
                                                            

 

 

 

Særligt tema til rammeaftalerne for 2015 – anbragte børn og unges under-

visning/uddannelse 

 

I november måned i år forelå de endelige vedtagne rammeaftaler for 2014. Jeg 

vil gerne kvittere for det arbejde, som kommunalbestyrelser og regionsråd har 

lagt i dem, og for brugen af rammeaftalerne i jeres løbende arbejde, hvor I til 

stadighed udvikler jeres samarbejde. Et samarbejde, der fremover styrkes yder-

ligere med den nationale koordinationsstruktur.  

 

Jeg vil i forlængelse heraf gerne benytte mig af min adgang til at udmelde et 

særligt tema til behandling i rammeaftalerne. Det særlige tema, jeg ønsker be-

handlet i rammeaftalerne for 2015, er anbragte børn og unges undervis-

ning/uddannelse.  

 

En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for 

de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er også nøglen til selvforsør-

gelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folke-

skolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en 

række initiativer for at styrke uddannelsesniveauet for børn og unge. Dertil 

kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der skal understøtte og styrke kva-

liteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lo-

kale folkeskoler og skolemyndigheder.  

 

Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der 

tale om et område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering 

mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kom-

munen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.  
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Jeg vil på den baggrund gerne anmode om, at anbragte børn og unges under-

visning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbej-

delse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes 

fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige 

skolesystem.  

 

Jeg vil gerne opfordre til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgrup-

pers behov og ressourcer.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Annette Vilhelmsen 

 

 

 


