
Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen (jf. folkeskoleloven § 20, stk.2:)  

Specialundervisningsområdet i folkeskolen består af:  

• Specialundervisning for børn iht. Folkeskolelovens § 20, stk. 2, herunder specialskoler 

og klasser  

• Specialundervisning for børn iht. Folkeskolelovens § 20, stk 3, herunder lands- og 

landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år1   

  

Specialundervisning iht. folkeskoleloven § 20 stk. 2 er kommunernes ansvar og løses i 

folkeskolen. Denne specialundervisning er ikke en del af lovgivningen om rammeaftalen, 

hverken før eller efter ændringen af, at planlægningen og koordineringen er overgået til 

kommunerne.   

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. 

rammeaftalelovgivningen, men de 17 kommuner i region Sjælland har valgt at koordinere de 

tilbud (specialskoler), hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet- gennem dette 

eksisterende tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og 

politisk koordineres i KKR. 

Det er besluttet i KKR, at de 17 kommuner ikke skal have to styregrupper, men vælger at se 

det specialiserede område under et for de tilbud, som kommunerne har behov for at udvikle 

og koordinere kommunerne imellem, uanset om det er sociale tilbud eller special-

undervisningstilbud.  Dette ud fra den praktiske vinkel at det er relevant at drøfte planlægning 

og koordinering af alle tilbud i et fora, når det handler om de tilbud, hvor kommunerne har 

brug for at købe/sælge af hinanden.   

Tilbud, hvor mindst 5 kommuner bruger tilbuddet skal indgå i nærværende allonge til 

rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem som er gældende for den egentlige rammeaftale 

herunder udviklingsdel og styringsdel samt takstaftale. Private og selvejende tilbud er ikke 

omfattet af rammeaftalen og dermed heller ikke af nærværende allonge. 

 

Omfattede institutioner:  

• Bugtskolen – Greve Kommune 

• Ladegårdsskolen, Hjortholmskolen, Undløse Skole-Behandlingshjem –Holbæk Kommune 

• Ellebækskolen - Køge Kommune 

• Firkløverskolen – Lejre Kommune 

• SCR Fjordskolen Lysholm og SCR Fjordskolen Hedevang – Roskilde Kommune 

• Nebs Møllegård, Ådalskolen, Byskovskole afd. Asgård – Ringsted kommune  

• Klostermarken, Rosenkilde Skole og Slagelse Heldagsskole – Slagelse Kommune 

• Magnoliegården, Stevns Kommune 

 

1  ”§ 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge 
under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54. 
Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 
3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for 
specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 
Stk. 3. Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 

år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. § 

21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens 

undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen.”  (LBK nr 1396 af 28/09/2020)   

 


