
I skoleåret 2019/20 modtog 4,5 % af eleverne
specialundervisning i en specialklasse, specialskole,
et dagbehandlingstilbud eller behandlingshjem.
Dette er det højeste niveau de seneste 9 år. 

SPECIALUNDERVISNING

Børn med handicap føler i mindre grad, at de
hører til på deres skole sammenlignet med
børn uden handicap   
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ELEVER I 9. KLASSE, DER FØLER, AT DE
HØRER TIL PÅ DERES SKOLE

ANDEL AF ELEVER I SPECIALKLASSER,
SPECIALSKOLER MV.
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Seks ud af ti forældre oplever, at deres barn ikke får den
nødvendige støtte til at kunne deltage i undervisningen
på lige fod med deres klassekammerater.

Mellem 30 og 50 % af skolechefer, PPR-ledere,
skoleledere og lærere vurderer, at der ikke er
tilstrækkelige kompetencer på skolerne til at undervise
og støtte børn med socio-emotionelle vanskelligheder og
særligt sårbare børn.

Lærere i almenklasser vurderer, at en større andel af
eleverne modtager støtte i 2021 (10,9 %) sammenlignet
med 2015 (7,5%). De vurderer dog også, at der er en
større andel af eleverne i 2021 (7,5 %), der har et
uindfriet støttebehov, end i 2015 (6 %).

STØTTE

Kun fire ud af ti forældre oplever, at deres barn er en del
af det sociale fællesskab i skolen 

DEL AF SOCIALE FÆLLESSKABER

Seks ud af ti forældre oplever, at der er problemer med
den fysiske tilgængelighed

FYSISKE RAMMER EN STOPKLODS

KERNEUDFORDRINGER
Set fra et deltagelsesperspektiv

SKOLE

Børn med handicap fritages i højere grad fra
folkeskolens afgangseksamen (12 %) set i forhold til
børn uden handicap (1 %). Dette gælder særligt for
børn med udviklingsforstyrrelser (46 %), multiple
funktionsnedsættelser (29 %) og
autismespektrumforstyrrelser (20 %).

Cirka 30 procent af børn med handicap har været
fritaget fra et eller flere fag i skolen.

Idræt er det fag lagt de fleste bliver fritaget fra (62 %),
herefter kreative fag (35 %).

FRITAGELSE FRA FAG & EKSAMEN
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Børn med handicap har større fravær (17,4 dage) set i
forhold til børn uden handicap (12 dage). Børn med
psykiske lidelser har det største fravær (25,9 dage).

Børn med multiple funktionsnedsættelser (32 %),
adfærdsforstyrrelser (32 %), psykiske lidelser (30 %),
udviklingsforstyrrelser (30 %) og
autismespektrumforstyrrelser (28 %) oplever i højere
grad to eller flere skoleskift i løbet af grundskolen
sammenlignet med børn uden handicap (10 %). 

Hver femte barn med handicap har i løbet af deres
skoletid oplevet skolevægring (længerevarende fravær fra
undervisningen) på over ét år.

FRAVÆR, SKOLESKIFT & -VÆGRING


