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FORORD 
For fire et halvt år siden, kunne Dybkær Specialskole, Videnhus Dybkær samt 

Dybkærbusserne, tage næsten nye fysiske rammer i brug. Herudover besluttede 

byrådet i forbindelse med skolestrukturarbejdet i 2015/16, at Videnshus Dybkær 

skulle være videnscenter i Silkeborg Kommune. De nye fysiske rammer og 

videnscenterrollen gør det naturligt, at skolens fysiske rammer er samlingssted 

for børn og unge med særlige behov samt deres familier. Dette ikke bare for 

elever på Dybkær Specialskole, men alle børn og unge med forskellige typer af 

handicaps - fysiske og psykiske. Det er målet, at Dybkær Specialskoles fysiske 

rammer kan virke som en slags medborgerhus/læringscenter, hvor der er 

aktivitet i bygningerne fra tidlig morgen til sen aften alle ugens dage inklusive 

weekenderne. Dette være sig ift skole, SFO/Klub, fester for elever med særlige 

behov, fritidsinteresser i multisalen, fys-/ergoterapeutisk behandling, kurser for 

fagprofessionelle, kurser for pårørende, mødefaciliteter til foreninger med fokus 

på børn og unge med særlige behov mm. 

   

Denne kvalitetsrapport har primært fokus på Dybkær Specialskoles elevers 

læring og trivsel. 
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PRÆSENTATION 
Dybkær Specialskole, Videnshus Dybkær og Dybkærbusserne 

   

Dybkær Specialskole: 

Dybkær Specialskole er for børn og unge med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder. Det gælder for eleverne, at de på de fleste områder 

(fagligt, motorisk og socialt) har brug for hjælp i samspillet med omgivelserne. 

De fleste elever har i kombination med generelle vanskeligheder også andre 

fysiske og psykiske vanskeligheder. Herudover har skolen en 

gruppe normaltbegavede elever, der udviser komplekse og sammensatte 

vanskeligheder. 

   

Skolen består af: 

• Specialskole: En indskolingsafdeling, juniorafdeling, ungdomsafdeling for 

elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder samt en 

gruppe for elever med særlige funktionsnedsættelser. 

• Salamanca afdeling: En afdeling for normaltbegavede elever der ikke kan 

deltage i andre undervisningstilbud i kommunen. Omkring eleverne i 

Salamancaafdelingen, er der særlig fokus på naturen som læringsrum.  

 

Pædagogisk grundlag: 

Eleverne skal blive så dygtige som de kan. Det er Dybkær Specialskoles 

centrale opgave, at være med til at styrke og udvikle eleverne fagligt, socialt 

og personligt. Dybkær Specialskole skal udgøre en pædagogisk ramme om 

elevernes dannelse og uddannelse, så hver enkelt elev i skolens hverdag 

oplever livsduelighed som menneske og samfundsborger. Når en elev går på 

skolen, kan han/hun forvente, at blive mødt med anerkendelse og respekt. 

Eleven inddrages naturligt i fællesskaber og møder en tryg og struktureret 

hverdag. Lærere og pædagoger udformer og tilrettelægger i samarbejde en 

meningsfuld hverdag for eleven, ud fra dennes forudsætninger og behov.  

Det tætte tværfaglige samarbejde mellem pædagog(er), lærer(e), 

medhjælper(ere) og øvrigt personale, er med til at sikre de bedste vilkår for 

elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Der foregår således læring 

på forskellige niveauer og i forskellige situationer gennem hele elevens dag. 

   

På Dybkær Specialskole arbejder vi ud fra tre værdier: anerkendelse, 

fællesskab og udvikling. Værdierne gælder først og fremmest i forhold til 

den enkelte elev, men også i forhold til personalet, forældrene og skolen som 
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helhed. Vi mener, at disse værdier er med til at skabe optimale muligheder for 

læring, livskvalitet og sund trivsel. 

