
Fagligt Center 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

1 
 

 
 
 
April 2020

 
Vejledning til registrering af Skoleflex, Tilbageslusningsflex 
og pilotforløbene SkoleflexMINI og SkoleflexPLUS i KMD 
Elev
 
 
INTRODUKTION

Hvad er Skoleflex og Tilbageslusningsflex?

Tilbudsbeskrivelse: Skoleflex er et fleksibelt tilbud for elever, som er i målgruppen 
for dagbehandling og som kan profitere af at blive i deres almene skole med særlige 
indsatser fra både BUF og SOF. Tilbageslusningsflex er et fleksibelt tilbud målrettet 
elever, som kan profitere af at blive tilbagesluset fra dagbehandling til almenskole 
med særlige indsatser fra både BUF og SOF. Begge tilbud indeholder 
specialundervisning i almenskolen med midler fra BUF og en social indsats fra SOF. 
SkoleflexMINI og SkoleflexPLUS er variationer af Skoleflex med hhv. kortere 
varighed og en mere intensiv indsats, som pilotafprøves i skoleåret 19/20.

Bevilling/henvisning: Skoleflex og Tilbageslusningsflex bevilges af det fælles 
BUF/SOF Beslutnings- og Koordinationsudvalg (BEKU) efter indstilling fra skolen. 
PPR har altid været involveret inden der bevilges Skoleflex/Tilbageslusningsflex, og 
tilbuddet skal derfor fremgå som specialundervisning, der er ”henvist via PPR” i 
KMD Elev. Ved den årlige indberetning af specialundervisning til Danmarks Statistik 
skal al henvist specialundervisning med, og dermed også Skoleflex og 
Tilbageslusningsflex.
 
Optagebreve: Når en elev optages i Skoleflex/Tilbageslusningsflex modtager 
forældrene et optagebrev fra visitationen, som skolen modtager en kopi af. Heri 
fremgår, om der er tale om Skoleflex, Tilbageslusningsflex eller et af pilotforløbene, 
startdato og varighed. Revisitation til Skoleflex og Tilbageslusningsflex sker gennem 
BEKU, og skolen modtager derfor altid et nyt optagebrev, hvis eleven revisiteres til 
et af disse tilbud.
 
Start/slut og varighed: Tilbuddene starter op løbende gennem skoleåret. 
Varigheden af de forskellige tilbud i BUF-regi (specialundervisningen som skal 
indtastes i KMD Elev) er typisk følgende: 12 mdr. for Skoleflex, Skoleflex Plus og 
Tilbageslusningsflex og 6 mdr. for SkoleflexMINI. Varigheden af den sociale indsats 
kan variere og være forskellig fra varigheden af specialundervisningen.
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Hvorfor er det vigtigt at registrere specialundervisning korrekt i KMD Elev?
En korrekt registrering er vigtig, da oplysningerne bruges til:

• Ledelsesinformation til dialogen om specialområdet

• Den årlige indberetning af specialundervisning til Danmarks Statistik

• At give skolen mulighed for at danne en liste over elever på skolen, der 

modtager specialundervisning, herunder hvilke tilbudstyper, der er tale om.

 
Ny vejledning til registrering af Skoleflex og Tilbageslusningsflex i KMD Elev
BUFs vejledning til skolernes registrering af Skoleflex og Tilbageslusningsflex i KMD 
Elev bliver hermed ændret, så den stemmer overens med vejledningerne til 
registrering af specialundervisning fra KMD og Danmarks statistik. Denne vejledning 
henvender sig til skolesekretærer eller andre relevante medarbejdere, der står for 
skolens registrering i KMD Elev. Du skal fremover registrere oplysninger om 
Skoleflex-tilbud og Tilbageslusningsflex i KMD Elev med en særlig elevart og som 
Specialundervisning i fanebladet Suppl. undervisning. Du skal ikke længere oprette 
et ”Supplerende skoleforløb” med skolekoden 101831 eller 101833.
 
