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Først og fremmest er det vigtigt at kende strukturen på skolen. 
Her er skoleskemaet hjælpsomt, idet det viser, hvordan dagen er 
planlagt, og på hvilke tidspunkter, der er pauser. Dagens forløb er 
markeret i klokkeslæt og antal minutter. Det giver ro hos barnet 
og den unge at kende dagsrytmen og skolens planer. 

Det er en god idé at besøge skolen eller hilse på skolens lærere
• Det er en god idé at besøge skolen inden opstart 
• Køre skolevejen derhen og bemærke kendetegn på turen 
• Gå en tur rundt i skolegården og find hovedindgangen 
• For de mindre børn kan det være hensigtsmæssigt i forhold til 

tryghed og forudsigelighed at hilse på skolens leder og/eller klas-
selæreren. 

• For de unge kan det være tilstrækkeligt at bladre i uddannelses-
stedets årsblad, info-hæfte eller andet, hvor lærernes ansigter 
er afbilledet. En tur med evt. bybus eller rutebil fra hjemmet til 
skolen i løbet af sommerferien og et kig ind af vinduerne kan 
også tage noget af nervøsiteten eller uroen.  

Skolevalg
 – et samarbejde mellem forældre, børnehave og PPR
Det er først og fremmest forældrene, der bestemmer, hvor barnet 
skal gå i skole. Forældrene må gøre op med sig selv, hvorvidt de 

FÆLLES FOR SKOLESTART I 0. KLASSE, SKOLESTART TIL EN UNG-
DOMSUDDANNELSE, OPSTART PÅ EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Uanset, hvor man skal starte op i et skole-/uddannelsesforløb, er der 
særlige forhold, som er værd at kende, når man har et barn/ung med 
ADHD. Det er sjældent, at barnet/den unge ikke får behov for særlig 
opmærksomhed eller ekstra tid i løbet af et langt skoleliv. Og det 
er der heldigvis taget højde for i lovgivningen på skoleområdet, så 
der kan sættes ind med forskellige tiltag – alt sammen støttende 
indsatser, der skal bidrage til, at barnet/ den unge får de bedste 
betingelser for trivsel og læring.

Forberedelse, forudsigelighed og genkendelighed
Om et barn er 6 år og skal starte i 0. klasse, eller en ung skal begynde 
på en ungdomsuddannelse, er det fælles for dem, at forberedelse og 
kendskab til forløbet er grundlæggende nødvendig for en god start. 

Socialrådgiverens side
SKOLESTART

KONTAKT ADHD-FORENINGENS
SOCIALRÅDGIVER, KIRSTEN NØRGAARD: 
TELEFON 53 72 99 08
TIRSDAG: 14.00-18.30 
TORSDAG OG FREDAG: 9.00-14.00
MAIL: SOCIALRDG@ADHD.DK
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Ekstra opmærksomhed i hjemmet på at have rolige morgener
Det er afgørende for børns trivsel og indlæring, at dagen starter 
roligt. Børn med ADHD har særlig brug for ro og forudsigelighed. 
De tåler ikke for mange indtryk og aktiviteter, der bl.a. kan indebære 
konflikter inden skolestart. De har brug for at være udhvilet for 
at kunne være indlæringsparate. Endvidere har mange børn med 
ADHD problemer med at have appetit til morgenmaden, hvis de får 
medicin. Det er vigtigt, at der er god tid til begge dele. 

Forældre til børn, der ikke magter at blive passet i SFO inden 
skole, finder oftest på en eller anden vis, tiden og måden til at løse 
dette problem. Det kan betyde, at en af forældrene måske møder 
lidt senere på job.  I særlige tilfælde kan kommunen bevillige tabt 
arbejdsfortjeneste jf. Lov om social service § 42 til at kunne afhjælpe 
barnet bedst muligt.

Lektiecaféer
Skolerne tilbyder lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne 
om eftermiddagen. Eleverne vil i denne periode kunne fravælge 
lektiehjælp og dermed få en kortere skoledag. Det er altså op til 
forældrene på daglig basis at vælge, om deres børn skal deltage 
i de timer. 

ønsker folkeskolen eller en privatskole.  Alle børn er tilknyttet en 
distriktsskole. Hvis man ikke ønsker at benytte den, kan man frit 
vælge en anden skole. Det kan enten være i éns egen kommune 
eller i en anden kommune. Barnet kan kun blive optaget på den 
valgte skole, hvis der er plads. Hvis barnet får plads på den valgte 
skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, 
og igen hvis den har plads.

Som oftest har forældrene haft en samtale med børnehaven om 
skolestart. I de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at barnet ikke skal på 
en almindelig folkeskole, har kommunens PPR og skoleforvaltningen 
været involveret i forhold til skolemuligheder: specialskoler eller 
specialklasser. Børnehaven kan i samråd med forældrene foreslå 
evt. støttemuligheder, herunder støttetimer til barnet. Det er den 
kommende skoles leder, der afgør antallet af støttetimer til barnet 
og til klassen.

Udsættelse af skolestart
Det kan enten ske fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente 
et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæs-
sigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med 
forældrenes samtykke.

Hvis et barns skolestart skal udsættes, skal det ske på baggrund 
af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen skal i givet 
fald være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke centralt fastsat 
retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages. Foræl-
dre, der ønsker at udsætte undervisningspligten for deres barn, 
kan henvende sig til kommunens skoleforvaltning for at få at vide, 
hvordan de skal forholde sig. De kan også henvende sig til den lokale 
folkeskole. Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.

