der specifikt kan imødekomme en 

elevs specialpædagogiske behov, vil være kortere end den 

ventetid, der vil være ved at afsøge eventuelle egnede 

specialpædagogiske undervisningstilbud i andre kommuner og 

indgå overenskomster med kommunerne i den forbindelse. Der 

findes således ikke en ”tilbudsportal” for alle kommuner, med 

beskrivelser af ledige specialpædagogiske undervisningstilbud i de 
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enkelte kommuner, hvor der kan søges om egnede tilbud. Presset 

på det specialpædagogiske område gælder for alle kommuner, der 

således ikke generelt har ledig kapacitet (overskudskapacitet) på 

specialklasseområdet. 

Overordnet finder Aarhus Kommune i øvrigt ikke, at det vil være i 

overensstemmelse med barnets tarv at blive henvist til et 

specialklassetilbud i en anden kommune, der transportmæssigt kan 

ligge længere væk, end et tilbud i Aarhus Kommune ville gøre. 

Aarhus Kommune har som nævnt under pkt. 3 nogle 

grænseværdier for varigheden af transporten til et 

specialpædagogisk undervisningstilbud, som er fastsat under 

hensyn til børnenes tarv.  

Aarhus Kommune finder det herudover problematisk, hvis elever 

som følge af en mulig kortere ventetid på en ledig relevant 

specialklasseplads i Aarhus Kommune henvises til at have deres 

skolegang – for nogles vedkommende i en længere årrække – i en 

anden kommune langt fra deres nærmiljø. Alternativt ville eleven 

skulle hjemtages til Aarhus Kommune, når den relevante 

specialklasseplads er ledig. Det er Aarhus Kommunes holdning, at 

disse skift heller ikke vil være i overensstemmelse med disse børns 

tarv. Aarhus Kommune skal i den forbindelse tillige bemærke, at 

afventning af det helt rette specialpædagogiske undervisningstilbud 

til eleven ligeledes minimerer risikoen for eventuelle skift mellem 

specialpædagogiske undervisningstilbud. 

Sammenfattende er det Aarhus Kommunes opfattelse, at 

kommunes visitationsprocedure til specialklasser og specialskoler 

er i overensstemmelse med folkeskoleloven.” 

Sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning bemærkede bl.a. 

følgende den 19. december 2018 til kommunens udtalelse: 

”Det fremgår af folkeskolelovens § 3, stk. 2, at børn, hvis udvikling 

kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i 

specialklasser og specialskoler. Af denne bestemmelse udleder 

sekretariatet, at der generelt består en umiddelbar handlepligt for 

kommunen.  

Sammenholdt med kommunens pligt i folkeskolelovens § 40, stk. 

1, hvori det fremgår, at kommunen har ansvaret for, at ethvert 



6 

undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller 

får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen, er det sekretariatets opfattelse, at hvis 

kommunen ikke inden for relativ kort tid (uden ophør) kan pege på 

et relevant specialundervisningstilbud inden for kommunegrænsen, 

skal der henvises til et relevant specialundervisningstilbud uden for 

kommunegrænsen. Der kan således ikke generelt ses bort fra 

henvisningsmuligheden i § 22, stk. 1, nr. 1, selv om bestemmelsen 

er formuleret som en kan-bestemmelse.” 

Ankestyrelsen bad herefter den 8. marts 2019 Undervisningsministeriet 

(nu Børne- og Undervisningsministeriet) om en udtalelse om, hvorvidt 

Aarhus Kommunes visitationsprocedure efter ministeriets opfattelse var i 

overensstemmelse med folkeskoleloven. 

Af Børne- og Undervisningsministeriets udtalelse af 12. december 2019 

fremgår bl.a. følgende: 

”3. Det fremgår af sammenhængen mellem bekendtgørelsens § 4, 

stk. 2, 1. pkt., og § 4, stk. 2, 2. pkt. [bekendtgørelse nr. 693 af 20. 

juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand], at i de tilfælde, hvor der ikke er et 

undervisningstilbud i kommunen, der kan imødekomme elevens 

særlige behov, må kommunalbestyrelsen overveje, om eleven efter 

overenskomst med en anden kommunalbestyrelse kan henvises til 

en specialklasse eller specialskole i den anden kommune. 

[…] 

Efter Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse er Aarhus 

Kommune i de tilfælde, hvor kommunen ikke umiddelbart har et 

undervisningstilbud, der kan imødekomme en elevs særlige behov, 

forpligtet til at afveje mulighederne for at henvise eleven til et 

relevant undervisningstilbud i en anden kommune over for et 

konkret og individuelt tilpasset tilbud på skolen i ventetiden. 

Foretager kommunen ikke en sådan afvejning, vil det ikke være i 

overensstemmelse med bekendtgørelsens§ 4, stk. 2, 2. pkt. 

4. Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle regler om

myndigheders sagsbehandlingstid. Det følger imidlertid af god

forvaltningsskik, at sager inden for det offentlige skal behandles

inden for rimelig tid og må ikke trækkes unødigt ud.
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Der er heller ikke i folkeskoleloven eller i bekendtgørelse nr. 693 af 

20. juni 2014 fastsat særskilte regler om kommunalbestyrelsens

sagsbehandlingstid i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen skal

træffe afgørelse om henvisning af elever til specialklasser eller

specialskoler i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 2, jf. dog

bemærkningerne til punkt 5 og 6.

5. De nærmere regler om fremgangsmåden ved henvisning af

elever til specialklasser og specialskoler er fastsat i §§ 2, 3 og 4,

stk. 2, i bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014.

Det fremgår blandt andet heraf, at skolens leder, hvis en elev må 

antages at have behov for specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand, skal indstille eleven til en pædagogisk-

psykologisk vurdering, jf. bekendtgørelsens § 2. Den pædagogisk-

psykologiske vurdering fremsendes skriftligt til skolens leder, jf. § 

3. stk. 4.

Herefter kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at henvise 

eleven til specialundervisning i en anden skole end distriktsskolen i 

eller uden for kommunen, jf. bekendtgørelsens§ 4, stk. 2. 

Ved fastsættelse af disse regler om fremgangsmåden ved 

henvisning af elever til specialklasser og specialskoler er det 

forudsat, at behandlingen af den enkelte sag sker inden for rimelig 

tid og ikke trækkes unødigt ud. 

Spørgsmålet om, hvornår kommunalbestyrelsen har brugt for lang 

tid til at behandle den enkelte sag, kan ikke besvares generelt, 

men må bygge på en konkret vurdering af sagen, herunder sagens 

kompleksitet og omfanget af de undersøgelser der i henhold til 

undersøgelsesprincippet skal foretages. 

Efter det oplyste træffer kommunalbestyrelsen i Aarhus Kommune 

først afgørelse i sager om henvisning af elever til specialklasser og 

specialskoler, når der er en ledig plads i kommunen. Dette kan ikke 

forstås anderledes end, at sagerne sættes i bero på grund af 

manglende pladser i kommunens specialklasser og specialskoler. 

Det forhold, at Aarhus Kommune bemærker, at presset på det 

specialpædagogiske område gælder for alle kommuner, og at andre 

kommuner ikke generelt har ledig kapacitet (overskudskapacitet) i 

specialklasser eller på specialskoler, er i denne sammenhæng uden 

betydning. 
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6. Efter Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse kan en sag

ikke sættes i bero på grund af manglende pladser i Aarhus

Kommunes specialklasser og specialskoler.

Børne- og Undervisningsministeriet skal i den forbindelse henvise 

til, at kommunalbestyrelsen efter folkeskoleloven er forpligtet til at 

sørge for, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen 

eller støtte, henvises til specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskolet, hvis de 

har behov herfor, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 20, stk. 2, 1. 

pkt. 

[…] 

9. I de tilfælde, hvor en kommune ikke har et undervisningstilbud,

der kan tilgodese elevens behov, kan kommunen beslutte at

iværksætte midlertidig enkeltmandsundervisning i henhold til § 12,

stk. 2, i bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014. Det fremgår af

brev af 19. december 2018 fra sekretariatet for Klagenævnet for

Specialundervisning, at Aarhus Kommune har anvendt denne

mulighed i det konkrete tilfælde.

[…] 

Ministeriet skal i den forbindelse pege på, at det fremgår af 

bekendtgørelsens 12, stk. 2, 4. pkt., at kommunalbestyrelsen uden 

ophør skal undersøge muligheden for at henvise eleven til et egnet 

tilbud i eller uden for kommunen, jf. foran i punkt 2 om 

bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt. 

Det står ikke Børne- og Undervisningsministeriet klart, på hvilket 

grundlag kommunalbestyrelsen i Aarhus Kommune har ventet med 

at træffe afgørelse i sager om henvisning af elever til specialklasser 

og specialskoler, når der er en ledig plads i kommunen. Det er efter 

Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse ikke i 

overensstemmelse med bekendtgørelsens § 12, stk. 2, 4. pkt., at 

sætte en sag, der i øvrigt må antages at være klar til afgørelse, i 

bero, indtil der er en ledig plads til den pågældende elev. 

Enkeltmandsundervisning kan kun gives i ganske særlige tilfælde, 

jf. ovenfor, og kan ikke ses som et varigt alternativ til et 

klassefællesskab, i hvilket barnet kan udvikle sig fagligt og alsidigt, 

herunder socialt. 
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[…] 

11. I de tilfælde, hvor en kommune ikke har et

undervisningstilbud, der kan tilgodese elevens behov, kan

kommunen beslutte at iværksætte midlertidig

enkeltmandsundervisning i henhold til § 12, stk. 2, i

bekendtgørelsen. Det fremgår af brev af 19. december 2018 fra

sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning, at Aarhus

Kommune har anvendt denne mulighed i det konkrete tilfælde.

