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Vedrørende tilsyn : Dankbar

Jeg har den 19. marts 2015 afholdt tilsyn med ovennævnte skoledagbehandlingstilbud.

I forbindelse med tilsynet havde jeg en samtalte med Dankbars leder pædagogisk

konsulent Randi Tang Nielsen og psykolog Anne Marie Sørensen.

Overenskomst
Dankbar har siden oktober 2013 haft undervisningsoverenskomst med Roskilde

Kommune. Ifølge bekendtgørelse nr. 407 af 25. april 2013 om specialundervisning og

anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal

Dankbar have i gennemsnit ti elever i skoleåret 2014/15. Dankbar havde ved skoleårets

begyndelse 5 elever. Elevtallet har gennem skoleåret været stigende og man har ved

tidspunktet for tilsynet 10 elever og den 20.5.15 11 elever.

Dankbars hjemmeside Dankbar Konsulenterne

Målgruppe
Dankbars målgruppe er sårbare og psykisk skrøbelige børn og unge, som bl.a. kan have

problemskadende adfærd, have isoleret sig fra deres omgivelser eller have psykiatriske

diagnoser.

Eleverne i Dankbars interne skole kommer pt. fra Roskilde (5 elever), Halsnæs (3 elever),

Lejre (2 elever) og Frederiksberg (1 elev) kommuner.

Personale
Personalet i Dankbars skole bestod i september 2014 af fem folkeskolelærere, en

lærerstuderende, en kandidat i pædagogisk sociologi og to pædagoger og opfylder

dermed ovennævnte bekendtgørelses krav om, at personalet skal have den

pædagogiske og forudsætning for at arbejde med målgruppen. Dankbar har besluttet, at

den ene lærer varetager organiseringen og tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske

bistand  i den interne skole og opfylder hermed bekendtgørelsens krav herom.

Postadresse:

Rådhusbuen 1

4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 46 24
Fax: 46 31 62 57

ppr@roskilde.dk

www.roskilde.dk

http://dankbar.dk/


Undervisningen
Undervisningen tilrettelægges individuelt efter den enkelte elev ressourcer og behov.

Dankbar har et godt samarbejde med VUC i Roskilde, hvor eleverne kan tilmeldes som

selvstuderende og evt. tilmeldes folkeskolens 9. klasse prøver.

Konklusion
Med baggrund i mit besøg på Dankbar og min samtale med Dankbars ledelse er det mit

indtryk, at Dankbar under hensyntagen til elevernes kompetencer og ressourcer opfylder

de krav, som bekendtgørelse nr. 407 af 25. april 2013 om specialundervisning og anden

specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder stiller til

undervisningen i dagbehandlingstilbud.
26. maj 2015

Venlig hilsen

/ Helle Gaarde Nielsen

Specialpædagogisk konsulent
Inklusionscenter, Roskilde


