
Arbejdet/vejen frem mod ”Alle skal med” (kort version) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE OMRÅDE apr. 2018 

Analyse: Pba. 25 timers interview med 72 pers.(PPR, skoleledere og nøglepers.). Videre arbejde - 7 arb.grp. på baggrund af analyse (skolerepræsentation) 

Dimensionering Visitation Praksisnær udvikling Tildelingsmodel 

Inkl. for læsning Højmark Langsø Nørskovlund 

Politisk sag 5 november 2018 – Skolechefens anbefalinger pba. Arbejdsgruppens arbejde 

Beslutningspunkter Orienteringspunkter 

10 kl. på  

Ungdomssk

ole 

330.000 pr. 

år inkl. for 

læsning 

Nørskovlund 

mere central 

placering 

Pavillon 

på Ans 

skole 

Tildelingsmodel 

beholdes i 

nuværende form 

Højmark: Udarbejdes 

handlevejledning -

Reagerer tidl. på fravær  

Reorganisering  

af support-

funktionerne 

Kvalificering  

af visitations-

procedure 

Langsø 

deles i 2 

Princip godkendt under forudsætning af videre arbejde 
Beløbet ændres 

til 800.000 kr. pr 

år i 3 år. Beløbet 

øremærkes til 

læsetræning. Kvalificering af skolechefens forslag + nye alternativer v. 

processer med ledere/medarbejdere på Nørskovlund & Langsø  

Politisk sag – 5 forslag til løsning på kapacitetsudfordringer på Langsø 

og Nørskovlund + forslag om at bibeholde 10 klasse på Langsø  

Politisk beslutning om at 10 klasse bibeholdes på Langsø og der 

arbejdes videre med forslaget om at permanentgøre den 

midlertidige løsning på Skægkærskolen. 

Arbejdet blev sat 

i bero, da 

tildelingsmodel 

bibeholdes og 

politisk sag på 

mht. generel 

tildeling til 

skolerne 

Er en del af 

arbejdet med 

udvikling af 

inklusions-

centre   

Ny visitations- 

Procedure 

(områdeledere 

med) 

Fortsat arb. 

med 

visitations-

procedure 

Processer med 

skoleledere, 

ressourcepersoner og 

kommunale 

supportfunktioner.  

På baggrund af processerne, analysen 

af det specialiserede område, 

arbejdsgruppernes pointer + 

forebyggelsestrappen 

Reorganisering af 

Skoleafdelingen 

Udvikling af 

Inklusionscentrene

e 

Udvikling af 

LFSI 

PK PLF-indsats  

(kørt de sidste 2 år) 
ALLE SKAL MED 



Arbejdet/frem mod Alle skal med 

(udfoldet og med links til politiske sager og projektdokumenter/forklæder) 

Fra Analyse af det specialiserede område      arbejde i arbejdsgrupper      projekt ”Alle skal med” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Forslag til ny 

skolestruktur 

ekskl. 

specialstruktur  

Juni 2016 

Endelig 

godkendelse af ny 

skolestruktur 

2017 

Endelig skolestruktur 

på plads – tid til at 

kigge på 

specialstruktur 

5. marts 2018 

Godkendelse af sag på BUU om 

igangsættelse af analyse af det 

specialiserede område pga. øget 

segregering.  

Den politiske sag fra 5 marts 2018 

 

Bilag til den politiske sag 5 marts 

2018 

 

 

 

BAGGRUND 

ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE OMRÅDE 

April 2018 

Analyse på baggrund af 25 timers 

interview med 72 personer udarbejdes 

(skoleledere, medarbejdere og PPR) 

Projektforklæde analyse af det 

specialiserede område 

Analyse af det specialiserede område 

 

 

4. juni 2018 

Analysens pointer samt 

forslag til videre arbejde 

forelægges BUU 

Politisk sag 4 juni 2018 

Bilag: Komprimeret udg. 

af pointer fra analysen 

 

 

Juni 

Nedsættelse af 7 arbejdsgrupper 

der arbejder videre med pointer 

fra analysen.  

