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Visitationsmlndigheden orienterer løbende tilsynsmyndigheden om indgåede aftaler om særlige

støtteordninger.

8. Betalings- og regnskabsforhold:
A. Betaling

Det godkendte takstbeløb betales over 11 måneder. Ved skolestarl i august betales 6n rnåneds

takst. Ved skolestart i øvrige måneder beregnes den første måneds skolebetaling forholdsmæs-

sigt i forhold til 30 dage. Juli rnåned er betalingsfri.
Principielt afholdes undervisningsudgifterne af Holbæk kommune, der efterfølgende indhenter

refusion fra de henvisende kommuner. For at opnå en rationel betalingsform har Holbæk kom-
mune anmodet om, at den interne skole selv opkræver den godkendte undervisningstakst sam-

men med de kommunale takster for PPR og tilsyn direkte hos den henvisende kommune.

Det påhviler Holbæk kommune at meddele de henvisende kommuner de godkendte takster og

orientere om den kommunale PPR-virksomhed og tilsynsordningen.
På grundlag af registreringeme i skoleadministrationssystemet TEA opkræver Holbæk kommu-

ne den interne skole for PPR og tilsyn halvårligt bagud.

Såfremt Holbæk kommune ikke har kunnet indgå aftale med henvisende kommune om PPR-

taksten, opkræver Holbæk kommune for de faktiske udgifter direkte hos den henvisende kom-

mune.

B. Forholdsregler ved ændringer i elevgrundlaget

Ved ændringer i elevgrundlaget på omkring */- 3 elever, drøftes eventuelle notmeringstilpas-

ninger med tilsynsmyndigheden.

C. Regnskabsaflæggelse og revision

I henhold til tilsynsmyndighedens budgetretningslinjer fremsender den inteme skole hvert år et

revi sionspåtegnet regnskab.

D. Opsigelsesvarsler i forhold til den enkelte elev

Opsigelsesvarsel vedrørende undervisning er løbende måned plus 30 dage. Såfremt den inteme

skole bortviser eleven med øjeblikkelig virkning bortfalder opsigelsesperioden.

9. Pædagogisk-Psykologisk rådgivning
Bømekonsulentcentret yder pædagogisk psykologisk bistand til eleverne efter gældende love og

regler. Børnekonsulentcentret mmmer såvel psykologer som specialkonsulenter.

A. Rådgivning om undervisning

PPR rådgiver den interne skole og Holbæk kommune om den enkelte elevs specialundervis-

ningsbehov, herunder om mulighedeme for at en elev kan henvises til et almindeligt skoleforløb

eller om eleven har behov for et mere vidtgående specialundervisningstilbud.

B. Udgifterne til PPR

Holbæk Kommune søger indgået aftale med henvisende kommune om betaling af et takstbeløb

til dækning af udgifterne i forbindelse med børnekonsulentcentrets ydelser på området. Hvis af-

tale ikke opnås, opkræves henvisende kommune efter regning på de faktiske udgifter.

10. Tilsyn:
A. Tilsynsførende myndighed

Holbæk Kommune fører tilsyn med at undervisningen på det inteme undervisningstilbud opfyl-
der de krav, der stilles i folkeskoleloven og de må1, der gælder for folkeskolerne i Holbæk

Kommune.
Holbæk kommune ønsker i samarbejde med dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldags-

skole at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til dagbehandlingstilbuddets børn og unge.



Såfremt skolen benltter lærere fra andre skoler, fremgår navn, fag og skole ligeledes af
virksomhedsplanen.

3. Eventuelt andet pædagogisk personale

Skolens aktuelle pædagognonnering i henhold til budgettet samt oplysninger om pædago-

gemes navne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksom-
hedsplanen.

4. Andre medarbejdere

Andre rnedarbejdere som f.eks. administrativt personale, pedeller og rengøringspersonale

medtages i virksomhedsplanen med funktion og normering såfremt de indgår i den interrre

skoles budget.

5. Videreuddannelse og supervision

Virksomhedsplanen beskriver den inteme skoles videre/efteruddannelsesplaner, pædagogi-

ske arrangementer, pædagogiske netværk, supervision med mere.

6. Lokaler
Det påhviler dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole, at sikre at de anvendte lo-
kaler er lovlige til den ønskede anvendelse og at alle myndighedskrav efterleves. Overenskom-

sten er ikke en godkendelse afde anvendte lokaler.

