
 

 

 
 

SEMINAR OM SPECIALUNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER OG 
DAGBEHANDLINGSINSTITUTIONER 
 
PROGRAM 
 
26. oktober 2022 
Fra 08.30 Morgenmad 
09.45 Velkomst og præsentation af program og deltagere 
10.00 Styrk undervisningen på jeres skole, så den sikrer eleverne faglig progression, trivsel og  
           deltagelsesmuligheder – Maj Balsløv, læringskonsulent i STUK 
10.45 Drøftelse af oplægget – spørgsmål & svar 
11.00 PAUSE 
11.15 Hvornår er en krone til specialundervisningen givet godt ud? – Ane Stallknecht, næstformand i     
           Børne kulturchefforeningen og centerchef i Odsherred Kommune 
12.00 Drøftelse af oplægget – spørgsmål & svar 
12.15 Frokost 
13.15 Den politisk aftale om styrket kvalitet på interne skoler – hvad kan vi forvente? - Specialkonsulent  
           Ulla Skall, Børne undervisningsministeriet 
14.00 Drøftelse af oplægget – spørgsmål & svar 
14.15 PAUSE – kaffe/te 
15.00 Specialundervisning i praksis – Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirkeskolen  
           (og formand i FADD)  
15.45 Drøftelse af oplægget – spørgsmål & svar 
16.00 PAUSE 
16.15 Kvalitetsmodel: Den politiske aftale indeholder et krav om, at der mellem den enkelte skole  
           og kommunen skal indgås en ”kvalitetsaftale”  
           Kvalitetsaftalen skal udarbejdes efter en fast skabelon, der udvikles af ministeriet i dialog  
           med relevante interessenter: Hvad ved vi? & hvad ønsker vi? - Henrik Kaustrup, FADD 
17.00 Opsamling 
17.30 PAUSE 
19.00 Spisning  
 
27. oktober 2022 
Indtil 09.00: Morgenmad 
09.15 Kontrakter og forhandling – Anne Brorson (https://brorsonconsult.dk/p/om-os) 
10.15 Drøftelse af oplægget – spørgsmål & svar 
10.30 PAUSE 
10.45 Vidensdeling: (Alle medbringer et eksempel på meningsfuld praksis) 
12.00 Tak for denne gang – sandwich-to- go 
 
 



 

 

 
INFORMATION  

• TID: 26-27 oktober 2022 
• STED: Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens 
• Målgruppen: Ledere og skolemedarbejdere fra FADDs medlemsinstitutioner 
• Deltagerbetalingen udgør 2500,- kr. pr person og inkluderer alle måltider (ex drikkevarer) 

oplæg og overnatning på enkeltværelse 
• Tilmelding: Send en mail til: Susan Epe - bogholder@fadd.dk  senest den 1. september 

2022 
• Oplys: institution/skole, stilling, navn(e), mailadresse på alle deltagere samt CVR/EAN- 

nummer og særlige madpræferencer 
• Pladser fordeles efter først til mølle-princippet 
• Tilmelding er bindende  
• Der udsendes deltagerliste primo oktober 2022  
• Oplysninger om program: Henrik Kaustrup info@fadd.dk  

 
Med venlig hilsen  
Skolegruppen i FADD 

 
Jette Møller Jørgensen, leder Natur og helhedsskolen, Årslev 
Lone Pedersen, forstander BUC Vejle Fjord 
Jens Frederiksen, skoleleder Godhavn  
Frants Christensen, Leder Hillerød Dagbehandlingsskole 
Henrik Kaustrup, FADD 

 
 
 
 
 
 