https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Boerne-og-Ungeudvalget/2018/5marts830
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b2A294BB1-9EE4-47FA-A7CA-54336ED20F49%7d&type=2&index=0
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b2A294BB1-9EE4-47FA-A7CA-54336ED20F49%7d&type=2&index=0
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Projektforkl%C3%A6de%20-%20Analyse%20af%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Projektforkl%C3%A6de%20-%20Analyse%20af%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Unders%C3%B8gelse%20af%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.pdf
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Udvalgssagen%204%20juni%202018/Orientering%20om%20videre%20arbejde%20med%20udvikling%20af%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.docm
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Udvalgssagen%204%20juni%202018/Komprimeret%20udgave%20af%20pointer%20vedr.%20analyse%20af%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.pdf
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Udvalgssagen%204%20juni%202018/Komprimeret%20udgave%20af%20pointer%20vedr.%20analyse%20af%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.pdf


 

 

 

 

 

 

POLITISK SAG 5 NOVEMBER 2018  

Politisk sag: Godkendelse af det videre arbejde med det specialiserede område 

 

Beslutningspunkter Orienteringspunkter 

 

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget 

 

• at der oprettes en special 10. klasse på Ungdomsskolen pr. 1 august 

2019 med tilflytning af elever og personale fra Langsøskolens 

Inklusionscenter. 

 

• at Langsøskolens Inklusionscenter pr. 1 august 2021 deles i to, og 

placeres dels på Langsøskolen, dels på en anden folkeskole. Plan for 

hensigtsmæssig organisering og placering forelægges Børne- og 

Ungeudvalget i juni 2019. 

 

 

Skolechefen indstiller endvidere til Børne- og Ungeudvalget, 

at de tre orienteringspunkter i sagen tages til efterretning. 

 

• Orienteringspunkt 1: Inklusionscentret Højmark 

 

Jævnfør udvalgsmålet vedrørende at mindske betydningen af social 

baggrund i forhold til faglige resultater, udarbejdes en 

handlevejledning, der gør, at vi tidligere reagerer på bekymrende 

fravær i almenskolen. 

 

• Orienteringspunkt 2: Reorganisering af supportfunktionerne i relation til 

skolernes arbejde med inkluderende læringsfællesskaber.  

 

VIDERE ARBEJDE MED DET SPECIALISEREDE OMRÅDE – 7 ARBEJDSGRUPPER 

Projektforklæde 

 
Dimensionering (fordelt på 4 grp.) 

Delprojektforklæde 

 

 

Visitation 

Delprojektforklæde 

visitationsprocedure 

 

Praksisnær udvikling 

Delprojektforklæde 

 

Tildelingsmodel 

Delprojektforklæde 

 

Højmark-

skolen 

 

 

Inklusionscenter 

for læsning 

 

 

Nørskov-

lund 

 

 

Langsø 

 

 

Se her: Sammenfatning af arbejdsgruppens pointer der dannede grundlag for skolechefens anbefalinger til 

Børne – og ungeudvalget.  

 

 

 

 

https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7bD8404D22-5979-410B-8EAA-D18680A73CD6%7d&type=3&index=0
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Projektforkl%C3%A6de%20-%20Det%20specialiserede%20omr%C3%A5de.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Dimensionering/Delprojektforkl%C3%A6de%20dimensionering.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Visitation/Delprojektforkl%C3%A6de%20-%20Visitation.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Visitation/Delprojektforkl%C3%A6de%20-%20Visitation.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Praksisn%C3%A6r%20udvikling/Delprojektforkl%C3%A6de%20-%20praksisn%C3%A6r%20udvikling.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Tildelingsmodel/Delprojektforkl%C3%A6de%20tildelingsmodel.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Udvalgssagen%205%20november/Udvalgssagen/Arbejdsgruppernes%20pointer.pdf
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Efter%20sagen%20den%204%20juni%20-%20Videre%20arbejde%20med%20det%20specialiserede%20omr%C3%A5de/Udvalgssagen%205%20november/Udvalgssagen/Arbejdsgruppernes%20pointer.pdf


 

 

 

• at der opsættes en midlertidig pavillon på Ans Skole til at give mere 

fysisk plads for børn og medarbejdere på Inklusionscentret 

Nørskovlund. 

