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PRINCIPPER: 
 

Netværksdannelse 

Udarbejdet af: 

 

Skolebestyrelsen marts 2021 

 

Princip for netværksdannelse  
for familier for børn og unge med handicap 

”Stensagernetværk” 
 

Indledning:  
Stensagerskolen flytter til Gellerup i 2022 og har ønske om at styrke netværksdannelsen for familier 
med børn med handicap; før de går på skolen, imens de går på skolen og senere i livet.  
Stensagerskolens børn og unge har alle vidtgående behov for støtte; så legeaftaler, 
børnefødselsdage for klassen eller andre arrangementer er ikke altid en mulighed i hjemmene. 
Stensagerskolen er en bydækkende skole og eleverne kommer primært fra Aarhus Kommune. De 
fleste børn kommer med bus eller taxa til skolen.  Forældre mødes dermed ikke ved og omkring 
skolen til daglig. 
 
Formål:  

• At skolen er en naturlig platform for netværksdannelse for familier for børn og unge med 
handicap med hele barnets/den unges liv i fokus  

• At skolen er et samlingssted for fritidstilbud for børn og unge med handicap fra hele Aarhus 
Kommune  

Mål: 

•  At skolen er samlingssted for legeaftaler, børnefødselsdage for de enkelte klasser og 
klynger på skolen arrangeret af forældre og forældreråd 

• At skolen er et samlingssted for fritidstilbud, der er målrettet børn og unge med handicap 

• At skolen bliver et samlingssted for netværk, der har eller tidligere har haft tilknytning til 
Stensagerskolen, både familier og tidligere elever. 

 
Skolens ansvar: 

• Understøtte dannelse af forældreråd 

• Gøre det let og overskueligt at låne skolens lokaler uden for skolens almindelige åbningstid 

• Bruge skolens hjemmeside aktivt ift. at understøtte netværk; herunder lægge relevante link 
på hjemmesiden 

Forældrenes/skolebestyrelsens ansvar: 

• Danne forældreråd for hver klynge, som arrangerer aktiviteter for klyngen 

• Lave legeaftaler, holde børnefødselsdage eller andre arrangementer i skolens lokaler 

 
De formelle rammer:  
Ingen formelle rammer jævnfør Folkeskoleloven 

Tilsyn:  
Skolebestyrelsen vil være en aktiv del af at få netværk til at fungere, herunder er der talt om at søge 
fondsmidler som støtte til at få etableret netværk. Det vil derfor være et punkt på 
skolebestyrelsesmøderne med jævnlige mellemrum. Dette vil være en del af tilsynet indtil videre. 

 
 

 


