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Udbud af én midlertidig hf-klasse for elever med Autis-
me Spektrum Forstyrrelser (ASF). 

Der er i forbindelse med den politiske aftale om en samlet indsats for 

elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og på de 

videregående uddannelser af 10. maj 2021 afsat midler til oprettelse af en 

ny midlertidig hf-klasse for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser 

(ASF). Der udbydes derfor med kort frist en midlertidig klasse for elever 

med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF-klasse) på toårig hf fra skole-

året 2021/22, dvs. med opstart fra august 2021.  

 

Der er i dag 13 særlige ASF- klasser på de gymnasiale uddannelser for 

unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Med denne udbudsrunde ud-

bydes således yderligere én midlertidig ASF-klasse på toårig hf med ét 

optag i skoleåret 2021/22. 

 

Offentlige, selvejende institutioner, der i forvejen har godkendelse til at 

udbyde toårig hf, kan med udvidelsen ansøge børne- og undervisnings-

ministeren om at blive godkendt til at udbyde en særlig ASF-klasse på to-

årig hf.  

 

Principper for udbudsplacering 
Ved godkendelse af en institution til tilskud vil der blive lagt vægt på:  

- den geografiske spredning og fordeling på uddannelsesretninger i 

forhold til de allerede eksisterende ASF-klasser. 

- at det er sandsynliggjort, at der er et ganske særligt behov for ud-

buddet på den konkrete institution i det geografiske område. 

- den faglige kvalitet af udbuddet, viden og erfaring med undervis-

ning af elever med ASF og institutionens plan for vidensopbyg-

ning på institutionen og vidensdeling på og uden for institutio-

nen i forhold til elever med ASF. 
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Det skal understreges, at der bliver tale om en helhedsvurdering, hvorfor 

alle ovenstående elementer vil indgå i den endelige afgørelse om udbuds-

placering. 

 

Krav og forventninger til ansøgningen 
Ansøgningen bør indeholde en kort redegørelse for, hvordan institutio-

nen praktisk påtænker at tilrettelægge uddannelsesforløbet for denne sær-

lige elevgruppe, herunder hvordan det vil sikres, at eleverne kan gennem-

føre uddannelsen og klædes på til videre uddannelse.  

 

Endvidere bør ovenstående principper for udbudsplacering adresseres i 

ansøgningen.  

 

Ansøgningsbetingelser 
 

Hvem kan søge 

Der vil kunne ydes støtte til offentlige, selvejende institutioner, der udby-

der toårig hf.  

 

Tilrettelæggelse 

Undervisningsforløbene skal følge de almindelige uddannelsesregler, og 

det kommer ikke til at fremgå af eksamensbeviset, at eleverne har gået i 

en specialklasse. I det omfang der søges dispensationer eller specialpæda-

gogisk støtte, vil det være på individuel basis som for andre elever.  

 

Da eleverne i høj grad skal undervises samlet i klassen, kan institutionen 

på forhånd fastlægge klassens fagpakke. Institution kan dog kombinere 

to fagpakker i samme klasse, hvis der vurderes at være ressourcer til det. 

Institutionen kan desuden fastlægge valg af kunstnerisk fag/idræt, men 

kan også lade eleverne vælge frit. Det vil dog ikke være muligt at oprette 

ASF-klassen med udvidet fagpakke. 

 

For de elever, hvor det er muligt, vil der kunne ske en inklusion på al-

mindelige hold i valgfagene senere i forløbet.  

 

Med hensyn til det fleksible klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuld-

tidsuddannelser, jf. § 33 b i lov om institutioner for almengymnasiale og 

almen voksenuddannelse m.v. og § 15 c i lov om institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse, vil den særlige klasse blive opgjort for sig selv, 

så den lavere klassekvotient i klassen ikke muliggør en højere kvotient i 

de ordinære klasser.  

