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Indledning 
Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger til ændring af forbrug af regionale specialundervisningstilbud. Kommunen skal besvare skemaet 
som myndighed, det vil sige som handlekommune i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. 
 
Skabelonen er opbygget med udgangspunkt i kravene til indhold i de kommunale redegørelser i ”Bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens årlige 
redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet” (BEK nr. 354 
af 24/04/2006). 
 
Skabelonen er opdelt i henholdsvis Aalborgskolen, Døvblindecentret og Kommunikationsinstitutterne. Vedrørende Aalborgskolen og Døvblindecentret er 
der en nærmere opdeling i ”børn, der ikke er påbegyndt skolegangen”, ”elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse” samt ” personer, der 
modtager specialundervisning for voksne”. Inddelingen er i overensstemmelse med inddelingen i bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1.  
 
Vedrørende kommunikationsinstitutterne: Taleinstituttet, Høreinstituttet og Institut for Syn og Teknologi er der ikke opdelt i målgrupper som ved 
Aalborgskolen og Døvblindecentret, idet der er fokus på tilbudene på det enkelte institut.  
 
Endelig indeholder skabelonen nogle spørgsmål vedrørende kommunens forventede ændringer af institutioner udenfor Region Nordjylland, jf. § 3 stk. 1 
punkt 3. Disse oplysninger skal anvendes til at koordinerer efterspørgsel og udbud af tilbud på tværs af regionerne. 
 

1. Aalborgskolen 4 
1.1 Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. BEK § 3. stk. 1 punkt 1a 4 
1.2 Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1b 4 

1.2.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen 4 
1.2.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 5 
1.2.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 6 
1.2.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 7 

1.3 Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb, jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1c 8 
1.3.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen 8 
1.3.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 9 
1.3.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 9 
1.3.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 10 

1.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 4 – Forventet forbrug af rådgivning og vejledning samt produktion af undervisningsmidler. 11 
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2. Døvblindecentret 13 

2.1 Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, jf. BEK § 3. stk. 1 punkt 1a 13 
2.2 Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1b 13 

2.2.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen 13 
2.2.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 14 
2.2.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 15 
2.2.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 15 

2.3 Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (helårspladser), jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1c 16 
2.3.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen 16 
2.3.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 17 
2.3.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 18 
2.3.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 19 

2.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 4 – Forventet forbrug af rådgivning og vejledning 19 

3. Kommunikationsinstitutter 20 
3.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 og 4 – Undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne og Forventet forbrug af rådgivning og vejledning 20 
3.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 27 
3.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 28 
3.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 28 

4. Forventet forbrug af tilbud i andre Regioner, jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 3 herunder forventet forbrug af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i andre regioner, jf. 
BEK § 9 stk. 2 29 
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1.1 

1.2 

 

1. Aalborgskolen 
Målgruppen omfatter pladser på Aalborgskolen til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt 
personer, der modtager specialundervisning for voksne; jf. § 3 stk. 1 punkt 1. 
 

Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. BEK § 3. stk. 1 punkt 1a 
 
Region Nordjylland driver ikke tilbud efter undervisningslovgivningen til denne gruppe på Aalborgskolen. Der gives tilbud efter Lov om Social Service § 
32 omfattet af Rammeaftalen. 
 

Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1b 
 

Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: 
 
Navn: Palle Holm 
Stilling: Skolechef 
Telefon: 99172080 
Mail: ph@thisted.dk 
 

1.2.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen  
 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 
 
 
 

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 4 
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Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Driftsherre Finansiering  
    2010 

Forventet 
      2011 

ændring1    
2012 

 
     2013 

        

 Aalborgskolen Skoleafdeling - børn med 
høretab FSL2 §20 

Region 
Nordjylland 

objektiv + takst -1 -1 -1 -1 

 
 

 Skoleafdeling - børn med 
høretab og yderligere 
funktionsnedsættelser 
FSL § 20, 3 

Region 
Nordjylland 

objektiv + takst
 

    

 
 

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 
§ 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen.  

 

Tekstfelt: 
Der forventes yderligere behov for vejledning (2 elever)  fra Ålborgskolen. 
 

