Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne
Lovgrundlag
Lov om specialundervisning for voksne §1
Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der, som følge af fysisk
eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og
rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som
ikke kan modtage relevante tilbud med på sygehuse.samme formål efter anden lovgivning.
Tilbuddet gives ikke til personer, der er indlagt.
Stk. 2. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte
kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for
aktiv deltagelse i samfundslivet.

Formål
Undervisningen skal forbedre deltagerens mulighed for at opnå og genvinde færdigheder
med henblik på bedre at kunne mestre hverdagen.
Eksempel: Man tilegner sig andre færdigheder f.eks tegnsprog, eller genlæring af tale,
hvis man har en hjerneskade.
Specialundervisning må ikke forveksles med et aktivitetstilbud, idet der er tale om
undervisning, der løbende skal medvirke til at forbedre den enkelte brugers færdigheder.

Målgruppe
Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet personer, der som følge af
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og
rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som
ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

Bevilling
Ifølge aftale med region Nordjylland, kan enhver borger med kommunikationsvanskeligheder (tale, høre, syn mv.) henvende sig på synscenteret, eller en specialskole
for voksne, og i henhold til lov om specialundervisning for voksne, få afdækket sit
undervisnings- vejlednings- og / eller hjælpemiddelbehov.
Det er undervisningsstederne der undersøger og afdækker borgerens behov, hvorefter
ansøgning sendes til Jammerbugt Kommune.
Specialundervisning for voksne er en individuel planlagt, målrettet og fremadskridende
indsats, hvilket sætter rammen for ydelsens omfang.
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Ansøgningen behandles med henblik på at vurdere om undervisningen kan kompensere
og afhjælpe ansøgerens funktionsnedsættelse. Hvis der efter et undervisningsforløb er
behov for yderligere undervisning af samme karakter, anmodes undervisningsstedet om at
begrunde behovet herfor.
Det er et krav for yderligere bevilling, at borger tilegner sig yderligere færdigheder til
kompensation for handicap.

Ansøgning og sagsbehandlingstid
Jammerbugt Kommunes sagsbehandlingstid for ansøgninger om en bevilling er højst
8 uger. Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet til du modtager
afgørelsen.
Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, skal du have
skriftlig besked fra din rådgiver med oplysning om, hvornår du vil modtage afgørelsen.
Reglerne findes i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område § 3,
stk.2.
Skolen indsender ansøgning til Socialafdelingen. Borgere kan også henvende sig direkte
til Myndighedsafdelingen på tlf. 7257 7776.

Klage
Er borgeren uenig i vurderingen af behovet for specialundervisning, kan borgeren sende
sin klage over afgørelsen til:
Klagenævnet for Specialundervisning
Vær opmærksom på, at Klagenævnet skal have din klage senest 4 uger fra det tidspunkt,
du modtager afgørelsen.Nærmere oplysninger herom findes på: www.ast.dk

Kontakt personligt fremmøde
Myndighedsafdelingen,Borgervænget 12,Brovst
Tlf. 7257 7305 eller tlf. 7257 7776

Postadresse
Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen
Toftevej 43
9440 Aabybro
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