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Efterskoleophold til unge med særlige behov
Kære forælder
Visitationsudvalget for Specialundervisning, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Pædagogisk,
Psykologisk Rådgivning sender dig her en folder med information omkring ansøgning og bevilling af
efterskoleophold til elever med særlige behov.
For hurtigt overblik over, hvad der er vigtigt at vide som forælder – se bagsiden.

MÅLGRUPPE - EFTERSKOLEOPHOLD I 9./10. KLASSE
Elever i Sønderborg Kommune, der modtager specialundervisning i kommunal eller privat almen skole,
specialklasse eller specialskole, kan få bevilliget et efterskolehold i 9./10 klasse.
En forudsætning for bevilling af et efterskoleophold er, at dit barn er i målgruppen for specialpædagogisk
bistand jf. folkeskolelovens §20, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1398 af den 28/09/2020 samt tilhørende
bekendtgørelse 693 af d. 20/6/2014), der omhandler specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand.
Vurdering og bevilling af efterskoleophold træffes af Visitationsudvalget for Specialundervisning. Beslutning
vil ske på baggrund af vurdering af oplysninger fra nuværende skole, Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning
(PPR) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ansøgt af nuværende skole i samarbejde med dig og
dit barn.
Visitationsudvalget vil vurdere, om et efterskolehold på den ønskede efterskole kan være et relevant tilbud til
dit barn og som forventes at kunne imødekomme dit barns behov.

AFKLARING AF RELEVANT EFTERSKOLE
Ansøgning om efterskoleophold kræver, at det undersøges i samarbejde med dig forælder, UU og PPR,
hvilken efterskole der er relevant for dit barn og som kan imødekomme dit barns behov for støtte.
UU kan give dig og dit barn forslag til efterskoler, der kan være relevante at undersøge. Du kan også give
forslag til efterskoler, som du tænker kan imødekomme dit barns behov.
For afdækning af om den foreslåede efterskole kan imødekomme dit barns behov, er det i den
sammenhæng dit ansvar at tage kontakt til efterskolen og eventuelt besøge den sammen med dit barn.
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ANSØGNING OM EFTERSKOLEOPHOLD
Når I har fundet frem til den rette efterskole, vil dit barns nuværende skole sende en ansøgning til
Visitationsudvalget for Specialundervisning. Det kræver dit samtykke, at skolen sender ansøgningen til
Visitationsudvalget samt at skolen må medsende relevant bilagsmateriale i form af elevplan/skolens
pædagogiske beskrivelse, PPR’s vurdering af dit barns behov samt eventuelt tilføjelser fra dit barns UUvejleder.
Visitationsudvalget vil vurdere, om dit barn fortsat vurderes at være i målgruppen for specialundervisning og
om den foreslåede efterskole er relevant i forhold til at kunne imødekomme dit barns behov.

BEVILLING AF EFTERSKOLEOPHOLD
Vurderer Visitationsudvalget, at dit barn er i målgruppen for efterskolehold, modtager du et bevillingsbrev.
Her står der oplyst, hvilken efterskole der er bevilliget ophold til samt hvilket klassetrin og skoleår bevillingen
er gældende for.
Du får også oplysning, om, hvad bevillingen indeholder. Skole og Uddannelse dækker den beregnede
forældreegenbetaling vedrørende eventuelt indmeldelsesgebyr, depositum samt opkrævning for månedlige
skolepenge/forældrebetalinger. Øvrige udgifter afholder Skole og Uddannelse ikke.

TILMELDING TIL EFTERSKOLEN
Når du har modtaget efterskolebevillingen skal du være opmærksom på, at du har ansvaret for at få dit barn
tilmeldt efterskolen. Visitationsudvalget oplyser dette i bevillingsbrevet.
Når du tilmelder dit barn til efterskolen, kan det være nødvendigt at lægge ud for indskrivningsgebyret. Det
vil du få refunderet af Skole og Uddannelse mod fremsendelse af kvittering.
Nogle efterskoler har obligatorisk praktikuge, hvor der gælder samme procedure vedrørende betaling. I
bevillingsbrevet vil du kunne se, hvem du skal sende regningen til.