   

 Skolen modtager elever fra Silkeborg og de omkringliggende kommuner.  

 Antal elever: 101 

 Læs mere her: http://dybkaerspecialskole.aula.dk 

   

Videnshus Dybkær: 

Videnshus Dybkær tilbyder undersøgelse, behandling og vejledning af børn og 

unge med særlige vanskeligheder. 

Desuden tilbydes vejledning til deres netværk og fagpersoner omkring dem. 

Målgruppen er 0-18 årige børn og unge med særlige behov samt deres 

netværk i Silkeborg og de omkringliggende kommuner. Det er en meget bred 

gruppe, som spænder lige fra børn og unge med lette motoriske og/eller 

kommunikative vanskeligheder til børn og unge med varig og/eller betydelige 

funktionsnedsættelser. Det er lige fra nyfødte børn, der kommer direkte fra 

sygehus efter fx en vanskelig fødsel, til børn, der i børnehaven ikke helt følger 

de andre børns udvikling, til unge, der kommer i puberteten og har brug for at 

have fritidsinteresser trods funktionsnedsættelse.  

Videnshus Dybkær udbyder løbende kurser og konferencer, både for 

fagpersoner og for forældre og netværk. 

Læs mere her: http://videnshusdybkær.dk 

   

Dybkærbusserne: 

Skolen har egne busser med faste chauffører til at varetage kørselsopgaver. 

Det betyder, at skoledagen på Dybkær Specialskole starter ved 

elevens/borgerens bopæl. Overgangen mellem hjem og kørsel er vigtig for den 

samlede kvalitet, og vægtes højt. Alle chauffører får efteruddannelse i forhold 

til at køre med elever og borgere med specielle behov. 

Dybkærbusserne står pt for transport af:  

• Dybkær Specialskoles elever til og fra skole 

• Børne- og familiehuset – elever til og fra skole. 

• Elever til og fra div. aflastningstilbud mm 

• Kørsel af ældre demente til og fra dagtilbud. 

• Kørsel af ældre ifm klippekortordning. 

• Periodevis kørsel af unge/voksne som andre selskaber ikke vil køre med. 

• Med mere 
 

   

”Ingen er gode til alt, men alle er gode til noget” 
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SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 
Dybkær Specialskole får ikke automatisk samme datatilbagemelding fra 

undervisningsministeriet, som andre skoler. Data og viden om elevernes 

udvikling kommer derimod fra psykologer, vejledere, pædagogisk 

personale, andre fagpersoner med specifik viden ift. elevmålgruppen samt fra 

forældrene (herunder også fra forældretilfredshedsundersøgelser). Data bruges 

og evalueres primært ud fra den enkelte elevs elevplan.  

   

På baggrund af foreliggende datamateriale, er det Dybkær Specialskoles egen 

vurdering, at skolen har en styrkeside i forhold til brug af læringsmiljøer, der 

sikrer elevernes personlige, og relationelle potentialer. Det er ligeledes skolens 

vurdering, at elevernes ret til at indgå i fællesskaber tilgodeses, og at skolen 

lykkes godt på dette område. Skolen vurderer, at eleverne generelt har stor 

lyst til at tilegne sig ny viden, og tilegner sig den faglige viden, som kan 

forventes af den enkelte.  

   

Skolen er i gang med et flerårigt udviklingsarbejde, hvor det overordnede mål 

er: "At skolens personale redegør for og dokumenterer formål og mål 

for elevernes læring". Indtil videre er der udviklet en 

fælles læringsforståelse samt en større bevidstgørelse omkring elevernes 

læring ud fra Folkeskolens Formål og Fælles Mål. 

   

Det er bl.a med udgangspunkt i ovennævnte, at skolen er midt 

i udviklingsforløb omkring: 

1. Målsætning for elevernes læring, fælles læringsforståelse samt 

evaluering. I dette skoleår, er udvikling af en ny elevplan det største 

udviklingsområde. 

