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Til PPR/faglig, sagkyndig person samt efterskoler og frie fagskoler god

kendt med et samlet særligt undervisningstilbud 

Retningslinjer til vurdering af om en elev har et særligt omfattende 

støttebehov (elever på efterskoler og frie fagskoler godkendt med 

et samlet særligt undervisningstilbud) 

Til efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervis

ningstilbud yder staten en tillægstakst 2, hvor elever omfattet af § 3, stk. 

1 med særligt omfattende støttebehov indgår i beregningen jf. Bekendt

gørelse af lov om Efterskoler og frie fagskoler (LBK nr. 785 af 15/6 

2015).  

Mere specifikt kan en elev indgå i skolens beregningsgrundlag, når en 

række betingelser er opfyldt, herunder, at der for elever på efterskoler 

samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets be

gyndelse, foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-

psykologisk rådgivning (PPR) i elevens tidligere skolekommune om at 

elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt at 

elevens støttebehov er særligt omfattende. 

For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, 

erstattes udtalelsen fra PPR af en tilsvarende udtalelse fra en faglig, sag

kyndig person, der er uafhængig af skolen. 

I vurderingen af, hvorvidt en elev har et særligt omfattende støttebehov, 

skal PPR og den faglig, sagkyndige person, tager udgangspunkt i følgen

de retningslinjer, der er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling: 

”Elever med særligt omfattende støttebehov har som udgangspunkt frem 

til start på efterskole/fri fagskole modtaget undervisning i en specialklas

se eller på en specialskole målrettet børn med de mest vidtgående behov 

og med meget lav klassekoefficient og høj lærer/pædagognormering. 
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På efterskolen/den fri fagskole vil eleven fortsat have behov for at mod

tage undervisning på meget små hold med en høj lærernormering, even

tuelt suppleret med 1-1 undervisning. Elever med særligt omfattende 

støttebehov vil som udgangspunkt også have behov for massiv støtte 

uden for undervisningen for at sikre progression i læringen.  

Vurderingen af om eleven har et omfattende støttebehov beror altid på 

en konkret helhedsvurdering, og en diagnose kan aldrig i sig selv udløse 

en vurdering af, at eleven har et særligt omfattende støttebehov.  

Elever, der har et særligt omfattende støttebehov kan f.eks. være elever 

med psykisk udviklingshæmning i form af IQ under 50 svarende til mo

derat til svær udviklingshæmning, elever med svære kommunikationsvan

skeligheder, så der f.eks. anvendes tegn til tale, eller elever med svær, 

gennemgribende udviklingsforstyrrelse”.  

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Kontor for SPS og Fastholdelse, 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, sps@stukuvm.dk eller tlf. 33 92 

60 03.  
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