Struer Kommune

Udtalelse og afslutning på baggrund af Struer Kommunes redegørelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte i brev af 26. maj 2020,
at styrelsen havde besluttet at gennemføre et tematisk tilsyn med 20 interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, heriblandt den
interne skole på Struer Skolehjem i Struer Kommune.
Struer Kommune og Struer Skolehjem har ligeledes været underlagt et
enkeltsagstilsyn i forlængelse af Tv2 dokumentaren ”Nødråb fra børnehjemmet”. Dette tilsyn blev afsluttet den 6. september 2021 og behandles derfor ikke i nærværende udtalelse.
Styrelsen har i brev af 7. april 2021 afgivet sin udtalelse på styrelsens tilsyn med den interne skole på Struer Skolehjem og Struer Kommune.
Struer Kommune blev i brevet bedt om at fremsende en redegørelse, der
gav en status på henstillingerne i udtalelsen. Styrelsen har modtaget
Struer Kommunes redegørelse den 27. april 2021.
Styrelsen har gennemgået Struer Kommunes redegørelse, hvor kommunen beskriver konkrete tiltag, som kommunen har besluttet at gennemføre, eller har gennemført, for at imødekomme styrelsens henstillinger og
anbefalinger. Styrelsen vurderer, at Struer Kommunes redegørelse er fyldestgørende. På baggrund af gennemgangen af Struer Kommunes redegørelse, er det styrelsens vurdering, at tilsynet med den interne skole på
Struer Skolehjem og Struer Kommune kan afsluttes. Styrelsen forventer,
at de beskrevne tiltag i kommunens redegørelse vil blive iværksat, og at
kommunen fremadrettet vil have en opmærksomhed på, at den interne
skole på Struer Skolehjem overholder gældende regler og bekendtgørelser på området.

Styrelsen henstillede og anbefalede følgende i sin udtalelse:
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At Struer Kommune i forbindelse med henvisning af elever til
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i Struer
Skolehjem følger reglerne i § 1 i bekendtgørelsen.



At Struer Kommune ændrer proceduren ved henvisning af elever
til specialpædagogisk bistand i Struer Skolehjem, således at tilflyttede elever får et skoletilbud inden for 15 dage.



At Struer Kommune snarest muligt sørger for, at undervisningstilbuddet i Struer Skolehjem følger reglerne om den samlede undervisningstid, jf. § 14 b i folkeskoleloven.



At Struer Kommune sørger for, at undervisningstilbuddet i
Struer Skolehjem følger reglerne om folkeskolens fagrække, jf. §
5 i folkeskoleloven, herunder behørigt anvender reglerne om afvigelser i henhold til specialundervisningsbekendtgørelse.



At Struer Kommune snarest muligt sørger for, at undervisningstilbuddet i Struer Skolehjem følger reglerne om minimumstimetal
i fagene dansk og historie, jf. § 16, stk. 2 i folkeskoleloven.



At Struer Kommune sørger for, at der i undervisningstilbuddet i
Struer Skolehjem tilbydes et timetal i fagene, der kan leve op til
folkeskolens faglige mål, jf. folkeskolelovens § 10 (Fælles Mål).



At Struer Kommune sørger for, at det i forbindelse med en afgørelse i Struer Skolehjem om en elevs fritagelse for undervisning i
fag undersøges fuldt ud, om eleven kan modtage specialundervisning i faget.



At Struer Kommune snarest muligt sørger for, at Struer Skolehjem følger reglerne om folkeskolens elevplaner, jf. § 13 b i folkeskoleloven.



At Struer Kommune snarest muligt sørger for, at registreringen
af elevfravær i Struer Skolehjem følger bestemmelserne i bekendtgørelse om elevers fravær undervisning i folkeskolen.



At Struer Kommune sørger for, at Struer Skolehjem har adgang
til de nødvendige faglokaler med henblik på at eleverne kan modtage den faglige undervisning, de er berettigede til.



At Struer Kommune i forbindelse med det kommunale tilsyn på
Struer Skolehjem aftaler en særlig indsats over for det høje elevfravær i den interne skole i Struer Skolehjem.



At Struer Kommune fører et tilsyn med Struer Skolehjem i et
omfang, der sikre undervisningstilbuddet i Struer Skolehjem over
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holder folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser, og som giver kommunen mulighed for at iværksætte indsatser over for de
udfordringer, der kan være i undervisningstilbuddet.

Spørgsmål til udtalelsen kan rettes til fuldmægtig Kristine Hemme på kristine.hemme@stukuvm.dk eller tlf. 21 13 05 73.

Med venlig hilsen

Janne Steensgaard Samuelsson
Kontorchef
Center for Folkeskole og FGU
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