2. Udvikling af spændende læringsmiljøer - inde og ude. I dette skoleår, er 

der særligt fokus på brug af naturen som læringsrum. 

3. Neuropædagogisk tilgang til arbejdet med elevernes læring og trivsel. 

4. Udvikling af skolen som et professionelt lærende fællesskab (PLF) 
  

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne 

faglige, personlige og relationelle potentialer 

 

Faglig potentiale:  

Undervisningen foregår på mange måder; både tværfagligt, på tværs af 

klasser, i større/mindre grupper og individuelt. Heri ligger muligheden for at 
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variere det faglige indhold efter elevens/elevernes læringsniveau og 

pædagogiske behov - og samtidig udvikles erfaringer med fællesskabet på 

tværs. Eleverne tilbydes et alsidigt fagudvalg indenfor de almindelige skolefag, 

altid med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrkesider. Det er 

naturligvis vigtigt, at der er balance mellem udfordringen/opgaven og elevens 

formåen. 
   

Udviklingsprojekt omkring "Målsætning for elevernes læring, fælles 

læringsforståelse samt evaluering". I dette skoleår, er udvikling af en 

ny elevplan det største udviklingsområde.  

Skolen er i dag kommet et godt stykke i udviklingsforløbet, men der er stadig 

et arbejde, der skal gøres, inden der er helt sammenhæng mellem 

målsætning, fælles læringsforståelse og evaluering. Lige nu er skolen i sidste 

fase af arbejdet med udvikling af en ny elevplan, hvor fokus er at beskrive 

elevernes læreprocesser inden for de forskellige fagområder. Nedenfor er 

vedlagt screenshot af forsiden af den nye elevplan samt kapitlet i elevplanen 

omkring dansk/kommunikation. Elevplanen er elektronisk og der kan f.eks 

tilføjes billeder og videoer.  
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Udvikling af spændende læringsmiljøer - inde og ude. 

Indsatsområdet har til formål, at skolen i fællesskab fokuserer på, hvordan de 

”Fysiske rum og elevernes læring” kan gå op i en højere enhed, så de rammer 

der er til rådighed i endnu højere grad, bliver en hjælpende medspiller i det 

pædagogiske arbejde med eleverne. Som en del af formålet, skal der sættes 

ekstra fokus på de muligheder, som læringsrummene giver – inde og ude - ift. 

elevernes læring. Det er målet, at fællesrum, faglokaler, 

udeundervisningsmiljøer, legepladsen m.fl. medtænkes og indrettes på en 

måde, så alle – børn og voksne – bliver inspireret af rummene til spændende 
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læringsforløb - eller bliver opslugt af den stemning som rummet udstråler. I 

perioden for denne kvalitetsrapport har vi haft ekstra fokus på udvikling af 

FabLab, musik samt brug af naturen som læringsrum. Herunder har skolen 

oprettet afdelingen "Salamanca", hvor naturen som læringsrum har ekstra 

stort fokus.  

 

 

 
 

 

Relationel potentiale: Eleverne skal være en del af et fællesskab. De er hele tiden 

omgivet af kammerater, som de uvilkårligt forholder sig til og interagerer med. Derfor 

er det naturligt at lære om regler og normer i det sociale samvær og blive klogere på, 

hvordan man f.eks. er en god kammerat, løser konflikter, er anerkendende og udviser 

hensyn.  

   

Personlig potentiale: Det er en lang proces, at lære sig selv at kende. Skolens 

elever, er vant til at have voksne omkring sig meget af tiden, som hjælper og støtter 

med de ting, der er svære at udføre alene. I skole- og fritidsdelen hjælpes eleverne 

med at blive så selvhjulpne og uafhængige som muligt, da det giver en langt større 

selvtillid at kunne ting på egen hånd. Det er vigtigt, at vi giver eleverne muligheden 

for medbestemmelse og bevidstgør dem om egne styrker og svagheder, så de lærer 

at sige til og fra.  

