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Retningslinjer for visitation til Netværksskolen Aarhus 

Netværksskolen er et bydækkende tilbud under ungdomsskolelo-

ven. Netværksskolen henvender sig til unge, som vurderes at få 

vanskeligt ved at klare sig videre i det almindelige uddannelsessy-

stem.  

 

Et undervisningsforløb på Netværksskolen tilrettelægges individu-

elt men udvikles i et fællesskab. Forløbet er en kombination af 

undervisning i dansk, matematik og engelsk samt håndværk, de-

sign, bevægelse og sund kost. Netværksskolen har praktikforløb 

og brobygning til relevante ungdomsuddannelser. Netværksskolen 

kan optage op til 40 elever.  

 

Målgruppe 

Målgruppen er undervisningspligtige unge fra 14 år. Eleverne på 

HU har ofte begrænset motivation for at gå i skole og har behov 

for særlig støtte til undervisningen. Det kan være personlige, soci-

ale, familiære og/eller faglige udfordringer som har medført, at 

den unge ikke har fundet sig til rette i folkeskolen. 

 

En del af eleverne på Netværksskolen er kendetegnet ved at have 

brudte skoleforløb og/eller en lang fraværshistorik. De unge er 

normalbegavede, men har ofte dårlige faglige forudsætninger, lavt 

selvværd og mangler robusthed. 

 

Netværksskolen er et skoletilbud for den unge frem til afsluttet 

folkeskoleprøve. Der aflægges afgangsprøve i dansk, matematik, 

engelsk samt håndværk og design.  

 

Visitation 

En visitation til Netværksskolen starter altid ved, at distriktsskolen 

retter henvendelse. Når distriktsskolen har rettet henvendelse til 

Netværksskolen, er proceduren for optagelse følgende: 

 

• Indhentning af oplysninger 

Når distriktsskolen har taget kontakt til Netværksskolen, er 

distriktsskolen ansvarlig for at få udfyldt og sendt det an-

søgningsskema, som ligger på Netværksskolens hjemme-

side. I skemaet skal forældrene blandt andet give tilladelse 
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til, at Netværksskolen indhenter oplysninger fra PPR, social-

forvaltningen og øvrige relevante parter.  

 

Distriktsskolen skal forud for visitationsmødet sikre, at alle 

relevante oplysninger vedrørende den unges skolegang fo-

relægger ligesom eventuel fraværshistorik skal oplyses. 

 

• Visitationsmøde 

Visitationsmødet er ufopligtende – det vil sige, at både den 

unge og dennes forældre samt Netværksskolen kan takke 

nej.  

 

På visitationsmødet deltager følgende: 

- Den unge 

- Den unges forældre 

- Lederen for Netværksskolen 

- Eventuelt afgivende skole 

 

• Indslusningsmøde/netværksmøde  

Indslusningsmødet/netværksmødet er med henblik på at 

sikre, at tilbuddet tilrettelægges ud fra den unges behov. 

Det vil sige, at der allerede forud for indslusningsmødet er 

taget stilling til, om den unge kan optages på Netværkssko-

len. 

 

Mødet anvendes desuden til at forventningsafstemme og 

sætte fokus på, at der lægges en plan for håndtering af de 

udfordringer den unge har haft op til optagelse på Net-

værksskolen.  

 

På indslusningsmødet deltager følgende: 

- Den unge 

- Den unges forældre 

- En lærer fra Netværksskolen 

- Lederen for Netværksskolen 

- MSB, hvis der er en sag omkring den unge 

- Distriktsskolen, hvis de har kendskab til den unge 

- Evt. en vejleder fra UU 
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Forudsætninger for optagelse 

Det er Netværksskolen der har visitationsretten. Såfremt Net-

værksskolen ikke vurderer, at de kan give det rette tilbud til den 

unge, har distriktsskolen ansvaret for, at finde et andet tilbud. Føl-

gende er en forudsætning: 

 

• Det skal vurderes af den afgivende skole, om den unge kan 

indgå i en klasse på 12-15 elever ved optag. 

• Den unge skal være normalbegavet. 

• Netværksskolen kan forudsætte, at der skal ske en indsats 

forud for optagelse, hvis den unge ikke vurderes at være i 

stand til at modtage undervisning på Netværksskolen uden 

en forudgående indsats. 

• Den unge kan ikke komme direkte fra specialklasse til Net-

værksskolen. 

• Hvis den unge har et misbrug, skal der være iværksat til-

tag. 

 

 

 

 


