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SPECIALPÆDAGOGISK TRÆF 2021 
Det specialpædagogiske arbejde på skolen og samarbejdet med PPR 

 
Til årets Specialpædagogiske træf skal vi stille skarpt på det gode samarbejde mellem skolen og 
den kommunale forvaltning. Vi skal se på, hvad det er for tilgange og indsatser I er optaget af i 
det konkrete social- og specialpædagogiske arbejde, og så skal vi se på, hvordan jeres praksis 
bliver mødt, fortolket og oversat i og af den kommunale PPR.  
 
På den ene side skal vi altså dykke ned i og diskutere og reflektere over de greb og den måde vi 
håndterer specialpædagogiske problemstillinger på – både i almenpædagogisk praksis og i et 
specialiseret fagligt miljø. Hvordan og med hvilke blikke og redskaber orienterer vi os ift. at 
styrke udviklings- og læreprocesser i det specialpædagogiske arbejde? 
 
På lilleskolerne bliver der gjort en stor indsats for at lære det enkelte barn at kende. Vi bruger 
vores ideer om relationer og sammenhold til at skabe gode børnefællesskaber, hvor mange 
trives trods stor diversitet og forskel i både faglige og sociale kompetencer. Indstillingen til 
barnet som et kompetent væsen, der skal tilbydes mange arenaer, hvor det kan lykkes, kommer 
vi ofte langt med.  
 
Men sommetider er det ikke nok og derfor skal vi, på den anden side, også se på og dykke ned 
i det samarbejde og den tværprofessionelle koordinering af specialpædagogiske indsatser, 
som involverer den kommunale PPR. I de tilfælde, hvor barnet ikke trives, fagligt eller socialt, har 
vi brug for hjælp til at få øje på og få beskrevet, hvad problemet så kan være, og hvordan en 
mulig tilgang kunne se ud; tale verserende sager i gennem, drøfte muligheder, løsninger og 
tilgange.  
 
Hvordan vi kan få gang i, sikre og udvikle det gode samarbejde mellem skolen og den 
kommunale forvaltning (/PPR), så vi kan samle kræfterne om at støtte barnet, familien og det 
pædagogiske arbejde, der kan og skal gå for sig på skolen? Dét er et centralt spor til årets 
Specialpædagogiske træf, hvor vi udover dygtige oplægsholdere også får besøg af UVM, der vil 
gennemgå nyeste tiltag, vejledninger, lovgivning ift. specialpædagogisk støtte og det 
specialpædagogiske område generelt. 
 
Træffet henvender sig til ansatte på lileskolerne, der arbejder med/er optagede af 
specialpædagogisk arbejde, inklusion og tværfaglige relationer. 
 
Vi glæder os til at se jer, 
Lilleskolernes Sammenslutning   
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PROGRAM 
 

Tirsdag den 16. november 
15.00 – 15.30:  Ankomst og kaffe/kage 
 

15.30 – 16.15: Introduktion til årets Specialpædagogiske træf og de 
lovgivningsmæssige rammer for samarbejdet om børnene mellem fri 
grundskole og den kommunale forvaltning. 

 v. Sune Jon Hansen, Lilleskolernes Sammenslutning 
 

16.15 – 19.00: Om de institutionelle betingelser og forskelle – og vores måder og 
muligheder for at forstå og arbejde med børn med vanskeligheder i 
skolen v. Maja Røn-Larsen, Lektor på Roskilde Universitet, Institut for 
Mennesker og Teknologi/Psykologi.  

 

Sammen med Maja Røn-Larsen skal vi dykke ned i de måder hvorpå 
forskellige institutionelle betingelser og forståelser har betydning for 
vores måder at forstå og arbejde med børn indenfor det 
specialpædagogiske felt. Hvordan spiller for eksempel den 
kommunale forvaltnings ordningslængsel, som den kommer til udtryk 
i diverse skemaer, prioriteringer, udskiftninger, visitationsprocedurer, 
mv. – en rolle i mødet med børn.  
 

Sessionen med Maja vil bestå af en blanding af oplæg og 
gruppearbejder for at identificere nogle lokale cases og deres 
dilemmaer – og løfte dem op til fælles drøftelse.  

 

19.30: Aftensmad og aftenshygge 
 

Onsdag den 17. november 
08.40 – 09.40: Workshop: Sådan kan vi styrke samarbejdet med den kommunale 

forvaltning og PPR. 
 Erfarings- og ideudveksling, fælles opsamling og kortlægning. 
 

09.45 – 11.15: Perspektiv: I skole med et bevægelseshandicap – om hvordan 
forskellige barrierer begrænser børn i deres hverdags- og skoleliv, set 
ud fra børnenes perspektiv. 

  v. Emil Søbjerg Falster, Ph.d., Institut for Samfundsvidenskab og 
Erhverv, RUC.   

 

11.30 – 12.45: Q&A med Undervisningsministeriet 
 Status på ansøgningspraksis, lovgivning, nye vejledninger, mv. Hvilket 

ansvar og hvilke opgaver har skolen ift. den specialpædagogiske 
støtte – og hvad skal der til for at løse dem?    

 

12.45 – 13-00: Tak for i år og nedsættelse af arbejdsgruppe for næste års 
Specialpædagogiske træf 

 

13.00: Frokostbuffet   
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PRAKTISK INFO 
 
Træffet afholdes på Rørvig Centret,  
Nørrevangsvej 49, 
4581 Rørvig 
 
Pris for deltagelse: 2500 DKR 
 
Tilmelding: 
Mail med navne på deltagere til post@lilleskolerne.dk 
(tilmeldingen er bindende) 
 
Tilmeldingsfrist: 
Fredag den 29. oktober. 
 

 
 
 


