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Vejledning i anskaffelse og udlån af hjælpemidler til
specialklasser og specialskoler
Lovgrundlag
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.
Målgruppe
Denne vejledning gælder specialklasser for elever med massive indlæringsvanskeligheder, elever med bevægehandicap og indlæringsvanskeligheder, ADHDklasser, K-klasser, specialskoler for autismespektrumsforstyrrelser samt Metroen.
Personlige hjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112
Det forventes at eleven kommer til skolen med de nødvendige hensigtsmæssige
personlige hjælpemidler som f.eks. (el)kørestol, rollator og andre ganghjælpemidler
m.m., samt kropsbårne hjælpemidler, og de øvrige nødvendige personlige hjælpemidler, der uden besvær kan transporteres af eleven mellem hjem og skole.
Kugle-, kæde- og kompressionsveste
Kugle-, kæde- og kompressionsveste kan udlånes af terapeuterne til afprøvning i
en afgrænset periode i skolen. Max 1 måned. Kugle/ kæde/ kompressionsveste
som kun skal anvendes i skolen skal anskaffes af skolen, så inden afprøvning skal
det afklares om skolen er villig til at anskaffe en vest ved behov. Ved et varigt behov hjemme og i skolen for kugle/kædevest, skal forældre ansøge om vest efter
Serviceloven hos egen sagsbehandler, da de er et kropsbåret ”hjælpemiddel”.
Inventar på specialskoler og i specialklasser
Specialskoler og specialklasser stiller det inventar til rådighed som er nødvendig
for målgruppen. Det forstås som loftslifte, skolestole/Trip Trap stole, borde (evt.
hæve-sænke), belysning, undervisningsmaterialer og andre møbler og materialer,
som kan bruges af flere elever, og som ikke kræver særlig afprøvning og individuel
tilpasning til den enkelte elev. Eksempelvis er en kuglestol/-dyne inventar i specialklasser, hvor den findes relevant at anskaffe.
Der kan være hjælpemidler samt specialfremstillede møbler og støtteredskaber,
som f.eks. er fremstillet af PPR’s håndværker, der kan være i gråzonen mellem inventar og hjælpemidler. Her skal det forinden aftales mellem skole og PPR terapeuten/PPR’s leder af Specialafsnit, hvem der dækker udgifter til hjælpemidlet/materialerne helt eller delvist.
Vurdering af behov for hjælpemidler på specialskoler og i specialklasser
Det er PPR’s ergo- og/eller fysioterapeut, som er tilknyttet elevens specialklasse/skole, der vurderer om yderligere hjælpemidler er nødvendige, eller hensigtsmæssige for at optimere elevens forudsætninger for læring. Dette sker i samarbejde
med skolens personale.

Terapeuterne er forpligtede til at undersøge om Aalborg Kommunes Skoler har et
anvendeligt hjælpemiddel på depotet som ikke er i brug. PPR har et hjælpemiddeldepot placeret i kælderen på Vester Mariendal skole.
Mindre hjælpemidler
Særlige skrive- og spiseredskaber, reservedele til og reparation af større hjælpemidler, løftesejl og træningshjælpemidler samt andre små hjælpemidler, anskaffes
og udlånes af ergo- eller fysioterapeuten fra PPR efter vurdering af behovet.
Større hjælpemidler
Ved nyanskaffelse ansøger terapeuten om større hjælpemidler i PPR Aalborg. Ansøgningen laves af de tilknyttede ergo- og fysioterapeuter på det foreliggende ansøgningsskema. Det skal indeholde data på elev og begrundelse for anskaffelsen
samt vedlagt tilbud/pris på hjælpemidlet. Større hjælpemidler er for eksempel:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Individuelt tilrettede arbejdsstole som kompenserer for elevens funktionsnedsættelse og skal bruges i skolen
Ståstativer kan bevilges, hvis det vurderes, at elevens forudsætninger for
læring øges ved at anvende det i en del af skoletiden, eller hvis det er
nødvendigt for elevens trivsel
Særlige gangvogne/løbecykler/cykler som skal anvendes i forbindelse
med motion og bevægelse i skolen for elever med begrænsede muligheder
for bevægelse.
Lejringsbrikse/dagsenge til elever der har brug for at komme ned at ligge
i løbet af skoledagen eller til at blive skiftet.
Løftehjælpemidler, f.eks. mobile lifte inkl. vedligehold, årlig kontrol af
loftslifte og mobile lifte
Transportstole som kan bruges af flere elever kan i et vist omfang ansøges
Toiletstole som kan bruges af en eller flere elever
Badestole til brug ved deltagelse i svømning i skolen
Andre hjælpemidler som medvirker til at afhjælpe elevens funktionsnedsættelse i skolen og øger selvstændighed og trivsel, som f.eks. spisearm/robot

Registrering af hjælpemiddel og udlån
Ergo- og fysioterapeuter i PPR er ansvarlige for, at hjælpemidlet registreres til udlån.
Transport af hjælpemidler til og fra skolen
PPR betaler transporten til skolen, mens skolen betaler transporten retur til PPR.
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
OBS: Lånte hjælpemidler skal afleveres i rengjort stand.
Hjælpemidler til elever fra andre kommuner
Det er hjemkommunen der skal finansiere elevens hjælpemidler til skolen. Notatet
”Indkøb af hjælpemidler udenbys børn i Aalborg kommunes specialforanstaltninger
– de tidligere amtsforanstaltninger” fra 19. maj/ 31. oktober 2011 er stadig gældende.
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