 

• at Inklusionscentret Nørskovlund pr. 1 august 2021 flyttes til en mere 

central placering i Silkeborg Kommune. Plan for hensigtsmæssig 

organisering og placering forelægges Børne- og Ungeudvalget i juni 

2019. 

 

• at der tilføres 330.000 pr. år til at fastholde dimensioneringen på 

Inklusionscenter for læsning/ordblinde. Endvidere forelægges plan for 

hensigtsmæssig organisering og placering af inklusionscenter for  

læsning børne- og ungeudvalget i juni 2019. 

 

• at tildelingsmodellen på specialområdet beholdes i nuværende form 

med forbehold for nødvendige justeringer i henhold til reorganisering af 

specialområdet.   

Skolerne peger i interviewene og i arbejdsgrupperne entydigt på, at der 

er brug for praksisnær udvikling med udgangspunkt i skolens konkrete 

behov og kontekst.  Med henblik på at udvikle og samstemme den 

eksisterende support af distriktsskolerne iværksætter skolechefen frem 

mod skoleåret 2019/20 et arbejde med at gentænke og om nødvendigt 

reorganisere de eksisterende specialpædagogiske supportfunktioner 

herunder PPR, Pædagogisk udviklings Sektion og Rejseholdsfunktionen 

på inklusionscentrene. Processen vil sikre inddragelse af både ledelses- 

og medarbejderrepræsentanter fra såvel almenskoler, inklusionscentre 

samt de centrale supportfunktioner 

 

• Orienteringspunkt 3: Visitation  

 

Arbejdsgruppens fokus har været, at se på, hvordan man kan gøre 

visitationsproceduren mere smidig, og dermed mindske 

ressourceforbruget for både skolens personale og PPR medarbejdere. 

Til orientering vil der ske en kvalificering af visitationsproceduren. 

Herunder styrke gennemsigtigheden i, hvad både PPR og skoler skal 

gøre trin for trin frem mod en visitation (se bilaget: 

Forebyggelsespyramide). Endvidere at områdelederne sidder med i 

visitationsudvalget ved at mindske PPR’s ressourceforbrug og sikre en 

ensretning i visitationen. 

 

Politisk beslutning 

Indstillingspunkterne principgodkendes som grundlag for skolechefens videre arbejde med at frembringe konkrete forslag til politisk 

behandling. Udvalget ser dog gerne flere alternative løsninger belyst vedr. Langsøskolens Inklusionscenter. Udarbejdelsen af konkrete 

forslag til udvalget forventes at ske efter administrative involverende processer. Udvalgets endelige forslag vil blive udsendt i høring forud 

for en endelig beslutning. 

I dot fem ændres beløbet til 800.000 kr. pr år i 3 år. Beløbet øremærkes til læsetræning. 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

 

http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/00_Projektdokumenter/Forebyggelsespyramide


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDERE ARBEJDE EFTER DEN POLITISKE BESLUTNING 5 NOVEMBER 2018 (fra november 18 til sommer 19) 

 

Kapacitetsproblemer på 

Nørskovlund og Langsø 

Tildelingsmodel Højmark: Udarbejdes 

handlevejledning -

Reagerer tidl. på fravær  

Reorganisering  

af support-

funktionerne 

Kvalificering  

af visitations-

procedure 

Arbejdet blev sat i 

bero, da 

tildelingsmodel 

bibeholdes og anden 

politisk sag på 

dagsorden mht. 

generel tildeling til 

skolerne.  

Processer med medarbejdere og ledere på 

Nørskovlund og Langsø – Formål: 

Kvalificering af skolechefens forslag + nye 

alternativer 

 

Projektforklæde: Kvalificering af 

dimensionering på Langsø og Nørskovlund 

 

Inddragende processer med 

fokus på at finde den mest 

hensigtsmæssige organisering af 

de eksisterende 

specialpædagogiske 

supportfunktioner. 