 

Institutionen vil for den enkelte elev i den pågældende klasse kunne god-

kende en udstrækning af den pågældendes uddannelsesforløb med ét år i 

overensstemmelse med de almindelige regler herom for elever, som har 

handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Hele klas-

sens forløb kan således ikke udstrækkes med et år. 
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Optagelse 
Den særlige klasse er alene for elever, der har en ASF-diagnose, og som 

ikke kan enkeltintegreres i de almindelige undervisningsforløb. Der skal 

således foreligge en lægeerklæring med denne diagnose, og eleven skal 

have en anbefaling om et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.  

 

Den kommunale ungeindsats skal have vurderet, at ansøgeren på bag-

grund af de personlige og sociale forudsætninger ikke i almindelighed er 

uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, men at ansøgeren 

har tilstrækkelige faglige forudsætninger, således at den pågældende kan 

henvises til et særligt tilrettelagt forløb. 

 

For optagelsesproceduren til skoleåret 2021/2022 skal ansøgningen til 

den særlige ASF-klasse sendes direkte til den institution, som godkendes 

til at udbyde forløbet, med bemærkning om at ansøgningen gælder klas-

sen for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).  

 

Visitationsudvalg 
Optagelse af ansøgere sker via et visitationsudvalg på den gymnasiale in-

stitution. Der skal i udvalget indgå personer, som har viden om og erfa-

ring med diagnoser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). 

Udvalget skal vurdere, om ansøgerens faglige, personlige og sociale kom-

petencer er tilstrækkelige til, at ansøgeren kan gennemføre det særligt til-

rettelagte forløb, herunder at den pågældende har den fornødne motiva-

tion.  

 

Institutionens leder foretager den endelige afgørelse af, hvilke ansøgere 

der vurderes bedst egnede til det dimensionerede antal pladser. 

 

Økonomiske rammer 
Da der er tale om en ordinær gymnasial uddannelse, vil eleverne udløse 

taxametertilskud på linje med øvrige elever. For at muliggøre, at der kan 

etableres de nødvendige støttefunktioner for elevgruppen, herunder 

mentorer og små klasser på højst 12 elever, vil der for hver klasse ud 

over det almindelige taxameter blive udløst et supplerende tilskud i form 

af et ”skyggetaxameter” på op til 16 elever pr. klasse, således at ”skygge-

taxameteret” supplerer op til 28 elever pr. klasse. ”Skyggetaxameteret” 

for de op til 16 elever udløser ikke fællesudgiftstaxameter og bygningsta-

xametertilskud. 

 
Antal klasser og geografisk placering 
De nuværende 13 ASF-klasser er placeret på følgende institutioner for-

delt på de fem regioner: 
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Region  Institution Klasser 

Hovedstaden Høje Taastrup Gym-
nasium 

2 stx 

 København VUC 1 hf 

Sjælland Næstved Gymnasium 
og HF  

1 stx 

ZBC Slagelse (Selan-
dida) 

1 htx 

Syddanmark Midtfyns Gymna-
sium 

1 stx 

Aabenraa Statsskole 1 hf 

Campus Vejle 1 hhx 

Midtjylland Paderup Gymnasium 1 stx 

Herning HF og VUC 1 hf 

Aarhus VUC 1 hf 

 Skive College 1 htx 

Nordjylland Aalborg Katedral-
skole 

1 hf 

 

 

Ansøgningsfrist og tidsplan 
Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning er senest den 1. juni 2021 

kl. 12:00. 

 

Ansøgningen indsendes til Freja Ellinor Petersen via e-mail freja.el-

linor.petersen@stukuvm.dk 

 

Børne- og Undervisningsministeriet beklager den korte frist og forventer 

at træffe afgørelse hurtigst muligt efter fristen. 

 

Vi gør opmærksom på, at det grundet dette ekstraordinære udbud af en 

ASF-klasse på toårig hf fra skoleåret 2021/22 bliver nødvendigt at fra-

vige fristen for elevfordeling 1. maj for alle ASF-ansøgere i 2021. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Freja Ellinor Petersen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 23258821 

freja.ellinor.petersen@stukuvm.dk 

  

mailto:freja.ellinor.petersen@stukuvm.dk
mailto:freja.ellinor.petersen@stukuvm.dk

