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Anne Kjeld Pedersen og Lene Straarup

Hørningskolen
- en kommunal skole til 20.2-børn
I forbindelse med kommunalreformens ikrafttrædelse år 2007 og
amternes nedlæggelse ved samme lejlighed kommer der til at ske
mange forandringer, også på det specialpædagogiske område.
I denne artikel beskrives, hvordan en mindre kommune har valg at
strukturere deres specialundervisning for 20.2 elever.
I den følgende artikel beskrives, hvordan lærerkollegiet udarbejdede
et værdisæt for skolen.
Da grundtakstreformen blev et faktum
i år 2000, betød det, at en del mindre kommuner, som indtil da havde
betjent sig af amternes § 20.2-tilbud
begyndte at regne på, hvad man kunne
få hjemme i kommunen for den andel
af udgiften, som kommunen nu skulle
betale selv i det amtslige tilbud. Sådan
vil det uden tvivl gå igen nu, når de
kommuner, der har overtaget de amtslige institutioner selv kan bestemme
prisen på pladser, købt af andre kommuner. Det bliver med garanti dyrt.
Derfor vil der blive gjort mange
overvejelser og lagt mange budgetter
for, om det ikke var bedre at etablere
et mindre tilbud i egen kommune frem
for at sende penge og børn over kommunegrænserne.
En sådan ”kommunal 20.2-skole”
har vi opbygget i Hørning Kommune
syd for Århus. Hørning er en lille kommune med ca. 8.500 indbyggere, der

efter 1. januar 2007 vil være en del af
Ny-Skanderborg Kommune.
Der er tre folkeskoler, hvor de to
dækker hele skoleforløbet, mens den
tredje kun går til 7. klasse. Det siger
sig selv, at så lille et befolkningsunderlag ikke kan danne basis for en specialiseret specialskole, og det blev da
også en af de første udfordringer, som
vi blev nødt til at tage op. At rumme
både børn med retardering, forskellige udviklingsforstyrrelser, ADHD og
autismespektrumforstyrrelser i samme
hus forekom mange at være direkte
uansvarligt og de fleste at være halsløs
gerning. Det har derfor været tvingende nødvendigt at revurdere klassisk specialpædagogik og gå nye veje i
bestræbelserne på, at alle børn skulle
have de bedste udviklingsbetingelser.
Til at hjælpe os med at finde disse veje
har vi haft god rådgivning og sparring
fra børnepsykiatrisk hospital, og der
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gik ikke lang tid, før vi var sikre på,
at det var helt rigtigt at fortsætte af
disse spor. Det altafgørende er, at alle
grupper har et trygt sted at trække
sig tilbage til, og at børnene kan være
sikre på, at der altid er en voksen i
nærheden til at hjælpe i tilfælde af
Diagnoser
Diagnoser siger konflikt.
siger ikke alt om et
ikke alt om et men menneskebarn, og
neskebarn, og vi vi har set, at sådan
noget som interesser,
har set, at sådan kemi, modenhed mm.
noget som interes er lige så vigtige fakser, kemi, moden torer for udviklingen
af venskaber mellem
hed mm. er lige børnene som, at de
så vigtige faktorer har fælles diagnose.
I Hørningskolen er
for udviklingen af der opstået gode
venskaber mellem venskaber på tværs
børnene som, at de af diagnosegrupper,
og vores erfaring er,
har fælles diagnose. at børnene henter
ressourcer fra hinanden i såvel faglig
som social sammenhæng.
Vores model er udviklet gennem de
sidste fem års arbejde i Bakkehuset/
Hørningskolen. Skolen rummer på
nuværende tidspunkt 28 børn, som for
de tyves vedkommende er udredt på
Børnepsykiatrisk Hospital med diagnoser som ADHD, blandet udviklingsforstyrrelse, Aspergers syndrom, autisme,
forstyrrelser af sprog, retardation og
Tourettes syndrom.
Der er altså tale om børn, som traditionelt ville være selvskrevne til en
amtslig skoleplacering, børn som ikke
har glæde af at være i en specialklasse
på en almindelig folkeskole med fælles
mælkebod, skolegård, skolefest, moti28

