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Vedr. Dispensation for antalskravet på det interne undervisningstilbud på Eggertshus skoleåret 20/21. 
 
Undertegnede skal hermed, i henhold til bekendtgørelse om specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder § 12 stk. 1 og 3. anmode om, at 
Svendborg kommunes skoleafdeling, bevilger forlængelse af dispensation for kravet om minimum 10 elever, 
for skoleåret 18/19. 
 
Eggertshus er en fondsejet behandlingsinstitution, der siden december 1995 har modtaget seks børn, i alderen 
fra 10 til 18/23 år, med betydelige skader på deres personlighedsudvikling.  
Siden 1997 har vi med overenskomst med Svendborg kommunes skoleafdeling haft et intern 
undervisningstilbud, knyttet til institutionen.  
 
Fra opstarten af undervisningstilbuddet, har der været et tæt samarbejde med Svendborg kommunes 
Skoleforvaltning og PPR, der også fører tilsynet med undervisningstilbuddet.  
Ved kalenderåret 2020 begyndelse, var der indskrevet syv elever, fordelt på to eksterne elever og fem elever, 
med bopæl på Eggertshus. 
 
Et af fællestræk for de elever, der er indskrevet på Eggertshusskolen, er at de alle har haft ringe succes i de 
skoletilbud de tidligere har frekventeret. På grund af manglende sociale kompetencer har de ofte været 
undervist i ene-projekter og ofte med mangelfuld- og fravær af egentlig faglig skoleundervisning.  
 
Alle på Eggertshusskolen, såvel de interne som de eksterne elever, har behov for et lille overskueligt og 
velstruktureret undervisningsmiljø, præget af kontinuitet, omsorg og tydelige voksne.  
 
Overordnet er det lykkedes for personalet på Eggertshusskolen, at inkludere alle elever i skolens hverdag og 
undervisning. Alle elever, såvel interne som eksterne, tilbydes og gennemfører, den fulde skoledag med de 
fag, der er beskrevet i den nye skolereform. 
 
Vores behandlings- og undervisningsfilosofi, med at støtte og være sammen med eleverne hele dagen, 
inklusive pauser, har virket efter hensigten. Mobning, drilleri eleverne imellem, er et stort set ukendt 
fænomen på skolen og eleverne udvikler sig såvel fagligt som socialt. 
Endvidere har eleverne på Eggertshusskolen stort set ingen sygedage.  
 
Normeringen på Eggertshusskolen består af to faguddannede lærere samt to uddannede socialpædagoger, der 
tilsammen udgør grundstammen i undervisningstilbuddet. Endvidere kan vi, når behovet tilsiger dette, 
supplere med yderligere en til to pædagoger, som ekstraressource i undervisningstilbuddet.   
 
Herudover er tilknyttet fast svømnings- og idrætslærer samt to ad-hoc socialpædagoger, der supplerer 
skolepersonalet i forbindelse med friluftsliv, projektundervisning og ekskursioner.  
Da belægningssituationen på Eggertshus kan være svingende, ikke mindst på grund af skiftende 
anbringelsesmæssige holdninger og procedurer hos vores samarbejdspartnere, kan vi ikke på nuværende 
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tidspunkt garantere, at Eggertshus ved skoleåret 2020/21 kan opfylde minimumskravet på 10 elever, skal der 
hermed anmodes om, at vore dispensation fra antalskravet forlænges, til også at omfatte skoleåret 2020/21.  
 
Såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger eller materialer står vi naturligvis gerne til 
rådighed.  
 
 
I håb om positiv behandling 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
 
 
Jens Søgaard 
Eggertshus 
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