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Referat fra Centerklasse Strategi udvalg d. 1. marts 2021 kl. 17.30-19.00 

Telefonkonference 
 
Deltagere:  Martin 
 Philip 
 Rasmus 
 Thomas 
 
 
FORMÅL 
Indledende møde i udvalget for at afstemme forventninger og sætte mål.  
 
EMNER 
Følgende overordnede emner blev debatteret: 
 

- Visitation til Centerklasserne 
- Strategi for tiltrækning af elever 
- Observationer fra Centerklasserne 

 
NÆSTE MØDE 
Udvalget vil afholde næste møde inden Påskeferien. 
 
REFERAT 
 

- Visitation til Centerklasserne 
Elever til Centerklasserne visiteres både fra Ringsted Kommune samt fra omkringlæggende 
kommuner. Eleverne vurderes på baggrund af skolens målgruppe. For eksterne eleverne har 
skolen en dialog med den pågældende kommune og har mulighed for at afvise elever. For 
børn bosiddende i Ringsted vil der som udgangspunkt være en dialog med 
visitationsudvalget i Ringsted, men visitationsudvalget kan pålægge Centret at modtage 
barnet. 
 
På nuværende tidspunkt har Centret ca. 80 elever og kapacitet til flere. Man har på et 
tidspunkt været over 130, hvilket sandsynligvis er for mange. Generelt har antallet af børn 
været lavere siden 2014 hvor kommuner valgte at hjemtage børn. 
 

- Strategi for tiltrækning af elever 
 
1) Skolens styrker skal præciseres: Følgende blev bemærket på mødet: 

a. Skolen har særligt fokus på børn med CP. 
b. Skolen har særligt fokus på inklusion. 
c. Skolen tilbyder et ”helhedstilbud” med både undervisning og behandling. 
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Generelt blev det bemærket at der skal være sammenhæng imellem de børn man 
modtager, de voksnes uddannelse/kompetencer og klassesammensætning.  

 
2) Tiltrækning af elever fra andre kommuner: Over de seneste år er følgende blevet 

bemærket: 
a. Skolen har et godt ry. Folk er flyttet til Ringsted for at kunne placere deres børn i 

Centerklasserne. 
b. Læringsfestival: Var ikke det rigtige sted at promovere skolen 

kernekompetencer. 
c. Information til forældre: Det forekommer vigtigt at promovere skolens 

kompetencer overfor forældre til børn med særlige behov. Der bør derfor 
arbejders videre med at tage kontakt til specialbørnehaver og 
interesseorganisationer for at reklamerer. Samtidig skal vi se nærmere på om der 
blandt skoles forældre kan oprettes en netværk – både til andre forældre, men 
også til interesseorganisationer. 

 
3) Kommunikation: Til at påbegynde arbejder med at forbedre kommunikationen omkring 

Centerklasserne og skolens styrker generelt vil udvalget tage fat i Jan Jakobsen, der er 
ansat som kommunikationsmedarbejder og generelt har et godt netværk. Overordnet 
blev følgende nævnt: 

a. Der skal udarbejdes reklamemateriale som skal gøres tilgængelig på skolen 
hjemmeside. Det kan være både skriftlige og video. 

b. Der skal tages kontakt til interesseorganisationer så som CP Danmark, 
Muskelsvindfonde, Helene Elsass Centret, mv. Formålet er både at se på 
muligheden for at reklamerer, men også at udveksle erfaring. Det kan være 
blandt faglærer. Men det kan også være ved at deltage på kurser eller reklamerer 
i medlemsblade.  

 
- Observationer fra Centerklasserne  

Konkrete observationer eller forslag til Centerklasserne blev kun overordnet debatteret og 
vil blive konkretiseret på efterfølgende møder. Fra dette møde kan følgende nævntes: 
 
1) Ansættelse af medarbejdere med handicap: Hensigten er at have folk på skolen som i 

højere grad er i stand til at forstå børnenes udfordringer. Martin og Thomas nævnte at 
flere lærere i dag har en diagnose samt at det er svært at lave jobslag målrettet denne 
gruppe. 

2) Psykolog: Der blev talt om at såvel børn som forældre kan have behov for professionel 
hjem grundet de udfordringer som børnene møde i deres udvikling. Det skal dog 
undersøges om skolen må tilbyde denne type behandling. 

3) Inklusion: Centeret arbejder med en række inklusionsprojekter. Men der er naturligvis 
udfordringer – fx at distriktsklasserne samles på afd. Benløse fra 7. klasse og at denne 
afdeling ikke er fuldt tilgængelig (handicapvenlig) 

 
Præsentation 
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