MERE OM TILMELDING OG ØKONOMI – husk at søge om statstilskud
Bevilling af et efterskoleophold betyder, at Skole og Uddannelse dækker forældreegenbetalingen. Det vil
sige, at Skole og Uddannelse dækker den del af udgiften, du som forældre skal betale, når statens
elevtilskud er trukket fra.
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Det er derfor vigtigt, at du sørger for at ansøge om muligt statstilskud.
Du skal sørge for at tilmelde dit barn til efterskolen, når du har modtaget bevillingen. Du vil typisk få tilsendt
ansøgningspapirerne fra efterskolen ved tilmeldingen. Skole og Uddannelse dækker de udgifter, der er
inkluderet i den månedlige forældrebetaling samt eventuelt indmeldelsesgebyr og depositum.
Du skal som forældre dække alle øvrige omkostninger, der er forbundet med efterskoleopholdet som f.eks.
transport, tøj, lommepenge, særlige aktiviteter med videre.
Du skal være opmærksom på, at nogle efterskoler har særlige udgifter til undervisningsmaterialer, studieture
eller andet, der ikke dækkes af Skole og Uddannelse, da det er en udgift ud over den månedlige
forældreegenbetaling.
Ofte kan man på efterskolernes hjemmeside se, om der er ekstra udgifter forbundet med efterskoleopholdet.
Kontakt gerne efterskolen, hvis de ikke oplyser det der.

SAMARBEJDSPARTNERE UNDER EFTERSKOLEOPHOLDET
Når dit barn er på efterskole, så følger dit barns tidligere UU-vejleder og PPR-psykolog i Sønderborg
Kommune ikke dit barn på samme aktive vis som hidtil. Dette skyldes, at PPR har afgivet deres status på dit
barns tidligere skolegang til efterskolen. Det skyldes også, at efterskolen har forpligtelsen til at give dit barn
og dig råd og vejledning omkring dit barns skolegang og videre uddannelsesplan.
Efterskolen skal sørge for uddannelsesvejledning til dit barn. Skolen har derfor typisk tilknyttet en
kontaktperson, der står for vejledning til dit barns fremtidige uddannelsesplan.
Vi opfordrer til et tæt og aktivt samarbejde mellem dig, dit barn og efterskolen omkring dit barns
efterskoleophold og samarbejde omkring dit barns videre uddannelsesplan.
I nogle tilfælde kan det være relevant at inddrage PPR og UU i Sønderborg Kommune. Både du forælder og
efterskole er meget velkomne til at tage kontakt til os. Se kontaktoplysninger sidst i folderen.

AFBRUDT EFTERSKOLEOPHOLD
Hvis du og dit barn skulle opleve konflikter, mistrivsel eller har spørgsmål undervejs i efterskoleåret, så
kontakt meget gerne dit barns kontaktperson for uddannelsesvejledning på efterskolen. Især hvis I overvejer
at afbryde efterskoleopholdet.
Hvis dit barn ikke trives på efterskolen og der ikke ses et formål med videre skolegang på efterskolen og
opholdet skal afbrydes, skal du orientere Visitationsudvalget for Specialundervisning.

Efterskoleophold for unge med særlige behov
dddddddadadawdddddddadHeenfaa

Orienteringen kan sendes på mail til Sønderborg Kommune attesteret Visitationsudvalget for
Specialundervisning: post@sonderborg.dk.
Du vil herefter blive kontaktet for drøftelse af dit barns videre skolegang og uddannelsesplan.
Når dit barn afbryder et efterskolehold, er det som udgangspunkt den skole, dit barn gik på inden opstart på
efterskolen, der skal give dit barn et skoletilbud igen. I nogle tilfælde vil det dog give mening at tilbyde dit
barn et ophold på en anden efterskole. I nogle tilfælde vil det give mening, at dit barn henvises til et andet
relevant skoletilbud.
Visitationsudvalget for Specialundervisning vil i samarbejde med dig forælder, dit barn, PPR og UU vurdere
det bedst egnede skoletilbud til dit barn.