 
 
REGISTRERINGSVEJLEDNING FOR KMD ELEV
 
Kommende Skoleflex og Tilbagelusningsflex (skolen modtager løbende 
optagelsesbreve)
Hvis eleven starter i Skoleflex/Tilbageslusningsflex undervejs i et skoleår, skal du 
registrere det i KMD Elev, når skolen modtager optagebrevet for eleven. Hvis eleven 
starter i Skoleflex/Tilbageslusningsflex ved et skoleårs start, skal du registrere det 
ved skoleårets start. Det betyder, at du skal:
 
1) Indhente følgende oplysninger for eleven fra skoleleder eller anden relevant 

medarbejder, f.eks. fra skolens Ressourcecenter:

• Samlet timetal (klokketimer) for specialundervisningen i skoleåret.

• Om specialundervisningen hovedsageligt foregår sammen med egen 

klasse eller separat fra egen klasse.

• Skolens kopi af elevens optagebrev (heri findes oplysninger, som skal 

bruges ved registreringen).

Timetal og om specialundervisningen foregår sammen med/separat fra egen 
klasse besluttes lokalt på skolen, og derfor skal oplysninger om dette indhentes 
fra skolen. Specialundervisningsforløb kan kun gemmes i KMD Elev, hvis disse 
oplysninger indtastes og derfor skal du have disse oplysninger klar, når du 
begynder indtastningen i KMD Elev.
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2) Indtaste følgende i KMD Elev:

• Under fanebladet Skoleforløb sætter du Klasseart til normalklasse.
• Under fanebladet Skoleforløb skal du udfylde Elevart: Du skal bruge elevarten 

Elev med sociale vansk., § 20.2 – kommunal forpligtelse uanset om der er tale 
om Skoleflex, SkoleflexPLUS, SkoleflexMINI eller Tilbageslusningsflex. Når 
elevarten er sat til at være forskellig fra normalklasseelev, bliver det muligt at 
registrere Specialundervisning under fanebladet Suppl. undervisning i KMD 
Elev.

• Vælge fanebladet Suppl. Undervisning og opret Specialundervisning

• Under Specialundervisning indtaster du: 

• Startdato: Findes i elevens optagebrev.
• Slutdato: Findes i elevens optagebrev. Hvis slutdatoen er i 

indeværende skoleår, bruger du denne i registreringen. Hvis 
slutdatoen er i næste skoleår, bruger du 31/7 som slutdato (uagtet 
startdatoen).

• Samlet timetal (klokketimer): Denne oplysning skal du opsøge hos 
skoleleder/anden relevant medarbejder fra skolen, se pkt. 1. Ugentligt 
timetal (gennemsnit) er en frivillig oplysning.

• Henvist: Det er vigtigt, at du tjekker dette felt af, da Skoleflex og 
Tilbageslusningsflex er en henvist støtteform, der indeholder 
specialundervisning. Det er henvist specialundervisning som 
indberettes til Danmarks Statistik.

• Undervisning udenfor/indenfor normal undervisningstid: Dvs. om 
undervisningen hovedsageligt foregår sammen med eller separat fra 
egen klasse. Denne oplysning skal du opsøge hos skoleleder/anden 
relevant medarbejder fra skolen, se pkt. 1

• Bemærkning: Her angiver du, om der er tale om en Skoleflex, 
Tilbageslusningsflex, SkoleflexMINI eller SkoleflexPLUS. Oplysningen 
står i elevens optagebrev. Dette er til brug for, at I på skolen kan få et 
overblik over, hvilke typer forløb, elever i specialundervisning er i. Du 
kan se, hvordan du laver en liste over elever i specialundervisning på 
skolen sidst i vejledningen om registrering af Specialundervisning fra 
KMD Elev.

