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Ny dagbehandlingsskole i Egedal Kommune 
 
Alle børn skal have en chance. Det mener Behandlingsskolerne, der onsdag 
den 31. maj inviterer børn, forældre, borgere og politikere i Egedal Kommune 
til åbningsreception på den nye specialskole, Behandlingsskolerne Stenløse. 
Behandlingsskolernes samarbejde med Egedal Kommune er den første af sin 
slags i Danmark og sætter nye standarder for privat-offentlige 
partnerskaber.  
 
For Behandlingsskolerne handler det om at skabe de bedste rammer og muligheder 
for, at børn og unge med særlige behov kan gennemføre deres skolegang. Før påske 
blev omkring 22 elever fra Egedal dagligt kørt frem og tilbage til København for at 
deltage i undervisningen på Behandlingsskolerne, og selvom eleverne var glade for 
skolen var transporttiden lang, og det kan være svært, når man har særlige behov. 
Derfor åbner Behandlingsskolerne nu i samarbejde med Egedal Kommune, 
Behandlingsskolerne i Stenløse.  
 
Ved åbningen af skolen i Egedal skabes der mulighed for, at børn og unge med 
særlige behov kan få individuel tilrettelagt undervisning i et roligt og forudsigeligt 
skoleforløb samtidigt med, at de bliver i deres lokalmiljø. Derudover er det lettere for 
elevernes forældre at deltage i de møder, der udgør en del af det tætte samarbejde 
mellem skole og hjem.  
 
Målet er desuden, at etablere gode samarbejder med kommunens eksisterende tilbud 
med mulighed for at videndele på tværs, holde kontakten til folkeskolen, deltage i 
fritidstilbud i kommunen, og at skole og forældre kan mødes hyppigere og derved 
forbedre samarbejdet.  
 
”Vores vurdering er, at det er meget bedre for børnene i Egedal og omegn, at vi er 
der som en lokal aktør, der kan støtte op om elevernes tilknytning til deres nærmiljø. 
Med en skole i Egedal kan vi bakke op om elevernes fritidsaktiviteter og de venskaber, 
som mange af eleverne ønsker. Dette har tidligere vist sig at være en udfordring for 
vores elever” fortæller Signe Flindt, der foruden at være Videnschef på 
Behandlingsskolerne, er Projektleder for det nye skoletilbud og samarbejdet med 
Kommunen.  
 
Hun fortsætter: ”Vi ønsker at blive en del af lokalsamfundet, at dele ud af vores 
erfaringer og indgå i et tæt samarbejde med Egedal, som vi også kan lære en hel 
masse af. Dette tænker vi kan få en stor betydning for det samlede 
behandlingsforløb.” 
 
 
 



 

 
Tilpasset undervisning  
På Behandlingsskolerne Stenløse er barnets trivsel i højsædet, og de fysiske rammer 
er vigtige. Derfor er både Egedal Kommune og Behandlingsskolerne glade for, at 
skolebygningen Sandbjerghus fortsat og i fremtiden danner rammen om børn og 
unges læring. Behandlingsskolerne har indrettet bygningen således, at klasselokalerne 
kan rumme 8 børn og 4 voksne i hver klasse, og er tilpasset den enkelte 
børnegruppes behov. Det er ressourcer og forhold, som kan være svære at 
imødekomme på en almindelige folkeskole  
 
Med åbningen af Behandlingsskolerne Stenløse går Egedal Kommune ind i kampen om 
uddannelse til alle og administrerende direktør Christopher Juul ser 
Behandlingsskolerne som en god supplering til tilbuddene i Egedal Kommune, og et 
eksempel på yderligere nyskabelse på området for privat-offentlige partnerskaber. 
 
Behandlingsskolerne holder åbent hus for Behandlingsskolerne Stenløse onsdag den 
31. maj, hvor skolen er åben for elever, forældre og andre interesserede borgere i 
tidsrummet 13-15.  
 
For yderligere information om skolen i Egedal kontakt venligst: 
Signe Flindt, Videnschef, Projektleder 
signef@behandlingsskolerne.dk 
 
For information om Behandlingsskolerne generelt, kontakt venligst:  
Christopher Juul, Administrerende direktør 
christopherj@behandlingsskolerne.dk  
 
 
Fakta om Behandlingsskolerne  
Behandlingsskolerne er Danmarks største dagbehandlingsskole og driver 15 
forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov. Tilbuddene inkluderer 
dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og undervisning i dansk som 
andetsprog. Behandlingsskolerne er spredt over det meste af Sjælland.  
 
Behandlingsskolerne Stenløse bliver Behandlingsskolernes tiende skoletilbud for børn 
og unge med særlige behov. Den nye dagbehandlingsskole har især fokus på elever 
med eksempelvis autisme, ADHD og diverse angstproblematikker, som på skolen vil 
blive taget i hånden af et fagligt personale bestående af lærere, pædagoger og 
psykologer.  
 
Behandlingsskolerne Stenløse er placeret i den gamle Stenløse Lilleskole omgivet af 
smuk natur og med 2 legepladser samt en gymnastiksal. I tillæg er naboen 
Sandbjerghallen, som blandt andet har to store idrætssale.  
 
Læs mere om behandlingsskolerne: www.behandlingsskolerne.dk 
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