Undervisning for børn med særlige behov
Hvis dit barn har særligt behov for hjælp og støtte i undervisnin-
gen, findes der flere måder at få hjælp. Skolen har mulighed for at 
iværksætte en særlig pædagogisk indsats, enten i en kort periode 
eller over længere tid, der kan hjælpe dit barn.

Hvis du er bekymret for dit barn, skal du kontakte klasselæreren 
eller skolens leder og fortæller om dine bekymringer. Det er skolens 
leder, der træffer beslutning om, at der skal gøres en ekstra indsats. 
Det er en forudsætning, at du som forælder er enig i beslutningen. 
Er der behov for det, kan personale fra PPR også inddrages. Det 
kan være i form af et specialpædagogisk tilbud eller en forstærket 
indsats i klassen. 

Specialundervisning
Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 9 
undervisningstimer ugentligt i den almindelige klasse eller under-
visningstilbud i en specialklasse eller på specialskole. Elever i 0.-10. 
klasse kan få specialundervisning.

Mindst én gang om året skal skolen eller kommunen vurdere, om 
specialundervisningen til barnet skal fortsætte, ændres eller afslut-
tes. HUSK at en bevilling af specialundervisning er en afgørelse, som 
du skal have skriftligt og med begrundelse for afgørelsen. Hvis der 
ikke er enighed i afgørelsen f.eks. hvor forældrene oplever, at spe-
cialundervisningen ikke er tilstrækkelig til at dække barnets behov, 
så kan der klages over afgørelsen. Klagen skal sendes til skolelederen, 
der kan videresende denne til Klagenævnet for Specialundervisning.
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PPR - Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning

PPR rådgiver forældre til børn med særlige behov. PPR kan 
også lave en PPV (pædagogisk-psykologisk vurdering) for at 
undersøge barnets behov for støtte. PPR kan endvidere bede 
andre faglige eksperter om at lave en undersøgelse af barnet. 
Alle undersøgelser skal ske i samråd med forældrene. PPR kan 
rådgive skolelederen og skoleforvaltningen om, hvordan et 
barn bedst kan hjælpes.

Fakta om reformen

Den nye folkeskolereform træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. 
Reformen betyder blandt andet, at eleverne får en længere, 
men anderledes skoledag med tid til nye måder at lære på + 
tid til daglig motion.
Eleverne får flere timer. Timeantallet ser således ud pr. uge:
• 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse
• 33 timer for 4. til 6. klasse 
• 35 timer for 7. til 9. klasse.
Reformens hovedidé er, at alle elever skal udfordres, så de 
bliver så dygtige, de kan. Reformen stiller krav om en længere 
og mere varieret skoledag. Eleverne vil få flere timer til dansk, 
engelsk, matematik osv. og samtidig kommer der et helt nyt 
fag/tiltag, der hedder ”understøttende undervisning”. 

Understøttende undervisning er tænkt som en hjælp til at 
styrke elevernes faglige niveau gennem forskellige aktiviteter 
og læringsformer, eksempelvis motion, lektiecafé, udeskole, 
projektarbejde, inddragelse af lokalsamfundet og meget mere.

Det stiller krav til familien, at alle kommer 

godt ud af døren om morgenen
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reren vil typisk være en lærer på uddannelsesstedet, der har særlig 
interesse og forudsætninger for at guide en studerende med særlige 
behov. Støttepersontimer skal støtte den studerende i at indgå i 
studie/uddannelsesmiljøet og vise rundt på uddannelsesstedet. 
Støttepersonen kan også være en lærer eller en ældre studerende. 
SPS-ordningen kan også være at få tilrettelagt særlige vilkår for 
undervisningen eller arbejdsformen.

Der skal søges om SPS hos studievejlederen på uddannelsesstedet
Der skal søges om SPS, så snart den unge er optaget på en uddan-
nelse. Kontakt studievejlederen på uddannelsesstedet og medbring 
gerne til samtalen en skrivelse, hvorpå der er dokumenteret, hvorfor 
der er behov for en støtteordning. Studievejlederen vil spørge ind til, 
hvilke vanskeligheder, der kan være i forbindelse med uddannelse. 
Sammen med den unge vil der blive fundet frem til nogle forslag 
til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne. 

Inden samtalen med studievejlederen er det en god ide at tænke 
over: 
• hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen 
• hvorfor du tror, at du ikke kan det 
• hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne.

Studievejlederen søger om timerne til støtten hos Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen.
Styrelsen træffer afgørelse i sagen. Studievejlederen og uddannelses-
stedet kan ikke alene afgøre, om der kan gives SPS til en studerende. 
Den studerende skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge 
om SPS. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

Læs mere her: www.spsu.dk

OPSTART PÅ UNGDOMS- OG ERHVERVSUDDANNELSER
OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Rigtig mange unge, der har ADHD, har stor gavn af at få en støt-
teordning i studieforløbet.  Det er individuelt, hvor meget støtte, 
der er brug for. Der findes forskellige støttemuligheder, og samlet 
kaldes ordningen Specialpædagogisk støtte (SPS). SPS-ordningen 
skal sikre, at de studerende med en fysisk eller psykisk funktions-
nedsættelse kan gennemføre en ungdoms- og erhvervsuddannelse 
eller en videregående uddannelse på lige fod med andre.

De typiske støtteformer til studerende
med ADHD er støttetimer og støttepersontimer
I støttetimer arbejdes der med planlægning og struktur. Støttelæ-


