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Vedr. Høringssvar vedrørende ny prøveterminsbekendtgørelse
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 11. januar 2017 bedt FADD og andre aktører om
bemærkninger til over lovforslag om ny prøveterminsbekendtgørelse

Bemærkninger
Først og fremmest er det vores opfattelse som interesseorganisation for de interne skoler på landets
døgninstitutioner og en lang række dagbehandlingsinstitutioner, heldagsskoler og specialskoler, at
mange udsatte børn og unge vil kunne profitere af, at man forsøger at gøre eksamensafviklingen
generelt mere fleksibel, således at man i højere grad kunne give udsatte børn og unge et dynamisk
uddannelsestilbud, hvor man kunne prøveafvikle, når barnet/den unge var klar.
Dette gælder hos langt de fleste af vores medlemmer, hvor knap 50 ud af ca. 115 medlemsinstitutioner
enten har eller er et skoletilbud.
For mange udsatte børn og unge er det en ekstra belastning at skulle afvikle samtlige prøver over en
afgrænset periode i maj/juni - på grund af uoverskuelighed og vanskeligheder ved at målrette og
afgrænse deres forberedelser.
Fordi mange udsatte børn og unges skolegang har været præget af massive problemer, fravær og
nederlag, vil det derfor for disse elevers vedkommende kunne være såvel karakterfremmende som
generelt læringsmotiverende, at deres prøver kunne afvikles med intervaller over eksempelvis et helt
skoleår eller fx 4 gange om året.
På i særlig grad de sikrede institutioner, men også i andre institutionstyper skal mange forhold spille
sammen for at prøveafviklingerne timingsmæssigt falder sammen med en ungs ophold.
Ofte vil medarbejderne kunne have sikret en eksamen, såfremt den var mulig at afvikle ved
barnets/den unges fysiske tilstedeværelse på institutionen/i skolen. Herunder at barnet/den unge fik
bevilling af handlekommunen til at gøre sit forløb færdigt.
På den måde kunne det medvirke til at skabe afsæt for en påbegyndt positiv udvikling, at man i ’den
rolige periode’, som et ophold på en intern skole, heldagsskole og specialskole,
dagbehandlingsinstitution og døgninstitution typisk er, kunne få godt i gang i de skole- og-

uddannelsesaktiviteter, som vi ved repræsenterer et vigtig beskyttelsesfaktor i udsatte børn og unges
liv og som derfor vil kunne fungere dels kriminalitetsforebyggende, dels samfundsinkluderende.
I den sammenhæng er det vores erfaring, at fleksible løsninger fremmer dels udsatte børn og unges
læringslyst og generelle udvikling af læringskompetencer, dels kan hindre tilbagefald.
Det er derfor vigtigt, at læringsindsatserne tilrettelægges håndholdt og individuelt omkring det enkelte
barn, dets særlige forudsætninger, i et koordineret samarbejdet mellem de professionelle, og med
inddragelse af forældre og andre netværkspersoner – med henblik på at barnet kan bevæge sig
fleksibelt mellem de miljøer, der har fokus på barnets læring.
Det er vores opfattelse, at hvis det skal lykkes at øge udsatte børn og unges uddannelsesfrekvens – og
dermed også at bidrage til opfyldelsen af 2020-målene for området, så skal der løsninger til, som tager
konkret udgangspunkt de udsatte børn og unges virkelighed, og som derfor skal bygges op omkring
fleksible, dynamiske og omsorgsfulde, videns- og erfaringsbaserede løsninger.
Men måske vores ønsker kan tilgodeses i § 5. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende
fravigelser fra bekendtgørelsen ?
I så fald kunne en præcisering være betimelig.
Afslutningsvis undrer det os, at dansk-prøverne skal være afviklede tidligere end de andre prøver.
--Såfremt ministeriet påtænker at undersøge muligheden for at iværksætte et forsøg med fleksible
prøveterminer for udsatte børn og unge eller andre børn og unge, der vil kunne drage fordele af
dynamisk prøvetilrettelæggelse, så står både vi som interesseorganisation og relevante aktører blandt
vores medlemmer meget gerne til rådighed.
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