   

Udviklingsprojekt omkring neuropædagogisk tilgang til læring og 

trivsel  
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Udviklingsprojekt ift. forståelse af hjernens opbygning og funktion ift. bl.a. 

betydningen og muligheder for udvikling. Målet med udviklingsprojektet er, at der 

skabes et grundlæggende fundament for arbejdet med elevernes læring og trivsel 

gennem en forståelsesramme, der tager afsæt i, hvordan strukturer og processer i 

hjernen regulerer elevernes adfærd og tænkning. Ud fra denne tilgang og forståelse, 

koblet sammen med de allerede integrerede socialpædagogiske opmærksomheder, 

der er i skolens pædagogiske arbejde, er det målet at undervisningen og de daglige 

aktiviteter baserer sig på regulerende og stimulerende aktiviteter, så eleverne bedst 

muligt udnytter deres udviklingspotentiale og opnår højest mulig læring. 

 

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i 

fællesskaber 

Eleverne på Dybkær Specialskole har oftest svært ved, at være en del af reelle 

fællesskaber i familiens nærmiljø, i sportsforeninger, samt andre steder hvor 

andre børn og unge finder givende fællesskaber. På den baggrund har skolen 

en helt særlig forpligtigelse i forhold til, at eleverne kan indgå i forpligtende og 

givtige fællesskaber i skole og SFO/klub. Dette viser sig bl.a ved;  

  

 

• Det er et bevidst valg fra skolebestyrelsen, at Dybkær Specialskole 

ikke er en funktionsopdelt skole. Som udgangspunkt møder alle 

elever hinanden på tværs af alder, fagligt niveau, interesser og 

behov. 

• Pædagogisk arbejdes der målrettet mod anerkendende fællesskaber, 

som tager hensyn til den enkelte elevs behov. 

• Der planlægges med en varieret skoledag, hvor der veksles mellem 

individuel arbejde og arbejde i fællesskaber af forskellige størrelser. 

• Der arbejdes målrettet mod, at elever får kendskab til forskellige 

typer af fritidsinteresser, samt motiveres til at have fritidsinteresser, 

hvor fællesskabet er en naturlig ingrediens.  

• For de unge prioriteres fester, caféer mm., hvor skolens unge møder 

andre unge. 

• Af helt konkrete tiltag, er det bl.a muligt, at arrangere fødselsdage 

mm. på skolen, hvor også familie og venner kan deltage. 
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Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden 

og udvikling af viden 

Dybkær Specialskole er en specialskole for børn med svære generelle 

indlæringsvanskeligheder. Skolen er eksamensfri, og ingen af skolens elever vil 

kunne gå til folkeskolens afgangsprøver. Det har også vist sig, at skolens 

elever ikke kan lave de nationale tests, ligesom den nationale 

trivselsundersøgelse er skruet sammen på en måde, så den ikke passer til 

skolens elevmålgruppe.  

Elever i Salamancaafdelingen svarer på nogle af de nationale tests og besvarer 

den nationale trivselsundersøgelse, men på grund af elevtallet i afdelingen, må 

testresultaterne ikke offentliggøres (resultaterne kan ikke anonymiseres i 

tilstrækkelig grad). 

   

Skolen har problematiseret over for Undervisningsministeriet, at 

trivselsundersøgelsens udformning ikke rammer alle elever, og her var de 

opmærksomme på problemstillingen. Undervisningsministeriet vil muligvis 

tænke skolens elevmålgruppe ind ift kommende trivselsundersøgelser.  

   

Status på skolens udviklingsarbejde med PLF  
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Det, der har størst betydning for elevernes trivsel, udvikling og læring er, at vi 

arbejder som et professionelt lærende fællesskab. Dette gælder på alle 

niveauer i skolesystemet (forvaltning, ledelse, medarbejdere).  
 