onsdag osv. De slipper nu for at blive
kørt mange kilometer hver dag i taxa
og kan faktisk for en dels vedkommende gå eller cykle i skole! Det hører for
øvrigt også – i vores definition – med
til det udvidede begreb om den inkluderende skole, at specialbørnene er
synlige i gadebilledet og ikke køres ud
af byen, mens de fleste endnu sover.
Grundlæggende bygger specialskolen
på en gruppe medarbejdere, som har
en stor specialpædagogisk viden. Den
har nogle bragt med til huset fra andre
arbejdssteder, mens andre har været
flittige til at opsøge litteratur, kurser
og andres erfaring, plus at der løbende
har været en vidensudveksling mellem
pædagoger og lærere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere (psykolog,
fysioterapeut og talepædagog).
Denne basis er vigtig til forståelse
af, hvordan det kan lade sig gøre at
udforme en overordnet pædagogik,
som gælder for hele skolen, for alle
børn, uanset hvilken diagnose eller om
de har en diagnose eller ej.
Der er fire grundlæggende værdier,
der som præmisser ligger bag praksis,
og som har været med i arbejdet i
Hørningskolen helt fra begyndelsen.
1. Læringssynet er konstruktivistisk,
og Vygotskys godt brugte begreb
om ”zonen for den nærmeste udvikling” finder vi yderst relevant for
tilrettelæggelse af al undervisning, både i fag og i adfærd, på
individuelt og på gruppeniveau.
Kvalitet i undervisning og pædagogik kan da måles på fagpersoners
evne til at afdække, hvor barnet
er NU og klarlægge, prioritere og
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målsætte de næste udviklingsskridt
– hvad er det NÆSTE, som barnet
skal tage fat på?
Til at afdække elevernes nuværende
niveau, fastsætte den næste udvikling, evaluere og dokumentere har vi
gennem de sidste par år udviklet et
system, som vi selv betragter som en
”specialpædagogisk Maggiterning”,
idet systemet med elevens NU og
NÆSTE farver hele skolens virke,
ligesom en Maggiterning giver hele
suppen smag. Vi har omformuleret
og detaljeret trinmålene for hovedfagene, så de kan anvendes til evaluering og målfastsættelse i vores
regi, vi har udviklet måder, hvorpå vi
kan inddrage eleverne i den løbende
evaluering, og vi har arbejdet med

metoder til at skitsere elevernes
NU og NÆSTE, når det gælder den
sociale, motoriske og følelsesmæssige udvikling. Med dette system
sikrer vi, at al pædagogik og undervisning tager sit udgangspunkt i
hvert enkelt barns vanskeligheder
og behov.
2. Den følelsesmæssige udvikling kan
ikke skilles fra den kognitive, og
derfor er det vigtigt, at der skabes muligheder for, at børnene kan
etablere gode relationer med al den
støtte og hjælp, de har brug for.
Desuden indgår relationer i al form
for læring, så pædagogikkens krumtap er den gode relation mellem
barnet og den voksne.
Vi ved godt, at det kan være

Garderobe
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meget vanskeligt for mange af børnene, netop dette med relationer,
men vi ønsker ikke at undgå det
svære. Det tilstræbes derfor også, at
børnene efterhånden lærer at være
en del af en klasse – akkurat som
i den almindelige skole. I stedet for
en-til-en-undervisning efterfulgt af
arbejdskasser, hvor eleverne stort
set kan undgå at mødes, tænker vi
inkluderende i den lille sammenhæng, hvor eleverne lærer at tolerere
hinandens særheder og glæde sig
over hinandens sejre.
3. E t menneske har krav på at blive
set, mødt og anerkendt.
Et menneskes trivsel afhænger i høj grad af den anerkendelse, det får fra sine omgivelser.
Udviklingsmulighederne styrkes derfor i et miljø, der anerkender og
Idrætsdag
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sætter ord på potentialer og resurser.
Et menneskes udviklingsmuligheder
svækkes i et miljø, der fokuserer på
fejl og mangler.
Når børnene endelig ender på
Hørningskolen, har de alle sammen
været igennem dårlige oplevelser i
skole og SFO, psykologundersøgelser,
måske børnepsykiatrisk Hospital, og
deres forældre har hørt - i mange
omgange - på professionelle, der
fortæller om alt det, deres børn IKKE
kan, alt det der er problematisk,
ikke alderssvarende, uhensigtsmæssigt osv. Det får skolen nu på skrift
i diverse rapporter og U-breve, og
det følger selvfølgelig med barnet
som en viden, det er vigtigt at
have, når man skal tilrettelægge
den første undervisning, og når der
opstår situationer med barnet, som
man synes er svære at forstå. Men