Skoleflex eller Tilbageslusningsflex som strækker sig over flere skoleår  
Skoleflex/tilbageslusningsflex vil ofte have start- og slutdato i to forskellige skoleår. 
Ved overgangen mellem de to skoleår skal du være opmærksom på, at du skal 
beholde elevarten fra det foregående år og indtaste nye oplysninger under 
Specialundervisning ved det kommende skoleårs start. Elevarten fra det 
foregående skoleår overføres automatisk, men du skal indtaste oplysninger under 
Specialundervisning på ny, som er gældende for det nye skoleår. Dvs. du skal 
indtaste en ny startdato (1/8), og slutdato (findes i elevens optagebrev), tjekke af i  
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Henvist, angive samlet timetal, og om undervisningen foregår udenfor/indenfor 
normal undervisningstid.
 
 
Revisitation til Skoleflex og overgang fra Tilbageslusningsflex til Skoleflex 
(skolen modtager et nyt optagebrev for eleven)
Hvis eleven revisiteres til Skoleflex eller overgår fra Tilbageslusningsflex til Skoleflex, 
skal du oprette et nyt specialundervisningsforløb med start- og slutdato for det nye 
forløb, som beskrevet i de to foregående afsnit.
  
 
Afslutning af Skoleflex eller Tilbageslusningsflex ved planlagt udløb
Hvis eleven ikke revisiteres til Skoleflex eller overgår fra Tilbageslusningsflex til 
Skoleflex og det nuværende tilbud udløber i indeværende år, skal du ved næste 
skoleårs start ændre elevarten til normalklasseelev, hvis eleven fortsætter på skolen 
uden at være henvist til specialundervisning. Elevarten skal først ændres ved næste 
skoleårs start, selvom eleven stopper i Skoleflex/Tilbageslusningsflex i løbet af 
indeværende skoleår. Grunden til dette er, at hvis elevarten ændres fra Elev med 
sociale vansk., § 20.2 – kommunal forpligtelse til normalklasseelev i indeværende 
skoleår, er det ikke muligt at beholde de indtastede oplysninger omkring 
specialundervisningen. Med andre ord kan der kun være én elevart pr. skoleår, hvis 
eleven fortsætter i samme klasse.
  
 
Afslutning af Skoleflex eller Tilbageslusningsflex før tid
Hvis en elev i Skoleflex eller Tilbageslusningsflex stopper på skolen skal du ændre 
slutdatoen under Specialundervisning til elevens sidste dag på skolen. Det er ikke 
muligt at udskrive eleven fra skolen, hvis ikke specialundervisningsforløbet er sat til 
at slutte inden eleven udskrives fra skolen.
 
  
Liste med overblik over elever, der modtager specialundervisning på skolen
I kan altid danne en liste over elever på skolen, som I har registeret som Henvist 

under Specialundervisning i KMD Elev. Dermed kan I tjekke om oplysninger om 

disse er korrekt registreret og få et overblik over, hvilke elever I har i fleksible tilbud, 

deres tilbudstype (Skoleflex, Tilbageslusningsflex, etc.), timetal mv. Du kan se, 

hvordan du laver en sådan liste sidst i vejledningen til registrering af 

Specialundervisning fra KMD Elev. Når I har skrevet elevens tilbudstype ind i 

Bemærkning under Specialundervisning vil det fremgå af listen, at eleven er i 

Skoleflex, Tilbageslusningflex eller et af pilotforløbene.
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Hjælp til opgaven
For en mere detaljeret vejledning omkring det tekniske ifbm. registrering af 
specialundervisning i KMD Elev henvises til den seneste vejledning fra KMD, som 
du finder i KMD Elev under ”Vejledninger”. Hvis du har tekniske spørgsmål til 
registreringen, kan du kontakte KMD Support på telefon 44 60 21 89. Hvis I har 
spørgsmål til registrering af konkrete elever, kan I kontakte fac@buf.kk.dk.

mailto:fac@buf.kk.dk
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