[…] 

Efter Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse er det ikke i 

overensstemmelse bekendtgørelsens § 12, stk. 2, 4. pkt., at 

visitationsudvalget i Aarhus Kommune først træffer afgørelse i 

sager om henvisning af elever til specialklasser og specialskoler, 

når der er en ledig plads i kommunen. Det er således ikke muligt at 

sætte en sag i bero, indtil der er en ledig plads til den pågældende 

elev. Dette gælder uanset, at der i ventetiden er iværksat 

enkeltmandsundervisning. 

12. Det fremgår således tydeligt af regelgrundlaget, at henvisning

til specialundervisning skal ske, når eleven har behov herfor og

ikke, når det er hensigtsmæssigt i forhold til kommunens

planlægning.

Med hensyn til klarhedskriteriet er det på det foreliggende 

imidlertid grundlag ikke muligt for ministeriet at vurdere, om 

ulovligheden er klar, da det ville kræve dyberegående kendskab til 

hver enkelt af de konkrete sager, kommunen har sat i bero.” 

Ankestyrelsen bad den 6. oktober 2020 om Aarhus Kommunes 

bemærkninger til udtalelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Af Aarhus Kommunes svar af 9. november 2020 fremgår bl.a. følgende: 

”Aarhus Kommune tager Børne- og Undervisningsministeriets 

udtalelse om kommunens visitationsprocedure til 

specialundervisning i specialklasser og specialskoler til efterretning. 

På baggrund af ministeriets nærmere udlægning af lovgrundlaget i 

udtalelsen af 19. december 2019 vil kommunen snarest muligt 
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justere visitationsproceduren til specialklasse og specialskole 

således: 

 Der træffes fremover afgørelse om henvisning af en elev til

specialundervisning i specialklasse og specialskole på det

tidspunkt, hvor visitationen i PPR vurderer, at

afgørelsesgrundlaget er fyldestgørende (når alle nødvendige

og relevante oplysninger om eleven er indhentet og

vurderet, herunder udredninger fra eksterne parter, f.eks.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (AUH).

 Elever i løbende optag hen over skoleåret kan starte i en

relevant specialklasse umiddelbart/snarest muligt efter

afgørelsen om henvisning til specialklassen er truffet af

visitationen i PPR efter nærmere aftale mellem forældre/elev

og værtsskole.

 Elever, der henvises til specialskole i løbende optag, optages

som hidtil kontinuerligt hen over skoleåret efter nærmere

aftale mellem forældre/elev og specialskole.

 I de tilfælde, hvor forældre selv ønsker en specialklasse-

/specialskole uden for kommunen tages som hidtil stilling

hertil af visitationen i PPR. Forældrenes ønske følges så vidt

muligt.

 Aarhus Kommune vil udvide specialklassekapaciteten i

kommunen med henblik på at kunne eliminere eventuel

ventetid på en relevant specialklasseplads. I de meget få

tilfælde, hvor Aarhus Kommune herefter ikke umiddelbart

har en ledig relevant specialklasseplads, der kan

imødekomme elevens specialpædagogiske behov, vil

kommunen (som anført af ministeriet i udtalelsen af 19.

december 2019 side 5) foretage en afvejning af muligheden

for at henvise eleven til et relevant undervisningstilbud i en

anden kommune overfor muligheden for et konkret og

individuelt tilpasset tilbud på elevens skole i ventetiden på

en relevant specialklasseplads i Aarhus Kommune, der

matcher elevens specialpædagogiske behov. Barnets tarv og

forældrenes ønske indgår som væsentlige elementer i

afvejningen.

 Aarhus Kommune vil straks igangsætte arbejdet med

udvikling af en ny planlægningsmodel, der sikrer løbende

optag og start hele året i specialklasser- og skoler og

dermed understøtter det lovgivningsmæssige krav om, at

der skal være en specialklasse-/specialskole plads til

rådighed umiddelbart på det tidspunkt, hvor afgørelsen om
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henvisning til specialundervisningstilbuddet i specialklasse 

eller specialskole træffes af PPR. Aarhus Kommune vil bl.a. 

indhente erfaringer og søge inspiration i 

visitationsprocedurerne for de øvrige kommuner i 6-

bysamarbejdet, bl.a. Aalborg, Odense og København.” 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en 

tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.  

Venlig hilsen 

Charlotte Kirkeby 

Kopi er sendt til: 

Sekretariatet for Klagenævnet for Specialundervisning 

Vi har anvendt: 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019  


