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Kære Daniel Panduro,
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål om skoleområdet, henvises der til vedhæftede notat fra børne- og ungeområdet.
 
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
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Kære KBS

 

Hermed en række KBS-spørgsmål. Spørgsmålene må gerne besvares successivt.

 

Mvh

Daniel Panduro

 

Er der lokaler på alle de folkeskoler der skal have mellemformer, således at alle mellemformsgrupper på maks 7 elever, kan have
deres eget basislokale?

 

Vil der ske en opdeling så for eksempel elever med ADHD, ordblinde, socio-emotionelle udfordinger og elever med generelle
indlæringsvanskeligheder ikke skal gå i den samme mellemformgruppe?

 

Hvilke udddannelseskrav er der til personale der skal varetage den specialpædagogiske bistand i de nye mellemformer?
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Hvordan imødegår man den mulige stigmatisering af elever der indstilles til mellemformerne, altså hvordan skaber man en kultur hvor
mellemformerne ikke oplever utilstrækkelighed i bevægelsen mellem almen og mellemformerne.

 

Får børn der tidligere har haft en fejlbehæftet sag i børneafdelingen, men i mellemtiden er blevet 18, også en undskyldning?

 

Hvad er vores psykolognormering i PPR ift. børnetallet sammenlignet Gentofte, København, Gladsaxe, Rudersdal og Hvidovre og hvor
meget vil det koste at komme op/ned på niveau med de andre kommuner?

 

Hvor mange langtidssygemeldinger har der været i PPR de seneste fem år?

 

Det eller de firmaer vi bruger ifm. tolkebistand. Har de overenskomst?

 

Hvilken psykolognormering er der til den åbne anonyme rådgivning til unge (Gratis psykologhjælp) og hvordan har den udviklet sig de
seneste år?

 

Hvor mange henvendelser om gratis psykologhjælp blev imødekommet i 2020 og 2021?

 