A. Almindelige lokaler

Skolen råder over 3 bygninger med omkring 800 m2 gode faciliteter. Skolen har et multirum
med køkken, musiklokale, 4 klasselokaler, kontor, værksteder, bibliotek. Skolen har plads til 20

elever fordelt på3-4 grupper.

B. Faglokaler

Skolen har et stort, top moderne lokale til de naturvidenskabelige fag. Lokalet indeholder bl.a.

et nyt smartboard.

C. Brug af andre lokaler
Skolen lejer hver uge svØmmehallen i Jyderup. Skolen lejer idrætslokale i et nærliggende dag-

behandlingstilbud. Ved særlige forløb i idræt lejes Knabstrup hallen.

D. Udenomsarealer

På selve skolens område er der 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svæveba-

ne, klatrevæg, mooncars samt bålplads, hvor der ind imellem laves mad. I2012 vil der blive
etableret en multibane til bl.a. fodbold på skoles område. Skolen har også dyrehold med høns og

kaniner

7. Budget:
A. Budgetår og afleveringsfrister

Den interne skoles budget og regnskab følger kalenderåret. Budgettet fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest d. 1/10 forud for kalenderåret.

B. Retningslinjer for udarbejdelse af budgettet

Budgettet udarbejdes på grundlag af retningslinjer som fastlægges af tilsSmsmyndigheden efter

drøftelse med repræsentanter for de interne skoler. Eventuelle fremskrivninger mm. justeres år-

ligt og meddeles senest 2 mdr. forud for fristen for fremsendelse af budget.

C. Fastlæggelse af undervisningstakst

Undervisningstaksten opgØres på baggrund af det godkendte budget som et årligt takstbeløb.

D. Ekstraordinær specialpædagogisk bistand

Ved ansøgning orir ekstra undervisningsressourcer til en elev vurderes og besluttes ansøgningen

af Holbæk kommunes visitationsmyndighed i samråd med den henvisende kommunes skole-

myndighed.
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Skolen har fokus på dialog og kommunikation
Skolen er en troværdig sarnarbejdspartner og et dagbehandlingstilbud, der sætter en ære i at le-
vere høj, faglig kvalitet. De ansatte udvikler løbende sine kompetencer.
Skolen lytter til alle og er tolerant
Skolen samarbejder på tværs og tænker i helheder. Den deler sin viden og respekterer andres

synspunkter.
C. Undervisningsmæssigpraksis

Ud fra årets skemaer tilstræbes følgende:
. At stlrke elevernes sociale kompetencer, således at de kan indgå i sociale sammenhænge i

deres fremtidige liv.
. At styrke eleverne emotionelt, således at de bliver bekendt med eget følelsesliv og kan sætte

ord herpå.
. At styrke eleverne fagligt, således at de kan klare sig bedst muligt i samfundet.
. At styrke elevernes fysiske form, således at de får større tillid til egne udfoldelsesmulighe-

der og evner.
. At lære eleveme at bruge og færdes hjemmevant og trygt i naturen.
. At stlrke elevemes selwærd og selvstændighed.
. Tæt samarbejde med hjemmet omkring den enkelte elev.
. Anerkendende sprogbrug med sans for at se og arbejde med elevernes individuelle kompe-

tencer.
. Konflikthåndtering, hvor eleverne gennem coachende samtaler lærer at sætte ord på deres

fru strati oner o g indarb ej d e nye handl in gsmønstrer.
. Tydelig struktur, faste rammer, tryghed og forudsigelighed.
. En høj grad af underryisningsdifferentiering.
. Næwær og omsorg.
. Relationsbevidsthed.
Under-visningsdelen og behandlingsdelen fungerer som en integreret helhed, hvor behandlingen
af eleveme er en forudsætning for, at læring og undervisning kan finde sted.

Undervisningens form bygger på en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende.
Således er undervisningen delt op i tre dele: Den faglige, den aktive og den opsøgende.
. Målsætningen er:
o At tilbyde en struktureret hverdag.
o At stimulere og undervise efter den enkelte elevs behov og udvikling.
o At tilstræbe et normaliseret skoleforløb.
o At udføre et tæt samarbejdsforløb med forældrelværge, psykologer og sagsbehandlere.
o At undervisningsaktiviteteme så vidt muligt bærer præg af friluftsliv og udendørsaktiviteter.
o At der for den enkelte elev udfærdiges halvårlige statusrapporter indeholdende opdaterede

handleplaner.

3. Visitation og revisitation til specialundervisning:
Den henvisende myndighed er altid ansvarlig for, at alle relevante skoleoplysninger foreligger.
Forventes eleven tilbudt specialundervisning, skal der foreligge en pædagogisk psykologisk
vurdering fra den henvisende kommunes PPR.

