
 
 
Start på videresendt besked: 
 
Fra: Titusind Stemmer <titusindstemmer@gmail.com> 
Dato: 1. juni 2021 kl. 22.31.51 CEST 
Til: Til Byrådet <Til.Byradet@randers.dk>, henriette@malland.dk, 
neteankerstjerne@hotmail.com 
Emne: Høring om mulig tilsynssag fra ankestyrelsen vedrørende byrådets beslutning 
om ligestilling af kommunens specialundervisningstilbud 
 

Vi ønsker at orientere byrådet om at ankestyrelsen har stillet spørgsmål til byrådet angående 
en mulig tilsynssag. 
 
Spørgsmålene er som følgende. 
Vi beder byrådet om særligt at redegøre for baggrunden for kommunens opfattelse af, at 
beslutningen om ligestilling af heldagstilbud og øvrige specialundervisningstilbud ikke er en 
ændring af tilbuddenes indhold, som bevirker, at kommunen har pligt til at træffe afgørelse 
over for de borgere, hvis børn gik i heldagstilbud forud for beslutningen d.17 juni 2019. 
 
Vi beder også kommunen om at redegøre for, på hvilken baggrund de børn, som forud for 
byrådsbeslutningen d.17 juni 2019 gik i et af kommunens heldagstilbud, var visiteret til disse 
tilbud frem for et af de øvrige specialundervisningstilbud med en valgfri skolefritidsordning. Vi 
beder i den forbindelse kommunen om at redegøre nærmere for de indholdsmæssige forskelle 
mellem tilbuddene. 
 
Derudover var vi plus 100 forældre der klagede til ankestyrelsen for specialundervisning, idet 
vi mente vores børns tilbud havde ændret karakter. Vi fik svar tilbage man ikke kunne 
behandle vores klage før børnene var revisiteret i løbet af vinteren 2019. 
 
Ændringerne har betydet vores børn har fået et andet tilbud end det de oprindelig var visiteret 
til. Vi vedlægger bilag på den dialog vi har haft med forvaltningen, samt eksempel på et 
revisiterings skema, der intet siger om barnets behov eller tilbuddets indhold. 
 
 *   Færre børn tilmeldt SFO, fordi de ikke kan rumme det nye tilbud, det betyder færre 
genkendelige voksne, samt manglende ressourcer til brug af pædagoger hele dagen. 
 *   Manglende socialtræning af børnene. 
 *   afspecialisering: færre med specialpædagogiske kompetancer 
 *   større klasser hvilke mange af vores børn ikke kan rumme og derfor netop var visiteret til 
heltidstilbuddet. 
 
Vi er rystet over den manglende retssikkerhed. 
 
 
Med Venlig hilsen 
 
Henriette Malland og Nete Ankerstjerne 
på vegne af plus 100 forældre der rettede henvendelse 
til ankestyrelsen for specialundervisning i Juni 2019. 
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