GENANSØGNING OM EFTERSKOLEOPHOLD I 10. KLASSE
Hvis dit barn allerede går på efterskole i 9. klasse og du og dit barn ønsker at søge om bevilling af
efterskoleophold i 10. klasse til kommende skoleår, så skal efterskolen eller du forælder kontakte
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg Kommune. Se kontaktoplysninger bagerst.
Ungdommens Uddannelsesvejledning vil sende dig en vejledning til ansøgning om endnu et efterskolehold.
Du og efterskolen skal indsamle det nødvendige ansøgningsmateriale. Dette skal herefter sendes af dig eller
efterskolen til Visitationsudvalget for Specialundervisning, post@sonderborg.dk
Visitationsudvalget vil have behov for efterskolens elevplan/handleplan og status herpå eller lignende, der
beskriver dit barns behov, udvikling og trivsel i nuværende skolesammenhæng. Efterskolens kontaktperson
for uddannelsesvejledning kan give udtalelse om anbefaling af fremadrettet skolegang. I nogle tilfælde kan
der være behov for en aktuel vurdering fra Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning eller andre fagpersoner,
der er vigtige at inddrage i forhold til vurdering af dit barns behov for fremadrettet skolegang.

HVAD SKAL DER SKE EFTER EFTERSKOLEOPHOLDET?
Der er forskellige veje at gå for de unge efter endt skolegang i folkeskolen/efterskolen. Efterskolen vil vejlede
dit barn og dig i, hvilke muligheder der er og som vurderes at kunne imødekomme dit barns behov ud i
ungdomslivet og ungdomsuddannelsesvejen.
Alle unge skal efter endt skolegang have en uddannelsesplan. Udarbejdelsen af dit barns uddannelsesplan
sørger efterskolen for i samarbejde med dit barn og dig.
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Hvis det vurderes, at dit barn er i målgruppen for et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb (STU)
efter efterskoleopholdet, så skal efterskolen kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg
Kommune i god tid, det vil sige inden juleferien. Dette skal du gøre efterskolen opmærksom på.

Vi håber, at du med denne folder har fået god oplysning omkring efterskoleophold.
Har du spørgsmål til os, så kontakt os meget gerne.

Venlig hilsen
Børn, Uddannelse og Sundhed – Sønderborg Kommune
Skole og Uddannelse
Visitationsudvalget for Specialundervisning
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning

KONTAKT TIL OS

Ungdommens

Pædagogisk,

Visitationsudvalget for

Visitationsudvalget for

Uddannelsesvejledning

Psykologisk Rådgivning

Specialundervisning

Specialundervisning

Børn, Uddannelse og

Børn, Uddannelse og

Børn, Uddannelse og

Ansøgninger fra

Sundhed – Sønderborg

Sundhed – Sønderborg

Sundhed – Sønderborg

forældre/efterskole

Kommune

Kommune

Kommune

sendes til:

Berit Clausen

Lone Nørgaard Andresen

Cindy Martin

post@sonderborg.dk

Leder af Ungdommens

Leder af Pædagogisk,

Specialkonsulent,

Uddannelsesvejledning

Psykologisk Rådgivning

T 88 72 59 67

TM 27 90 53 27

TM 27 90 82 48

lnan@sonderborg.dk

Skole og Uddannelse
TM 27 90 82 54
cima@sonderborg.dk

bcla@sonderborg.dk
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Mit barn er optaget på efterskole
– hvad er vigtigt at vide for mig som forælder?

 Jeg skal tilmelde mit barn til efterskolen
 Regning på eventuelt depositum, tilmeldingsgebyr samt
forældreegenbetaling sendes af efterskolen eller af mig til Skole og
Uddannelse i Sønderborg Kommune – se kontaktperson i bevillingsbrevet
 Uddannelsesplan for mit barn skal efterskolen sørge for i samarbejde med
mit barn og jeg
 Hvis efterskoleopholdet afbrydes skal jeg kontakte Visitationsudvalget for
Specialundervisning: post@sonderborg.dk
 Er mit barn på efterskole i 9. klasse og vi ønsker genansøgning til
efterskoleophold i 10. klasse, så skal jeg og efterskolen rette henvendelse
til Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg Kommune
 Har jeg spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Ungdommens
Uddannelsesvejledning, til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller til
Visitationsudvalget for Specialundervisning i Sønderborg Kommune
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