Projektforklæde 

Opsamling workshop med skole 

og daginstitutioner 

Opsamling workshop med 

kommunale supportfunktioner  

 

På baggrund af alt det forestående arbejde (Pointer 

fra de inddragende processer med 

supportfunktioner og skole/daginstitution, pointer 

fra selve analysen af det specialiserede område, de 

forskellige arbejdsgruppers arbejde/pointer + 

forebyggelsespyramiden) blev der lavet: 

1. Reorganisering af skoleafdelingen for 

at kunne understøtte skolerne bedre 

2. Videre arbejde med inkluderende 

læringsmiljøer og praksisnær udvikling 

Er en del af 

arbejdet med 

udvikling af IC 

under ”Alle skal 

med”.    

Ny visitations- 

Procedure 

(områdeledere 

sidder med) 

Fortsat arb. med visitations-

procedure ud fra forebyggelses-

pyramiden med fokus på: Tidligere 

indsatser, support uden PPV’er, flere 

tilbud at visitere til (mellemtilbud). 

Meget af det her arbejde hænger også 

sammen med hele måden vi tænker 

supportfunktioner på og dermed 

reorganisering.  

Politisk sag 3 juni: Skolechefen kommer med 5 forslag til 

løsning på kapacitetsudfordringer på Langsø og 

Nørskovlund + forslag om at bibeholde 10 klasse på 

Langsø. 

 

Politisk sag: Beslutning om løsning af 

kapacitetsudfordringer på Inklusionscentret Nørskovlund 

og Langsøskolens Inklusionscenter  

Præsentation: De fem forslag skolechefen forelægger 

kvalificeret af Inklusionscentrene.  

 

Politisk beslutning om at 10 klasse bibeholdes på 

Langsø og der arbejdes videre med forslaget om at 

permanentgøre den midlertidige løsning på 

Skægkærskolen. 

http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Arbejdet%20efter%20BUU%20sagen%20den%205%20november/Dimensionering%20N%C3%B8rskovlund%20og%20Langs%C3%B8/Projektforkl%C3%A6de%20kvalificering%20af%20dimensionering%20p%C3%A5%20Langs%C3%B8%20og%20N%C3%B8rskovlund.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Arbejdet%20efter%20BUU%20sagen%20den%205%20november/Dimensionering%20N%C3%B8rskovlund%20og%20Langs%C3%B8/Projektforkl%C3%A6de%20kvalificering%20af%20dimensionering%20p%C3%A5%20Langs%C3%B8%20og%20N%C3%B8rskovlund.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Supportproces/Projektforkl%C3%A6de%20proces%20om%20supportfunktioner.docx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Supportproces/Materiale%20til%20workshop%204%20marts/Opsamling%20workshop%204%20marts.pdf
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Supportproces/Materiale%20til%20workshop%204%20marts/Opsamling%20workshop%204%20marts.pdf
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Supportproces/Workshop%2022%20marts/Opsamling%20workshop%2022%20marts.pdf
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Supportproces/Workshop%2022%20marts/Opsamling%20workshop%2022%20marts.pdf
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b97B97828-DC96-498C-951E-8EE3337F39B1%7d&type=3&index=0
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b97B97828-DC96-498C-951E-8EE3337F39B1%7d&type=3&index=0
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b97B97828-DC96-498C-951E-8EE3337F39B1%7d&type=3&index=0
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Arbejdet%20efter%20BUU%20sagen%20den%205%20november/Dimensionering%20N%C3%B8rskovlund%20og%20Langs%C3%B8/Forslag%20til%20dimensionering%20N%C3%B8rskovlund%20og%20Langs%C3%B8.pptx
http://skgo/cases/EMN1132/EMN-2018-01894/Dokumenter/Arbejdet%20efter%20BUU%20sagen%20den%205%20november/Dimensionering%20N%C3%B8rskovlund%20og%20Langs%C3%B8/Forslag%20til%20dimensionering%20N%C3%B8rskovlund%20og%20Langs%C3%B8.pptx
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VIDERE ARBEJDE MED REORGANISERING, INKLUSIONSCENTRE OG LFSI I EFTERÅR 19 OG FORÅR 2020 

 

Reorganisering af Skoleafdelingen Udvikling af pejlemærker for 

LFSI 

Udvikling af indsatsområder for 

Inklusionscentrene 

 

Fortsat arbejde med 

visitations-proceduren 

PK PLF 

Sideløbende spor, som spor der 

er kørt de sidste 2 år  

https://skoleudvikling.silkeborg.

dk/Strategiske-indsatser/PKPLF 

ALLE SKAL MED 

Arbejdsgruppe bestående af 6 

skoler repræsenteret enten ved 

skolelederen eller en 

pædagogisk leder. Derudover 

Charlotte Ørbæk og 

sektionsleder Anne Vinther. 

