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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Selvstyrets
bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om nødundervisning, prøver og eksamener,
optagelse m.m. på grund af covid-19”
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen om
at komme med eventuelle bemærkninger til ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om
nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19”.
Tilioq bifalder den i § 7 særlige hensynstagen til elever og uddannelsessøgende med behov for
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, særlige støttebehov eller hvis udvikling
kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilioq foreslår, at det tilføjes at specialundervisning og
specialklasser prioriteres i genåbningsprocessen. Børn med særlige behov trives ofte bedst ved
stabile hverdage, og derfor forslås det, at det prioriteres at disse børn så hurtigt som muligt kommer
tilbage til deres vante rytme. Elever med særlige behovs trivsel kan blive kraftigt påvirket af drastiske
ændringer i de faste rutiner. Derfor foreslår Tilioq, at der indsættes et stk.2, der gør det muligt i
særlige tilfælde at bibeholde den fysiske undervisning i specialklasser, hvis det vurderes, at det er
vigtigt for elevernes trivsel.
I §8 stk. 2 beskrives at det indgår i vejledningen at undersøge om eleven eller den
uddannelsessøgende har adgang til en computer med internet. Det er ikke her klart om det også er
skolens eller institutionens pligt at yde bistand, hvis adgang til internet ikke forekommer. Tilioq
foreslår, at der indskrives at skolen eller institutionen har pligt til at sikre at eleven har det fornødne
udstyr og adgang til at deltage i nødundervisningen.
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