A. Obligatoriskrådgivning
Forud for en social myndigheds beslutning om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup

Private Heldagsskole, skal dagbehandlingstilbuddet anmode Holbæk kommunes visitations-
myndighed på undervisningsområdet om en r,.urdering af, om barnets/den unges specialunder-
visningsbehov kan tilgodeses af den inteme skole. Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private

Heldagsskole formidler denne lurdering til den henvisende kommune. Forudsat at den henvi-
sende kommune har fremsendt en relevant pædagogisk psykologisk vurdering vil Holbæk

kommunes vurdering foreligge inden for 5 arbejdsdage.
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Visitation
Når den henvisende myndighed - efter rådgivning - har truffet beslutning om henvisning til
dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole træffer Holbæk kommunes visitations-
myndighed beslutning om specialunderuisning efter folkeskolelovens $ 20 stk. 5 i den inteme
skole.

Revisitation

Holbæk kornmunes visitationsmyndighed foretager revisitation 6n gang årligt på baggrund af en

indstilling fra PPR. Såfremt det vurderes, at elevens specialundervisningsbehov har ændret sig

(eleven kan undervises i den almene skole eller har yderligere et specialundervisningsbehov),
orienteres den henvisende my.ndighed med anmodning om revisitation af den sociale henvis-

ning. Såfremt beslutningen om henvisning til dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldags-

skole fastholdes, revisiterer Holbæk kommunes visitationsmyndighed eleven til specialunder-

visningstilbuddet i den interne skole.

4. Planer for undervisningen:
A. Virksomhedsplan

Denne del af undervisningsoverenskomsten udskilles i en virksomhedsplan som udarbejdes for-
ud for hverl skoleår og som fiemsendes til Holbæk kommune senest d. 15i8. Eventuelt nødven-

dige ændringer i virksomhedsplanens indhold i løbet af skoleåret drøftes med undervisningstil-
synet. Planen skal i overskuelig form indeholdende minimum nedenstående punkter:

1. Elevnormering og klasse/holddannelser

Folentet elevtal i henhold til budgettet for den interne skole. Forventet aldersfordeling.
Forventet opdeling i klasser/hold/grupper og beskrivelse af kriterier for denne opdeling.

Generelle timefordelin gsplaner

Timefordelingsplanerne udarbejdes, så de giver et retvisende billede af de planlagte under-

visningstimer for større grupper af børn (klasser/hold), så vidt muligt sammenlignelige med

henholdsvis indskoling, mellemtrin udskoling eller 10. klasse. Planeme skal leve op til Hol-
bæk kommunes norrner for elevetnes minimumstimetal.

Grundskema

For hver klasse/hold/gruppe udarbejdes et grundskema, som viser den ugentlige struktur
med undervisningstimer, pauser og øvnge aktiviteter.

Læseplaner

Som udgangspunkt følger den interne skole ministeriets vejledende læseplaner. Såfremt den

interne skole udarbejder egne læseplaner skal de godkendes af tilspsmyndigheden og ved-

lægges virksomhedsplanen.

Årsplaner og elevplaner

Den interne skole kan vælge at udarbejde årsplaner for alle fag i de enkelte klasser
(hold/grupper). Planerne udarbejdes på baggrund af gældende trinmål/ slutmål i forhold til
elevsammensætningen på holdet. Det sikres, at der over år er en faglig progression i planer-

ne, såfremt eleverne forbliver på holdene over flere år. Elevplanerne kan rumme afvigelser

fra den gældende årsplan og anvise mere eller mindre vidtgående mål for arbejdet.

Den interne skole kan vælge at udarbejde detaljerede elevplaner l- 2 gange om året. Planer-

ne udarbejdes for hvert fag og rummer elevens mål og undervisningens hovedindhold.

Den interne skole kan også vælge at kombiner de to muligheder således at der udarbejdes

årsplaner i nogle fag og detaljerede elevplaner i andre fag.

Den interne skoles valg skal fremgå af virksomhedsplanen.

Årsplaner fremsendes på anmodning af tilsynet forud for det første tilsynsbesøg i skoleåret.

B.

C.

2.

3.

4.

5.