 

Notat vedrørende udvikling af 

LFSI 

 

 I projektgruppen har været tre 

repræsentanter fra almenskolen og 3 

repræsentanter fra inklusioncentrene. 

Hertil har områdeleder Kaj Grove, 

sektionsleder for PPR Poul Skaarup 

samt Projektleder for Videnscenter for 

Inkluderende Lærings- og 

Trivselsmiljøer Nap Dangthongcharoen 

deltaget på møderne. 

Notat vedrørende udvikling af 

inklusionscentre 

 

Økonomisk tildeling til 

almenskolerne - (politisk sag  

Politisk sag: Godkendelse af 

tildelingsmodel til skolernes 

lokale, fleksible og 

specialiserede indsatser  

Den 

sammenhængende 

Børne- og 

Ungepolitik 

https://skoleudvikling.silkeborg.dk/Strategiske-indsatser/PKPLF
https://skoleudvikling.silkeborg.dk/Strategiske-indsatser/PKPLF
http://skgo/cases/EMN1205/EMN-2019-02863/Dokumenter/Notater/Notat%20vedr%C3%B8rende%20udvikling%20af%20LFSI.pdf
http://skgo/cases/EMN1205/EMN-2019-02863/Dokumenter/Notater/Notat%20vedr%C3%B8rende%20udvikling%20af%20LFSI.pdf
http://skgo/cases/EMN1205/EMN-2019-02863/Dokumenter/Notater/Notat%20vedr%C3%B8rende%20udvikling%20af%20inklusioncentre.pdf
http://skgo/cases/EMN1205/EMN-2019-02863/Dokumenter/Notater/Notat%20vedr%C3%B8rende%20udvikling%20af%20inklusioncentre.pdf
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b7D47ED00-6C99-476A-85C8-E9948409AB8E%7d&type=3&index=0
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b7D47ED00-6C99-476A-85C8-E9948409AB8E%7d&type=3&index=0
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b7D47ED00-6C99-476A-85C8-E9948409AB8E%7d&type=3&index=0
https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7b7D47ED00-6C99-476A-85C8-E9948409AB8E%7d&type=3&index=0
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik


          

          

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Udvikling af gode 

læringsmiljøer gennem 

arbejdet i PLF 

Ansøgning og tidsplan 

Ansøgning 

 

Almenskolen og 

specialskolen 

Udvikling af LFSI 

Indsatsteori 

 

Inklusionscentre  

Udvikling af 

inklusionscentre  

Indsatsteori 

 

 

A
k
ti
v
it
e
te

r

Kapacitetsanalyse 

Skolekurser

Læringslab

Vejledningssløjfer

Vidensdage

Klippekort

ALLE SKAL MED 

Projektforklæde 

 

 

Skoleafdelingen  

Udvikling af fleksible 

supportfunktioner 

tættere på praksis 

Indsatsteori 

 

Visitations-
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Trivsel på tværs  

Indsatser i det overordnede projekt ”Alle skal med” – indsatserne er gensidig afhængige og kobler sig til hinanden 

http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/15_Ans%C3%B8gning%20-%20A.P%20M%C3%B8ller%20Fonden/04_Reviderede%20ans%C3%B8gninger/Revideret%20projektans%C3%B8gning.Vol%203_Silkeborg%20kommune.pdf
http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/02_Delprojekt%201%20-%20Almenskolerne%20og%20specialskolen/Indsatsteori.pptx
http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/03_Delprojekt%202%20-%20Inklusionscentre/Indsatsteori.pptx
http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/00_Projektdokumenter/Projektforkl%C3%A6de%20ver%202.docx
http://skgo/cases/EMN1239/EMN-2019-06249/Dokumenter/04_Delprojekt%203%20-%20fleksible%20og%20praksisn%C3%A6re%20supportfunktioner/Projektdokumenter/Indsatsteori%20ver%202.pptx

