1. februar 2019

Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til almenskolen, G-klasser, strukturklasser, Lindholmklassen samt private og friskoler
Lovgrundlag for folkeskoler
Grundlaget for dette notat er:
Bekendtgørelse nr. 693 af 20.april 2014, om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 1. stk. 2, som beskriver at specialpædagogisk bistand omfatter: ”Særlige
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige for elevens udvikling”.
Folkeskoleloven § 19 siger at ”Skolen skal stille de nødvendige undervisningsmaterialer til rådighed”.
Denne vejledning er gældende fra d. 1.oktober 2017
Vejledningen revideres minimum hvert andet år altså næste gang senest med udgangen af 2019.

Gældende for elever i almenskolen, G-klasser, strukturklasser og Lindholmklassen
Personlige hjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112
Det forventes, at elever med fysiske handicap kommer til skolen med de nødvendige hensigtsmæssige personlige hjælpemidler som f.eks. (el)kørestol, rollator og andre ganghjælpemidler
m.m., kropsbårne hjælpemidler og andre nødvendige personlige hjælpemidler, der uden besvær
kan transporteres af eleven mellem hjem og skole.
Inventar på skolerne og i specialklasserne
Skolen skal stille det inventar til rådighed, som er nødvendigt for målgruppen og som ikke kræver
særlig afprøvning og individuel tilpasning til den enkelte elev.
Vurdering af behov for hjælpemidler i skolen
Det er ergoterapeuten eller fysioterapeuten fra PPR, som er tilknyttet elevens skole, der vurderer
om yderligere hjælpemidler er nødvendige eller hensigtsmæssige for at optimere elevens forudsætninger for læring. Dette sker i samarbejde med skolens personale og forældre. Terapeuterne
er forpligtede til at undersøge om Aalborg Kommunes Skoler har et anvendeligt hjælpemiddel
som ikke er i brug.
Mindre hjælpemidler/støtteredskaber
Skolen skal selv betale for mindre hjælpemidler/støtteredskaber som f.eks. særlige blyanter, spiseredskaber, puder, sækkestole, bolde, veste som eleven kun skal bruges i skolen. Dette efter
aftale med/vurdering af/vejledning fra terapeuten.
Kugle-, kæde- og kompressionsveste
Kugle-, kæde- og kompressionsveste kan udlånes af terapeuterne til afprøvning i en afgrænset
periode i skolen på max. 1 måned. Kugle-, kæde- og kompressionsveste som kun skal anvendes

i skolen, skal anskaffes af skolen. Inden afprøvning skal det afklares, om skolen er villig til at investere i en evt. vest. Ved et varigt behov hjemme og i skolen for Kugle-, kæde- og kompressionsveste, skal forældre ansøge om vest efter Serviceloven hos sagsbehandler, da de er ”kropsbårne hjælpemidler”.
Større hjælpemidler
Ved nyanskaffelser ansøger terapeuten om større hjælpemidler fra en central pulje, som er administreret af PPR. Det er eksempelvis individuelt tilpasset arbejdsstol, specialborde (hæve/sænkebord), hvilebriks, specialpude. Ansøgningen laves af den ansvarlige ergoterapeut eller fysioterapeut i et samarbejde med skolen.
Registrering af hjælpemiddel og udlån
Udlån af hjælpemidler registreres af ergoterapeuten eller fysioterapeuten og der skrives låneseddel, hvor skolen forpligter sig til at opbevare og anvende hjælpemidlet til den konkrete elev forsvarligt, samt stå for tilbagelevering af hjælpemidlet efter endt brug efter aftale med den terapeut,
der er tilknyttet skolen fra PPR.
Udlånte hjælpemidler skal afleveres til PPR i rengjort stand.
Transport af hjælpemidler til og fra skolen
PPR betaler for transporten ud til skolen, mens skolen betaler transporten retur til PPR/depotet
på Vester Mariendal skole efter endt brug.
Uddybning af reglerne og fremgangsmåde for kørsel af hjælpemidler til og fra skolerne findes i
”Vejledning til bestilling af kørsel af hjælpemidler” pr. januar 2016.

Gældende for elever på privat og friskoler
PPR udlåner/bevilger ikke hjælpemidler til privat-/friskoler i Aalborg kommune.
Privat-/friskoler skal søge om hjælpemidler via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
www.spsu.dk
Skolen kan søge om hjælpemidler til elever, der har behov for kompenserende hjælpemidler for
at kunne begå sig på lige vilkår med de øvrige elever i klassen. Eksempelvis i form af it-udstyr til
ordblinde eller svagsynede/blinde elever. Der bevilges også ergonomiske møbler til elever med
bevægelsesvanskeligheder og høretekniske løsninger til hørehæmmede elever.
PPR’s ergoterapeut eller fysioterapeut der er tilknyttet skolen, skal yde rådgivning, herunder lave
en skriftlig udtalelse om elevens behov, som skolen vedlægger ansøgningen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Vær opmærksom på, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bruger indkøbsaftaler ift. hjælpemidler.
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