 
 

  

  

Vision: 

At understøtte den pædagogiske udvikling på Dybkær Specialskole, hvor vi via 

forskellige metoder og redskaber faciliterer pædagogiske indsatser og 

evaluerer gennem systematiske opfølgninger. 

 

Status: 

På mange måder arbejder skolen eksemplarisk omkring udvikling inden for 

flere af søjlerne. Skolen har valgt, at have ekstra fokus på opfølgning og 

evaluering på baggrund af relevant data. Dette arbejde er en fælles opgave for 

hele skolen, og hvert team er i fællesskab ansvarlige for, at arbejde med 

udviklingspunktet – incl. ledelsesteamet. PLF-ressourcepersonerne er bindeled 

for teamet i forhold til fælles PLF-indsatser på tværs af skolen. Samtidig øver 

ressourcepersoner sig i at lave processer, der kan understøtte opfølgning og 

evaluering på baggrund af relevant data. 

Dokumentationerne omkring elevernes læring og trivsel foregår i de 

individuelle elevplaner og data fremkommer fra forløb/undersøgelser, som 

eleven har gennemgået i forskellige regi. Dette kan være Børnepsykologiske 

udredninger (PPV), Lægefaglige udredninger fra sygehuse, terapeutfaglige 

udredninger (herunder Sensory Profiles m.fl), MOVE (Mobility Oppertunities Via 
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Education), VIKOM´s videoanalyse m.fl. Nogle af forløbene/undersøgelserne 

foregår mens eleverne er i skole, mens andre foregår andetsteds.  

 

 

 
 

Som en del af udviklingsprojektet omkring PLF har skolen arbejdet med vores 

dataforståelse, hvor skolen har beskrevet en fælles forståelse af data og hvilke 

datakilder der anvendes.  

   

Data: 

Data er dokumentation der skal kunne genbesøges.  

Data skal analyseres for at blive til viden. 

Data kan være både kvantitative og kvalitative. 

   

Kvalitative data: billeder, video, elevplaner, observationer, Sensory Profile, 

Memory diary, elevlogbøger, overleveringer fra forældre, overleveringer fra 

institutioner, kollegiale overleveringer, elevsamtaler, videoanalyse, 

praksisfortællinger, sundhedssamtaler, referater, elevoverblik, overleveringer fra 

chauffører 

  

Kvantitative data: elevfravær, afkrydsningsskemaer søvn, mad, registreringer, 

humør-barometer mm.  
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Begge: Registreringer i Safetynet, elevprodukter, elevens journal, 

forældreundersøgelser, faktuelle oplysninger om eleven (diagnoser, PPV, mm.), 

kontaktbøger, test, spørgeskemaer (”Hele vejen rundt”, mm.), 

nødværgeskemaer, mm. 

   

Der anvendes data i evalueringsarbejdet på skolen f.eks. på skole/hjem-

samtaler, netværksmøder, overleveringsmøder, teammøder o.lign og med 

input fra fagspecialisters forskellige vinkler.  

 

Konkrete tanker og mål for det fremtidige arbejde: 
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KVALITETSOPLYSNINGER 

Kompetencedækning 

Elevmålgruppen på Dybkær Specialskole har to modsatrettede behov. På den 

ene side, har eleverne samme behov som andre elever for, at det pædagogiske 

personale er klædt ordentlig på omkring høj faglig viden i fagene. På den 

anden side, har eleverne behov for få voksne med kendskab til den enkelte 

elev og elevgruppes mangesidede behov og handicaps. Imellem disse to 

modsatrettede behov, er der på Dybkær Specialskole taget et valg om "få-

lærer princippet”. Det betyder, at få lærere underviser i flere forskellige 

fagområder i samme klasse og dette vægtes højere end behovet for mange 

lærere i en gruppe, der underviser i færre fag.  