 

1.2.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 

Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis 
servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 

                                                 
1 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes 
primo marts 2009).  
2 FSL = Folkeskoleloven 

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 5 
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Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i 
brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__ 
 
Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye 
målgrupper m.v.    
 
 
 

Tekstfelt  
 
 
 
 

1.2.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 

 
 1.2.3.1 Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__    Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. 
 
 Tekstfelt 
 
 
 
 
 
1.2.3.2 Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til 
rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__  Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. 
 
 

Tekstfelt 
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1.2.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 

 
Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og 
forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger.   
 
Ja:    ___          Nej:  __X_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
Tekstfelt  
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1.3 

 
 

Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelsesforløb, jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1c 

 
 
Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: 
 
Navn: Palle Holm 
Stilling: Skolechef 
Telefon: 99172080 
Mail: ph@thisted.dk 
 

1.3.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen  

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
 
 
 

Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Driftsherre Finansiering  
    2010 

Forventet 
      2011 

ændring3    
2012 

 
     2013 

        

 Aalborgskolen Undervisning af voksne 
med 
Høretab/tegnsprogsbrug
ere. LSV4 § 1, stk. 2 

Region 
Nordjylland 

Takst 0 0 0 0 

 
 
 

                                                 
3 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes 
primo marts 2009).  
4 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne  
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Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 
§ 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen.  

 

 

Tekstfelt: 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 

Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis 
servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Beskrivelserne kan fås ved henvendelse til Døvblindecentret. 
   
Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i 
brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__ 
 
Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye 
målgrupper m.v.    
 
 

Tekstfelt  
 
 
 

1.3.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 

 
 1.3.3.1 Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? 
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Ja:    ___          Nej:  __X_    Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. 
 
 Tekstfelt 
 
 
 
 
 
1.3.3.2 Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til 
rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__  Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. 
 
 

Tekstfelt  
 
 
 

1.3.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 

 
Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og 
forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger.   
 
Ja:    ___          Nej:  __X_      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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1.4 

 

 

Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 4 – Forventet forbrug af rådgivning og vejledning samt produktion af 
undervisningsmidler. 

 
Ifølge Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 4 skal kommunerne oplyse forventet forbrug af den rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale 
undervisningstilbud og som ikke er tilknyttet til pladser på undervisningstilbudene.  

I nedenstående skemaer angives kommunens forventninger til brug af Aalborgskolens rådgivnings- og vejledningstilbud i årene 2010-2013. Endvidere 
omfatter skemaerne spørgsmål vedr. produktion af undervisningsmaterialer. Skemaerne omfatter alle ovenstående målgrupper og der angives mere 
eller mindre forventet antal brugere indenfor målgruppen i forhold til 2008. 

 

 Tilbudet Tilbudstype og lovgrundlag  Driftsherre  Finansiering Forventet ændring5  
      2010 2011 2012 2013 
     Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere  Mindre Ens 
Aalborgskolen Konsulentbistand i lokale 

skoler FSL § 20, 3 
Region 
Nordjylland 

objektiv   0   0   0   0 

 Småbørnsvejledning og – 
rådgivning FSL § 20,3 

Region 
Nordjylland 

objektiv 2   2   2   2   

 

Angiv antal forventede brugere i målgruppen: 

         Tilbud   Tilbudstype og lovgivning   Driftsherre Finansiering  Forventede antal brugere 
       

      2010 2011 2012 2013 

                                                 
5 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes 
primo marts 2009).  
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         Tilbud   Tilbudstype og lovgivning   Driftsherre Finansiering  Forventede antal brugere 

       
 Aalborgskolen Materialecentret 

Bekendtgørelse nr. 447 
Region 
Nordjylland 

objektiv 
(materialer til 
personer ikke 
omfattet af 
målgruppen 
betales med en 
takst = 
produktionspris)  

 0 

0 0 0 0 

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 12 
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2.

OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 13 

2.1 

2.2 

 Døvblindecentret 
  
Målgruppen omfatter pladser på Døvblindecentret til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse 
samt personer, der modtager specialundervisning for voksne, jf. § 3. stk. 1 punkt 1. 
 

Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, jf. BEK § 3. stk. 1 punkt 1a 
 
Region Nordjylland driver ikke tilbud til denne målgruppe på Døvblindecentret. 