Tilsynet kan anmode om at få udleveret elevplaner.
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6. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb

Såfiemt den interne skole har elever, der opfylder deres undervisningspligt som en kombi-
nation af undervisning og særligt tilrettelagte forløb (folkeskolelovens $ 9 stk.4 eller $ 33

stk.4 - 7) skal der for hver elev i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU) udarbejdes en beskrivelse af det særligt tilrettelagte forløb. Beskrivelsen skal indgå i
elevplanen og rumme mål og planer for forløbet samt en plan for evaluering af det særlige

forløb. Såfremt de særlige forløb omfatter flere elever kan beskrivelsen indgå i virksom-
hedsplanen i stedet for i elevplanen.

7. Uge-, semester- og årsplanlægning

Den inteme skole følger Holbæk kommunes ferieplan, eventuelle afvigelser aftales med un-

dervisningstils5,net. Ferieplan og Øvng planlægning skal indgå i virksomhedsplanen.

B. Undervisningens koordinering med den øvrige pædagogisk/behandlingsmæssige indsats

Med behørigt hensyn til den specialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats tilstræbes

undervisningen planlagt og gennemført efter virksomhedsplanen, således at undervisningen kan

stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningen for den enkelte elev, kan i perioder afvige af hensyn til den specialpædagogiske

indsats eller i henhold en særlig behandlingsindsats. Pædagogisk psykologisk rådgivning kan

inddrages i rådgivning omkring sådanne afi,igelser. Ved længere perioder eller støre afizigelser

orienteres tilsynet.

Personale:
Denne del af overenskomsten udskilles til virksomhedsplanen for så vidt angår normering, nav-

ne- og uddannelsesoplysninger samt videreuddannelsesplaner.

Ændringer i normeringen af det pædagogiske personale (lærere og pædagoger), der ikke skyldes

et ændret elevgrundlag, skal drøftes rned tilslmsmyndigheden.

Skolens undervisningsansvarlige leder skal være læreruddannet.

Ved afskedigelse og ansættelse af ledere eller ændringer i ledelsen holdes tilsynsmlmdigheden
løbende orienteret.

Ved afskedigelse og ansættelse af pædagogisk personale fremsendes minimum hver 3. måned

oplysninger om navne og uddannelsesmæssige forhold til tilspsmyndigheden.

På den interne skole skal foreligge straffe- ogbømeattester for ledere og samtlige medarbejdere.

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid anmode om at se attesteme.

A. Virksomhedsplanens personaleoplysninger

1. Undervisningsansvarlig leder

Kasper Martensen, 38 år. Læreruddannet ved Holbæk seminarium i 2000. Herefter under-

visningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, siden 2006 som leder'. Certificeret "Trin
for Trin"-instruktør samt instruktør i havkajak.

2. Lærere

Undervisningen skal som hovedregel varetages af læreruddannede. I bekendtgørelsen om

folkeskolens specialundervisning er der åbnet mulighed for at andre medarbejdere uden læ-

reruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervis-
ningsrelaterede forudsætninger herfor, hvilket i givet fald skal beskrives.

Som absolut minimum skal undervisningen tilrettelægges af læreruddannede medarbejdere

Skolen skal kunne give en kvalificeret undervisning i den fagrække, som elevernes person-

lige klassetrin kræver, hvilket stiller krav til bredden i læremes faglige indsigt. Om nødven-

digt kan det aftales, at undervisningen i enkelte fagvaretages af skolevæsnets lærere.

Skolens aktuelie lærernormering i henhold til budgettet samt oplysninger om lærernes nav-

ne, uddannelser og eventuelle særlige kvalifikationer skal fremgå af virksomhedsplanen.
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Tilsynet udføres af Holbæk kommunes undervisningstilsyn. Oplysninger om tilslmet kan ses på

Holbæk kommunes hj emmeside.

Tilsynets tilrettelæggelse

Tilsynet udføres på grundlag af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpæda-

gogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (1217 2012) og efter vejledninger
fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Rapportering
Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiges en foreløbig rapporl som sendes til den inteme skole til
eventuel kommentering. Herefter udarbejdes den endelig rapporl som offentliggøres på kom-
munens hjemmeside.

Udgifterne til tilsyn
Udgifterne til tilsyn beregnes som et takstbeløb pr. år pr. elev.

11. Overenskomsten:
A. Varighed

Overenskomsten med bilag tiltrædes af pafterne således, at den gælder indtil videre.

B. Løbende korrektion
Overenskomsten korrigeres løbende ved ændringer i love og bekendtgørelser, eller hvis begge

parter er enige om en korrektion.