Specialpædagogik 4 · 2006

barnet og forældrene behøver ikke
at høre om alle disse fejl og mangler
mere. Nu skal der tales om, hvor
udviklingen er på vej hen, hvad forældrene kan støtte op om, og hvad
skolen har tænkt sig at gøre. Alt
dette bliver skrevet ned en gang om
året i den store handleplan for hvert
enkelt barn.
4. Det er hverken fagpersoner, diagnoser eller forældre, der sætter grænser
for, hvad et barn kan lære. Barnet
skal tilbydes uanede muligheder for
vækst på alle områder. En diagnose
fortæller intet om, hvor langt barnet kan nå. En diagnose beskriver
hvilke vanskeligheder, fagpersonerne må tage højde for i deres arbejde
med barnet, og det er et krav til
fagpersonerne, at de erhverver sig
specialpædagogisk viden.
Det er vigtigt at slå fast, at det
vi taler om er en skole, og at alle
børnene går der for at lære noget.
De går der også for at tilegne sig de
samme grundlæggende færdigheder
i dansk og matematik som børn i
den almindelige folkeskole, og vi er
meget ambitiøse på børnenes vegne.
For de ældre børns vedkommende
kan der være mulighed for at følge
enkeltfag på den nærliggende folkeskole, f.eks. i tysk og fysik.
Det er naturligvis ikke relevant for
alle børnene, men det er vigtigt, at
alle børn får tilbudt nye muligheder,
når de er parate, uanset diagnoser.
For eksempel er der også et tydeligt skift mellem skole og fritid,
selvom pædagogerne er de samme og
lokalerne ligeså. Det skal være tydeligt for børnene, hvornår skoledagen

er slut, og hvornår man går til mere
lege- og hobbyprægede aktiviteter.
Børnene i Hørningskolen er synlige
i det lokale miljø. Nogle af dem er
spejdere eller deltager i forskellige
sportsgrene – måske med en hjælper
–, mange af dem leger sammen i weekenderne, og forældrene kender efterhånden også hinanden. Det skaber
et lokalt netværk, som er vigtigt for,
at en familie med
et handicappet barn En diagnose
kan fungere godt. fortæller intet om,
Mange forældre med
hvor langt barnet
handicappede børn i
amtslige tilbud ople- kan nå.
ver netop, at det er
svært at lære deres børns klassekammeraters forældre at kende, for sandsynligvis bor de meget langt væk.
Man hilser på hinanden et par gange
om året på skolen, og så er der ikke
mere kontakt, for man mødes ikke lige
i Brugsen eller i de andre søskendes
klasser. Også i forhold til legeaftaler
uden for skoletiden vægter nærhedsprincippet tungt. Det er jo ikke altid,
at legen kan vare en hel dag, måske er
man nødt til at hente sit barn efter en
halv time, og så kan det være for langt
at køre fra den ene ende af amtet til
den anden.
Da byrådet i Hørning besluttede at
holde børnene hjemme i kommunen,
var tanken vel, at det kunne lade
sig gøre at have 100 % inden for
kommunegrænsen – og i det samme
tilbud. Det er der heldigvis lempet
lidt på, så der er fortsat nogle få børn
fra Hørning, der har et godt tilbud
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er også placeret hos konsulenterne.
i en af amtets specialklasser. Blandt
Den centrale visitation har betydet, at
andet er Hørningskolen ikke gearet til
der hele tiden forefindes et godt overmultihandicappede børn, blinde eller
blik over, hvilke børn, der kan være
døve børn.
på vej til Hørningskolen, og hvilke
Dernæst måtte vi sande efter nogle
børn med særlige behov, der skal have
års erfaring, at børn med store socioet andet tilbud. Det er ikke muligt at
emotionelle vanskeligheder var meget
komme udenom denne sluse til skolen,
svære at rumme sammen med de andre
hvilket vi ser som en stor styrke.
børn. Det førte i 2003 til, at Hørning
Kommune etablerede en heldagsklasse
Hørningskolen har været i en lang
i en nedlagt landejendom, hvor disse
udviklingsproces fra sin spæde start
børn kunne mødes med den adækvate
som specialklasse for en enkelt gruppe
pædagogik. For os er det en meget
børn på Bakkeskolen i
vigtig forudsætning for
På forvaltnings
Hørning med tilhørende
Hørningskolens succes,
særligt fritidstilbud i
at vi ikke skal rumme
niveau blev der
Bakkeskolens lokaler. I
børn, hvis væsentligste
også fra starten
februar 2001 åbnedes
vanskeligheder beror
på
følelsesmæssige oprustet til opgaven Bakkehuset i en naboog sociale problemer. med ansættelse af villa til Bakkeskolen.
En ny specialklasse
Vores erfaring er nembåde
en
pædago
begyndte, og samtidig
lig, at disse børn altid
gisk konsulent og fungerede Bakkehuset
vil lægge sig øverst i
hierakiet og enevæl- en skolekonsulent. som børnehave for
kommunens børn med
digt styre det sociale
særlige behov og som fritidstilbud til
samspil i klassen og på legepladsen,
specialklassebørnene i de to klasser. I
til skade for de øvrige børns mulighed
1½ år fungerede Bakkehuset på disse
for en social og følelsesmæssig udvikpræmisser med status af daginstitution
ling og i virkeligheden også til skade
med tilhørende formiddagsundervisfor barnet med store følelsesmæssige
ning for skolebørnene, men da behovet
vanskeligheder, der behøver modspil,
for endnu en specialklasse kom, tog
som det ikke kan få fra børn med de
Hørning Kommune i august 2002 sprindiagnoser, Hørningskolen rummer.
get og gjorde Bakkehuset til en skole/
fritidsordning under Bakkeskolen, i
På forvaltningsniveau blev der også
øvrigt med en del personaleudskiftfra starten oprustet til opgaven med
ning til følge. Børnehavebørnene flytansættelse af både en pædagogisk kontede til en af kommunens børnehaver,
sulent og en skolekonsulent, som bl.a.
som havde plads til at lave en særlig
har som deres arbejdsopgave at stå for
afdeling for børn med særlige behov,
visiteringen i samarbejde med PPR-psyskolebørnene var nu fordelt i fire klaskologerne og skolens ledelse, og økoser og tre fritidsgrupper.
nomien til børn med vidtgående behov
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I august 2004 var Bakkehuset vokset
til seks klasser/fritidsgrupper med i alt
31 børn. Pladsen var trang, og vi måtte
stille en pavillon op på parkeringspladsen for at rumme to klasser. Derfor blev
der i forvaltningen udarbejdet planer
for en flytning af hele Bakkehuset.
I august 2005 blev Bakkehuset en
selvstændig specialskole med fritidsordning, og i februar 2006 flyttede vi
til nye, gode lokaler og skiftede navn
til Hørningskolen.
Hørning Kommune bliver efter 1/1
2007 en del af Skanderborg Kommune,
der foruden Hørning og Skanderborg
kommer til at bestå af Ry og Galten
kommuner. De tre andre kommuner har
specialklasser på nogle skoler, men har

i øvrigt tradition for at sende elever
med vidtgående behov til de amtskommunale skoler, der ligger i nærheden.
Hørningskolen vil således være den
eneste selvstændige specialskole i den
nye kommune med omkring 55.000
indbyggere. Endnu er der, så vidt vi
ved, ikke taget stilling til, hvorledes
den vidtgående specialundervisning
skal tilrettelægges i Ny-Skanderborg
Kommune. Vi kunne selv pege på en
model, hvor der blev oprettet flere små
specialskoler som Hørningskolen, så
nærhedsprincippet blev bevaret, og vi
ville med glæde og begejstring indgå i
et samarbejde med andre lignende skoler i en kommende storkommune.
n
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