 

Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1b 
 

Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: 
 
Navn: Palle Holm 
Stilling: Skolechef 
Telefon: 99172080 
Mail: ph@thisted.dk 
 

2.2.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen  
 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
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Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Driftsherre Finansiering  
    2010 

Forventet 
      2011 

ændring6    
2012 

 
     2013 

        

 Døvblindecentret 
 

Undervisning Børn FSL7  
§ 20, stk. 3 

Region 
Nordjylland 

Takst 0 0 0 0 

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 
§ 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen.  

 

Tekstfelt: 
 
 
 

2.2.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 

Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis 
servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
  
Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i 
brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__ 
 
Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye 
målgrupper m.v.    
 

                                                 
6 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes 
primo marts 2009).  
7 FSL = Folkeskoleloven 
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Tekstfelt  
 
 
 

2.2.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 

 
 2.2.3.1 Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__    Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. 
 
 Tekstfelt 
 
 
 
 
 
2.2.3.2 Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til 
rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__  Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. 
 
 

Tekstfelt  
 
 
 
 

2.2.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 
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                                                  December 2008 
Thisted kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2009 i henhold til Bek. nr.354 af 24. april 2006 

 
 

2.3 

Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og 
forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger.   
 
Ja:    ___          Nej:  _X__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt 

 

Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelsesforløb (helårspladser), jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 1c 

 
 
Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: 
 
Navn: Palle Holm 
Stilling: Skolechef 
Telefon: 99172080 
Mail: ph@thisted.dk 
 

2.3.1 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen  

 
I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i 2010-2013. I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i 
skemaet.  
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Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Driftsherre Finansiering   
2010 

Forventet 
2011 

ændring8 
2012 

 
2013 

         

 Døvblindecentret Undervisning unge, LSV9 
§1, stk 2 

Region 
Nordjylland 

Takst 

 

0 0 0 0 

  Undervisning Voksne, 
LSV §1,stk.2 

Region 
Nordjylland 

Takst 

 

0 0 0 0 

 
 
Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 
§ 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen.  

 

Tekstfelt: 
 
 
 

2.3.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 

Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis 
servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. 
  
Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i 
brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
                                                 
8 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i 2008. Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes 
primo marts 2009).  
9 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne  
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Ja:    ___          Nej:  _X__ 
 
Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye 
målgrupper m.v.    
 
 

Tekstfelt  
 
 
 

2.3.3 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 

 
 2.3.3.1 Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__    Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. 
 
 Tekstfelt 
 
 
 
 
 
2.3.3.2 Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til 
rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__  Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. 
 
 

Tekstfelt  
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2.4 

 

 

2.3.4 Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet 

 
Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og 
forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger.   
 
Ja:    ___          Nej:  _X__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
 
 
 

 

Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 4 – Forventet forbrug af rådgivning og vejledning   
 

Region Nordjylland driver ikke tilbud efter denne paragraf. Råd og vejledning visiteres efter Lov om Social Service og besvares i den kommunale 
redegørelse for socialområdet. 
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3.
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 Kommunikationsinstitutter 
 

Målgruppen omfatter brugere af tilbud på Taleinstituttet, Taleinstituttet – Hjerneskadecentret, Institut for Syn og Teknologi og Høreinstituttet.  
 
Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: 
 
Navn: Palle Holm 
Stilling: Skolechef 
Telefon: 99172080 
Mail: ph@thisted.dk 
 

3.1 

                                                

Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 og 4 – Undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne og 
Forventet forbrug af rådgivning og vejledning 

 
Ifølge Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 1 skal kommunerne oplyse det forventede forbrug vedr. undervisning samt efter § 3 stk. 1 punkt 4 oplyse 
forventet forbrug af rådgivning og vejledning i forhold til målgruppen, der ydes af de regionale undervisningstilbud og som ikke er tilknyttet til pladser 
på undervisningstilbudene. 

I nedenstående skema angives kommunens forventninger til brug af rådgivnings- og vejledningstilbud i årene 2010-2013, jf. Bekendtgørelsen. 
Endvidere er der i skemaet indarbejdet spørgsmål om forventninger til forbrug af undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne. Der er alene tale 
om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet.  

Angivelserne vedr. rådgivning, vejledning og undervisningstilbud er en tilkendegivelse om forventet anvendelse10. Der sættes kryds ved ønsket 
anvendelse. 

 
10 En bindende aftale mellem kommunen og Region Nordjylland vil ske på et særskilt aftale-ark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. 
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Institution Tilbudstype og  
Lovgrundlag 

Driftsherre Finansiering  
2010 

Forventes 
2011 

i 
2012 

 
2013 

        

 Høreinstituttet 1.a. Generel rådgivning 
og information11. LSV12 
§ 1 stk. 3.13  

Region 
Nordjylland 

Trækningsret     

  2.a. Udredning af 
høreproblemer. LSV § 1 
stk. 3. 

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.b. Løsning af 
høreproblemer omkring 
aktivitet og deltagelse i 
samfundslivet. LSV § 1 
stk. 3. 

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.c. Udredning af 
høreproblemer i forhold 
til arbejdsmarked og 
uddannelse. LSV § 1 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

    

  2.d. Socialfaglig 
specialrådgivning i 
forbindelse med 
arbejdsmarkedsrelatered
e problemer afledt af 
høreproblemer. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

    

                                                 
11 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for 2009. 
12 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne 
13 På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte 
ydelsespakker også indgå i den kommunale redegørelse for socialområdet. 
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 Institution Tilbudstype og  Driftsherre Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag 2010 2011 2012 2013 
        

  2.e. Nye høreapparat-
brugere. LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.f. Kommunikations-
undervisning. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.g. Cochlea 
implanterede. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.h. Tinnitus. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  Institut for Syn 
og Teknologi 

1.a. Generel rådgivning 
og information. LSV § 1 
stk. 3. FSL § 20 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Trækningsret x x x X 

    

2.a. Småbørnsområdet 
(0-6 år). FSL14 § 20 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

X x x x 

    
2.b. Skoleelever (6-18 
år). FSL § 20 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

x x x X 

    2.c. Unge (18-23 år). 
LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

X x x x 

    

2.d. Voksne (18-65 år) –
integration og 
fastholdelse på 
arbejdsmarkedet. LSV § 
1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

x x x X 

                                                 
14 FSL = Folkeskoleloven 
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 Institution Tilbudstype og  Driftsherre Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag 2010 2011 2012 2013 
        

    2.e. Voksne (18 - år). 
LSV § 1 stk. 3.  
 

Region 
Nordjylland 

Takst X x x x 

 Taleinstituttet – 
Hjerneskadecen-
tret 

1. a, 1.b. og 2.a. Generel 
rådgivning og 
information og 1. 
udredning. LSV § 1 stk. 
3.   

Region 
Nordjylland 

1.a og 1.b 
Trækningsret 

 
2.a 

Takst + 
Abonnement 

    

  2.b. Tværfaglige 
optrænings-
/rehabiliteringstilbud i 
gruppe. LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.c. Individuelle 
tværfaglige optrænings-
/rehabiliteringstilbud. 
LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.d. Pårørendetilbud. 
LSV § 1 stk. 3. 
 

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.e. Supervision til 
professionelle. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

 Taleinstituttet 1.a. Generel rådgivning 
og information. LSV § 1 
stk. 3, FL § 20 stk 3.   

Region 
Nordjylland 

Trækningsret     

  2.a. og 2.b. Voksne med 
erhvervet hjerneskade - 
udredning og individuel 
undervisning. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 
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 Institution Tilbudstype og  Driftsherre Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag 2010 2011 2012 2013 
        

  2.c. Voksne med 
erhvervet hjerneskade – 
gruppeundervisning. LSV 
§ 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.d. Pårørendekurser. 
LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.e. Undervisning / 
vejledning / psykolog-
samtale med børn og 
unge af afasiramte 
forældre. LSV § 1 stk. 3. 

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

    

  2.f.1 og 2.f.2 Børn og 
unge med erhvervet 
hjerneskade. FSL § 20 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

    

  2.g – 2.h.3. Personer 
med stemmevanskelig-
heder og personer med 
stammen og løbsk tale. 
LSV § 1 stk. 3, FL § 20 
stk. 3. 

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

 
2.h.1 
Takst 

    

  2.i. Laryngectomerede 
og mundhuleopererede 
LSV § 1 stk. 3. 

