Kære forælder
Som du sikkert allerede er blevet bekendt med, så kommer der til at ske nogle ændringer på
specialområdet i folkeskolerne over de næste år. Ændringerne er blevet besluttet af byrådet på et møde
den 17. juni, og de vedrører forskellige dele af specialområdet. De første ændringer træder allerede i kraft
fra den 1. august 2019.
I dette brev kan du finde information om de forskellige ændringer, så du kan få et overordnet indblik i, hvad
de omhandler og hvilken betydning de kommer til at have.
Nyt SFO-tilbud
Fra 1. august 2019 bliver SFO-tilbuddene på specialområdet ændret. Ændringerne har kun betydning for dig
og dit barn, hvis du i dag har et barn i et tilbud, der fungerer som et heldagstilbud.
Helt konkret betyder ændringerne, at du aktivt skal tilmelde dit barn til et SFO-tilbud, hvis du stadig ønsker,
at dit barn skal passes, når skoledagen er slut. Du kan tilmelde dit barn online fra dag til dag på den digitale
pladsanvisning. Du finder Den Digitale Pladsanvisning på www.randers.dk eller ved at følge dette link.
Det nye SFO-tilbud på specialområdet kommer til at fungere på samme måde som tilbud på almenområdet.
Det vil samtidig sige, at der gælder de samme priser og takster for SFO-tilbud på specialområdet som på
almenområdet. Er du forældre til et barn i et specialtilbud, har du modtaget et brev i din e-boks, hvor du
kan læse mere om takster, søskendetilskud m.m. for det nye SFO-tilbud.
I dag er der både elever på specialområdet, der går i SFO, mens andre går i tilbud, der fungerer som
heldagstilbud. Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen, Grønhøjskolen, Satelitten på Langå Skole og Solstrålen
på Østervangsskolen har indtil nu fungeret som heldagstilbud. Fra 1. august får de fem skoler i stedet et nyt
SFO-tilbud, og det er det tilbud, som du som forældre aktivt skal tilmelde dit barn, hvis du ønsker pasning
efter endt skoledag. Det nye SFO-tilbud kommer til at dele sig i tre:
-

SFO I: 0.-3. klasse. Elever i SFO I kan udover pasning om eftermiddagen også blive tilmeldt et
morgentilbud og et ferietilbud.
SFO II: 4.-6. klasse. Elever i SFO II kan udover pasning om eftermiddagen også vælge et ferietilbud,
men ikke et morgentilbud.
SFO III: 7.-9. klasse. Elever i SFO III kan udover pasning om eftermiddagen også vælge et ferietilbud,
men ikke et morgentilbud.

Ændringer i kørsel
Den nuværende kørselsordning fortsætter, som den hidtil har gjort frem til den 1. oktober 2019, men fra
den 1. oktober 2019 vil der komme ændringer i befordringspraksissen på specialområdet. Hvis dit barn er
bevilliget kørsel, vil barnet stadig kunne blive kørt i forbindelse med skoledagens begyndelse og afslutning.
Derudover vil det være muligt for skolerne at oprette to yderligere ankomsttidspunkter før skoledagens
begyndelse, og to afhentningstidspunkter efter endt skoledag:
-

To ankomsttidspunkter før skoledagen: Det ene tidspunkt kl. 06.30, hvor SFO’en åbner, og det
andet må skolerne selv beslutte, så det passer bedst til elevernes behov.
To fastlagte afhentningstidspunkter efter skoledagen: Det ene kl. 16.00 og det andet kl. 16.45.

Du vil modtage yderligere oplysning om befordring i det nye skoleår.
Oprettelse af ny specialskole

Fra 1. august 2020 bliver specialskolerne Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen nedlagt. De to skoler bliver i
stedet erstattet af én ny specialskole, der kommer til at have afdelinger på de samme adresser, som
Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen indtil nu har holdt til på. Derfor vil denne ændring ikke komme til at
have direkte betydning for børnenes hverdag. De kommer fortsat til at gå med de samme skolekammerater
på de samme afdelinger.
Oprettelsen af den nye skole betyder, at der vil komme til at være én ledelse frem for to.
Ny tilgang til visitering til specialklasser
I de kommende år vil elever blive visiteret til et specialtilbud ud fra et nærhedsprincip. Det vil sige, at
børnene vil blive visiteret til en specialklasse så tæt på deres distriktsskole, som muligt er.
Elever, der allerede er visiteret til et specialtilbud, vil derfor ikke blive berørt af denne ændring med
mindre, at den årlige revisitering tilsiger, at barnets behov er ændret.
Spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål til ændringerne på specialområdet, og hvad de konkret vil betyde for dig
og dit barn, er du velkommen til at kontakte skolelederen på din skole.
Hvis du er forældre til et barn på specialområdet, kan du også finde nærmere information om de konkrete
ændringer i et brev i din e-boks.
Med ønsker om en god sommer.

