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NOTAT 

Handicaprådets høringssvar vedr. Fremtidig organisering af 
Hafniaskolen 
  
 
Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale og har følgende 
kommentarer vedrørende den fremtidige organisering af Hafniaskolen: 
   
Handicaprådet er overordnet positiv over for, at børn og unge i 
specialskoletilbud bringes tættere på almenområdet, herunder 
Hafniaskolens målgruppe. Rådet har dog følgende bemærkninger til den 
fremtidige organisering af Hafniaskolen. 
  
Generelt anbefaler Rådet, at erfaringerne fra Friluftsskolen og Skolen ved 
Sundet inddrages, når sammenlægningen skal iværksættes.   
  
I indstillingen beskrives det, at elever fra Hafnia vil profitere af at være tæt 
på almenområdet, men samtidig bliver utrygge i store undervisningsmiljøer. 
Rådet vil gerne understrege, at det er vigtigt, at der laves en særskilt plan, 
der adresserer denne udfordring. Planen bør fx indeholde målsætninger og 
handlingsplan for det samspil, der skal være mellem almenområdet og 
specialeleverne, herunder særskilt strategier for delvis inklusion af elever 
fra Hafniaskolens elever i de almene klasser. 
 
Af indstillingen fremgår det desuden, at skolebestyrelserne på Hafniaskolen 
og SPS sammenlægges, indtil der vælges en ny bestyrelse. En 
skolebestyrelse har mange ting, at forholde sig til, og Rådet kan være 
bekymret for, at specialområdet kan ”drukne” i almenområdet.  Det er 
vigtigt at sætte fokus på, at specialområdet også får plads i drøftelserne i 
bestyrelsen.  
  
Rådet forslår, at der nedsættes et forældrekontaktråd blandt Hafniaskolens 
forældre og personale, der får rum til at drøfte de særlige problemstillinger 
for Hafniamålgruppen. Det forslås endvidere, at et medlem af 
forældrekontaktgruppen får en fast plads i skolebestyrelsen. 
  
Samme problematik med at skulle forhold sig til både special- og 
almenområdet vil også gælde for skolelederen af SPS. Rådet anbefaler 
derfor endvidere, at der ansættes en afdelingsleder, der har særskilt fokus 
på Hafniaeleverne og disses særlige behov. 
  
Hvad angår indretningen af bygningerne til Hafniaskolens elever, vil 
Handicaprådet gerne understrege vigtigheden af at bygningerne bliver 
tilgængelige.  
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