C. Opsigelse

Overenskomsten kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel, hvorved retten til at ud-

øve undervisnin g borlfalder.
Såfremt skolens elevtal nærrner sig det minimumselevtal, som fastlægges at Ministeriet for
Børn og Unge, drøfter Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk kommune hvert år den forven-
tede normering for det kommende skoleår. Normeringen fastlægges af Holbæk kommune senest

d.3llL Såfremt normeringen ligger under minimumselevtallet opsiges overenskomsten til ud-

løb pr.3ll7.
Under helt særlige omstændigheder kan byrådet i Holbæk Kommune beslutte, at retten til at ud-

øve undervisning borlfalder med øjeblikkelig virkning.

12. Optysninger om andre relevante forhold:
A. Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test

Den interne skole sikrer, at eleverne deltager i de obligatoriske nationale test. Det er elevernes

personlige klassetrin, der afgør, hvilke test eleverne skal deltage i.
Tornvedskolen er prøveafholdende skole for alle elever på den interne skoles 9. klassetrin. Prø-

verne er obligatoriske og eventuel fritagelse for en eller flere prøver besluttes af skolelederen på

Tornvedskolen.
Såfremt skolen også rummer en 10. klasse er Tiendeklassecentret i Holbæk prøveafltoldende

skole for eleveme i denne klasse, uanset om eleverne skal til afgangsprøve (FSA) eller 10.-

klasseprøve (FS10).

Prøverne kan efter aftale med de prøveafholdende skolers ledelse afholdes i den interne skoles

egne lokaler, såfremt der samtidig træffes aftale om tilsyn ved de skriftlige prøver. Den interne

skoles lærere er forpligtetpå at stå til rådighed som tilslm og censorer på andre skoler i forbin-

delse med prøvesamarbejdet i Holbæk kommune.
B. Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU-Nordvestsjælland tilknytter en vejleder til den interne skole og er forpligtet på at yde vej-
ledning til alle elever på7.'10. klassetrin uanset hvilken kommune eleverne kommer fra. Vejle-
deren skal have mulighed for i enrum at kunne samtale med eleveme om deres uddannelsespla-

ner. Vejlederen skal så vidt muligt sikres adgangtil internetfortindelse og printer. Inden samta-

lerne skal vejlederen sikres adgang til elevens elevplan eller anden relevant overlevering afin-

B.

C.

D.
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formation, der er relevant i uddannelsesvejledningen. Den inteme skole er forpligtet på, at blive
tilsluttet Optagelse.dk, samt sikre at alle elever på 8.-10. klassetrin er oprettet med et UNl-login
på institutionskoden og skal i enhver henseende samarbejde med vejlederne.

Elevkartotek og fravær
Den inteme skole vedligeholder løbende elevkarloteket TEA, således at antallet af indskrevne

elever altid er i overensstemmelse med det faktiske antal elever, som deltager i skolens under-

visning.

Ved indskrivning tildeles hver elev et personligt klassetrin baseret på elevens skolestart eventu-

elt justeret med 6t år. Efterfølgende kan elevens personlige klassetrin kun ændres efter drøftelse

med forældremyndigheden og henvisende kommune.

Den inteme skole registrerer løbende eleveme fravær på minimum dagsbasis. Fraværet skal

indberettes til TEA, der efterfølgende sørger for eventuelle indberetninger til børne- og under-

visningsministeriet.

Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever

Enhver magtanvendelse skal indberettes til undervisningstilsynet. Magtanvendelserne r,'urderes

efter reglerrre i bekendtgørelsen "Om fremme af god orden i skolen".

Samarbejde mellem Dagbehandlingstilbuddet Jyderup Private Heldagsskole og Holbæk
kommune om undervisningsfacilitetero materialer, efteruddannelse m.v.

Ved indgåelsen af denne overenskomst tilkendegiver Holbæk kommune, at der i overenskom-

stens første toårsperiode vil blive søgt etableret et tættere samarbejde mellem kommunens in-
terrre skoler og skolevæsenet. Samar'bejdet skal bl.a. sikre retningslinjer for brug af skolernes

faglokaler og for samarbejde om faglærere. Desuden skal det vurderes, om der er muligheder
for fælles indkøb og fælles brug af undervisningsmaterialer samt aflroldelse af fælles kurser og

inspirationsmøder.

13. Overenskomstens parter:
Overenskomsten træder i kraft pr. 1.1 .2013, dog således, at skoleåret12l13 kan afsluttes i hen-

hold til grundlaget i den tidligere overenskomst.

C.

D.

E.

For Holbæk kommune

Dato: ac-t2

Underskrift:

zct
For Jyderup Private Heldagsskole

'28-t'1" 2 oråDato:

Underskrift:


