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Kære Camilla Louise Lydiksen 

 

Tak for din henvendelse på vegne af ADHD-foreningen.  

 
Regeringen har, som du nævner, afsat midler til yderligere to ASF–klas-

ser på de gymnasiale uddannelser, så der fra august 2019 findes 13 af 

denne type klasser. Jeg er rigtig glad for, at der findes et særligt tilbud til 

den afgrænsede gruppe af ASF-elever, som til trods for tilstrækkelige fag-

lige forudsætninger og specialpædagogisk støtte ikke lader sig enkeltinte-

grere i almindelige klasser, men hvor der er behov for en særlig holddan-

nelse og undervisningsform, for at disse elever vil kunne gennemføre en 

gymnasial uddannelse. Det var netop en stigende efterspørgsel efter 

denne type tilbud, som var årsagen til, at der blev iværksat tre forsøg 

med sådanne klasser på stx-uddannelsen i perioden 2007-2009, og i 2010 

blev det fulgt op af to yderligere forsøg på stx og hf. EVA (Danmarks 

Evalueringsinstitut) evaluerede forsøgene i 2010-12, og evalueringen vi-

ste, at forsøgene overordnet set var en succes, hvorfor forsøgsordningen 

blev udvidet, og de første klasser permanentgjort i 2014.  

 

Det er ministeriets faglige vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt 

at integrere ADHD/ADD-elever i ASF-klasser, da disse elever har en 

anden diagnoseprofil og andre udfordringer, og undervisningen i ASF-

klasserne er målrettet netop den profil, som elever med ASF har. ASF-

klasserne er udviklet og tilpasset ASF-elevernes særlige pædagogiske og 

sociale behov. Oprettelsen af deciderede ADHD/ADD-klasser med re-

duceret klassestørrelse svarende til ASF-klasserne er forbundet med mer-

omkostninger, hvilket også er grunden til, at ASF-klasserne, som er fuldt 

statsligt finansieret, er dimensionerede. Det vil derfor have betydelige 

økonomiske konsekvenser, hvis der skulle oprettes ADHD/ADD- klas-

ser, og dette ville i givet fald kræve en nærmere faglig vurdering af, hvor 

stort behovet er, og om der vil være en tilfredsstillende positiv effekt af 

at lade disse elever indgå i særlige ADHD/ADD-klasser. 

 



 2 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 


