Tårnby Kommune
Børne- & Kulturforvaltningen
Rapportering over PPR arbejdet til Dragør Kommune
2016.
Indledning.
Aftalen om forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner delaftale 2:
Specialundervisning samt PPR rummer en aftale om en årlig rapportering til Dragør
Kommune.
Rapporteringen indeholder oversigt over visiteringer og øvrige opgaver, desuden oplyses
om tendenser på området samt om udviklingsaktiviteter.
Visiteringer og revisiteringer til eksterne tilbud
Specialskoler.
Der er for det kommende skoleår tilmeldt 15 elever til specialskoler i andre kommuner.
Eleverne er fordelt på Tårnbygårdsskolen 10 elever, Brøndagerskolen 2 elever og
Skovmoseskolen 3 elever.
Regionsskoler.
Ingen visiteret.
Undervisning i forbindelse med sociale tilbud til børn
I skoleåret 2016 var der indskrevet 15 elever til undervisning i forbindelse med anbringelse
på behandlingshjem, opholdssteder m.v.
Visitering og revisitering til interne tilbud
For det kommende skoleår 17/18 er der visiteret 1 elev til specialklasserækken på
Kastrupgårdsskolen.
Aktive PPR sager
Ved årsskiftet var der 459 aktive PPR sager i KMD.
Tale-høresager
43 aktive sager
Psykologarbejde
340 aktive sager
Fysioterapi
Samlet
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76 aktive sager

Anonyme sager håndteres løbende og alle henvendelser håndteres og besvares.
Omfanget er ikke registreret, men de kommer kontinuerligt.
Der foretages screening af alle børnehaveklassebørn i motorik og udvikling.
Sundhedsplejen er involveret. Der laves motorikhold med 4-8 børn pr. årgang.
PPR personalet deltager i de opfølgende møder om screeningerne.
Tendenser på området
Udgiften til den ”gamle 20.2” undervisning er steget ganske betragteligt i forbindelse med
skolereformen og efter børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Skoletiden er udvidet og
alle elever har nu retskrav på 11. skoleår.
Generelt forsøgs det at skabe så mange lokale løsninger på specialundervisningsområdet
og i så tæt forbindelse med almenundervisningen, som praktisk og kompetencemæssigt
muligt.
Anmodning om bistand fra PPR er på samme niveau som tidligere år, der ses ingen
tendenser på ændringer.
PPR er i tæt prioriteringsdialog med de eksterne leder i Dragør Kommune i relation til
opgaveløsningen.
PPR maj 2017
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