 

For 6 år siden blev der lavet en større kompetenceudviklingsplan, hvor målet 

var, at flere personaler skulle have uddannelse inden for kommunikation (incl. 

tale- og høre), IKT (integration af Informations- og Kommunikationsteknologi), 

fysioterapi/motorik, seksualitet, læsning og special-pædagogik generelt. Med 

denne strategi har ca 15 personaler i dag taget dele af eller færdiggjort 

videreuddannelse på diplom eller masterniveau. Det blev i forbindelse med nye 

krav om linjefag, i forbindelse med den nye skolereform, vurderet at 

uddannelse inden for ovennævnte områder, ville have større effekt ift. 

elevernes læring og trivsel - end ensidig fokus på linjefagsuddannelse.  

 

Kompetenceudviklingsplanen og indsatsområdet med, at få materialer og viden 

ud i det "fælles rum" og i "fælles læringsmiljøer", skal ses som et forsøg på, at 

få kombineret behovet for få lærere med stort kendskab til den enkelte elev, 

med behovet for specifik høj viden på en lang række områder - herunder det 

faglige. 
  

Forældretilfredshedsundersøgelse  
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SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE 
 
 

Kvalitetsrapporten for Dybkær Specialskole 2018-2019 er et produkt vi som 

forældrebestyrelse bakker fuldt op om. Rapporten er saglig og beskriver til 

fulde de tiltag og udviklingsprojekter der er gennemført og forsat arbejdes på. 

 

På skolen er der et godt samarbejde mellem skolen og forældrebestyrelsen og 

vi, som bestyrelse, involveres løbende i nye tiltag der arbejder mod positiv 

forandring. Forældrebestyrelsen på Dybkær specialskole er godt tilfreds med 

elevernes læring og trivsel på skolen – hvilket underbygges af den senest 

gennemførte tilfredshedsundersøgelse. 

 

Meget data og viden på Dybkær Specialskole, er rettet mod den enkelte elev, 

og i skolebestyrelsen, er der bevidsthed om, at skolen ikke har samme adgang 

til generelle elevdata fra undervisningsministeriet om elevernes læring og 

trivsel, som skoler på almenområdet. Dog er set stadig vores opfattelse at det 

daglige arbejde med individuelle hensyn, gennemføres i tråd med udvikling og 

behov hos skolens elever. 

 

Skolebestyrelsen bliver løbende informeret om status på det pædagogiske og 

didaktiske arbejde på skolen, samt skolens udviklingsprojekter. På 

bestyrelsesmøderne drøfter og bidrager forældrene med input fra 

forældreperspektiv, til det daglige pædagogiske arbejde omkring vores børns 

læring og trivsel – herunder også i forhold til udvikling af skolen, så 

forældresynsvinklen på elevernes læring og trivsel medtænkes i 
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implementeringen af udviklingsprojekter. Herunder blandt andet skolens 

arbejde med læringsrum, inde og ude, elevplanen og andre tiltag. 

 

I en tid hvor der er stort pres på ressourcer og et stadigt udestående på 

besparelser er det vores opfattelse at skolen levere et solidt produkt og at 

eleverne klarer sig godt.  

Som skolebestyrelse kan vi være bekymrede for eventuelle fremtidige 

besparelser, der uden tvivl vil medføre et fald i kvaliteten og dermed også en 

udfordring af begrebet heldagsskole. Vores børn har, som børn i almenskolen, 

også brug for faglighed.  

 

Dybkær Specialskole arbejder ud fra tre værdier: anerkendelse, fællesskab og 

udvikling. Disse gælder først og fremmest i forhold til den enkelte elev, men 

også i forhold til personalet, forældrene og skolen som helhed. Skolen mener, 

at disse værdier er med til at skabe optimale muligheder for læring, livskvalitet 

og sund trivsel og de afspejles i arbejdet med den enkelte elev hver dag. 

 

 
 


