
 
 
 
 
 
 

Høring om fremtidig praksis for undervisning af elever med sprog- og 
læsevanskeligheder. 

 
 
 

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Engstrandskolen    

Engstrandskolens skolebestyrelse er enige i ambitionen om, at børn så vidt muligt skal 
undervises i almenskolen, når det er fagligt og pædagogisk muligt og vurderes at være 
til børnenes bedste, og at denne ambition naturligvis også må gælde for børn med 
sprog- og læseudfordringer. 

Vi mener derfor grundlæggende, at det er positivt, at man i Hvidovre Kommune har 
iværksat de i høringsmaterialet nævnte tiltag for at styrke sprogarbejdet på 
førskoleområdet og læseindsatsen i folkeskolerne. 

Læsecentret på Engstrandskolen har i mere end 25 år løst opgaven med at lære 
ordblinde elever at knække læsekoden, give dem fornuftige redskaber til en 
efterfølgende ungdomsuddannelse samt sende dem godt videre i livet.  

Hvis det besluttes at udfase Læsecentret på Engstrandskolen (og/eller sprogtilbuddet på 
Langhøjskolen) fra og med skoleåret 2022/23 er det derfor vigtigt, at man sikrer 
individuelle løsninger for de nuværende seks elever (der i det kommende skoleår være 
placeret på hhv. 7.-8.-9. klassetrin), samt at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at 
understøtte en inkluderende og helhedsorienteret praksis, der kan sikre, at eleverne får 
den rette faglige og pædagogiske støtte i undervisningen, som der er foretaget 
indstilling til, i overensstemmelse med gældende regler og rammer for 
specialpædagogiske tiltag. 

På skolen er lærerne dog bekymrede for, om opgaven kan løses forsvarligt indenfor de 
afsatte midler, og Engstrandskolens skolebestyrelse ønsker derfor, at der bliver afsat 
ekstra ressourcer i forbindelse med overgangen fra Læsecentret til elevernes videre 
skolegang i almenklasserne, så eleverne kan få en god afslutning på deres skoleliv på 
Engstrandskolen og dermed en god overgang til deres efterfølgende 
ungdomsuddannelse. 

Engstrandskolens skolebestyrelse oplever desværre, at økonomien omkring 
Læsecentret på skolen har været udfordret af den økonomiske 12/12-dels model. Det 
har over de seneste skoleår været særdeles svært at tilpasse Læsecentrets drift i takt 
med et støt faldende elevtal, og samtidig sikre den helt nødvendige pædagogiske og 
faglige kvalitet. Den tilpasningsudfordring har således resulteret i et underskud for 2021 
for Læsecentret. 

Såfremt udfasningen af Læsecentret vedtages, vil Engstrandskolens skolebestyrelse 
derfor opfordre til, at man i forbindelse med udfasningen sikrer, at Engstrandskolens 
almenskole ikke overtager Læsecentrets underskud, samt at økonomien omkring 
udfasningen ikke belastes af et underskud fra regnskabsåret 2021 og 2022. 
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