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 

x x x X 

  2.j.1 Voksne med 
skriftsproglige 
vanskeligheder – 1. 
udredning. LSV § 1 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     
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 Institution Tilbudstype og  Driftsherre Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag 2010 2011 2012 2013 
        

  2.j.2 Voksne med 
skriftsproglige 
vanskeligheder – 2. 
udredning. LSV § 1 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.k. Voksne med 
skriftsproglige 
vanskeligheder – 
individuel undervisning 
3. udredning. LSV § 1 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.l. Voksne med 
skriftsproglige 
vanskeligheder – 
holdundervisning inkl. 3. 
udredning. LSV § 1 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.m.1. Voksne med 
matematikvanskelig-
heder - 1. udredning. 
LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.m.2. Voksne med 
matematikvanskelig-
heder - 2. udredning. 
LSV § 1 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.n. Voksne med 
matematikvanskelig-
heder – individuel 
undervisning inkl. 3. 
udredning. LSV § 1 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     
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 Institution Tilbudstype og  Driftsherre Finansiering  Forventes i  
 Lovgrundlag 2010 2011 2012 2013 
        

  2.o og 2.p.  Neuro-
psykologisk 
undersøgelse af børn, 
unge og voksne. LSV § 1 
stk. 3, FL § 20 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.q.1. Børn med dysfasi 
eller dysleksi – 
udredning. FSL § 20 stk. 
3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.q.2. Børn med dysfasi 
eller dysleksi – TTI-
undersøgelse, 
observationsgruppe, 
læseobservation. FSL § 
20 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.r. Undervisning af 
dysfatiske og dyslektiske 
børn. FSL § 20 stk. 3. 

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.s. Børn med multiple 
funktionsnedsættelser 
FSL § 20 stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.t. Børn med 
dysfonologi. FSL § 20 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst     

  2.u-2.v. Børn med læbe-
gane spalte (fra 3 år) og 
børn med oralmotoriske 
vanskeligheder. FSL § 20 
stk. 3.  

Region 
Nordjylland 

Takst + 
Abonnement 
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Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. § 3 stk. 2 
være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige brug af pladser.  

 

Tekstfelt: 
Der er ikke tale om en ændring: Opgaven løses af KommunikationsCenter Thisted. 
 
 
 

3.2 Bekendtgørelsens § 3 stk. 1 punkt 2 – Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud 
Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis 
servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Beskrivelserne kan fås ved henvendelse til det enkelte institut. 
  
Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i 
brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__ 
 
Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye 
målgrupper m.v.    
 
 
 
 
 

Tekstfelt  
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3.3 

3.4 

Bekendtgørelsens § 3 stk. 1. punkt 5 – Fremtidig opgavevaretagelse 

 
 3.3.1 Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__    Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud. 
 
 Tekstfelt 
 
 
 
 
3.3.2 Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som Region Nordjylland tilbyder i henhold til 
rammeaftalen? 
 
Ja:    ___          Nej:  _X__  Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat.  
 
 

Tekstfelt  
 
 
 
 
 

Bekendtgørelsen § 3 stk. 1 punkt 6 – Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på 
specialundervisningsområdet 

 
Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og 
forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger.   
 
Ja:    ___          Nej:  _X__      Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud 
omfattet af rammeaftalen. 
 
 
Tekstfelt  
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 Forventet forbrug af tilbud i andre Regioner, jf. BEK § 3 stk. 1 punkt 3 herunder forventet 
forbrug af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i andre regioner, jf. BEK § 9 stk. 
2 

 
Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. § 3 
stk. 1 punkt 3.  
 
VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en 
anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Vedlagt er 
liste over lands- og landsdelsdækkende institutioner.  
 
 
 
 

 Målgruppe, jf.  
§ 3 stk. 1 
punkt 1 

Tilbudets 
navn 

 Tilbudstype  Driftsherre Forventet forbrug  

      2010 2011 2012 2013 
 Børn, der endnu 
ikke er påbegyndt 
skolegang 

   Flere Mindre Ens  Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens 

                
                
                
                
                

Elever i 
børnehaveklasse, 
grundskole el. 10. 

klasse 
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Personer, der 
modtager 
specialundervisning 
for voksne 

               

                
                
                
                
                

 
Tekstfelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Aalborgskolen
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