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1. Baggrund og problemstilling
Baggrund
Siden september 2010 er der arbejdet med at udarbejde denne strategi, som skal være med til
at styrke inklusionen i Kolding Kommunes skolevæsen. Strategien er blevet til ved hjælp af
interviews med lærere og skoleledere, besøg hos andre kommuner samt gennemgang af
rapporter på området.
Arbejdsgruppen har været sammensat af skoleledere, Skolechefen og konsulenter fra Børneog Uddannelsesforvaltningen samt PPR.
Strategien er en forlængelse udviklingsmålet ”Plads til alle” i skolevisionen ”Den stolte skole –
Frihed i fællesskab”.

Den nationale debat
Forskning gennem de seneste 25 år har vist, at et barns faglige, sociale og følelsesmæssige
udvikling foregår i feltet mellem skolesystemet, relationerne mellem børn og voksne og
sammenhængene og samarbejdet mellem hjem og skole. Alle disse faktorer er af afgørende
betydning. I den pædagogiske verden er det velkendt, at fokus på et barns fejl og mangler
ikke fører til en mere hensigtsmæssig udvikling for barnet. Det er nødvendigt at arbejde med
en systemisk forståelse af barnets handlinger og adfærd. Det betyder, at der skal arbejdes
med alle de mønstre og strukturer, som er særegne for klassen og læreren.
Pædagogisk forskning har vist, at læring og udvikling understøttes bedst, når klassens mønstre
og strukturer for kommunikation og samarbejde er præget af fysisk tilstedeværelse, accept og
anerkendelse samt aktiv deltagelse. Pædagogisk arbejde ud fra disse grundprincipper kan
beskrives som inkluderende pædagogik. Med denne tilgang løfter man et problem ud af den
tætte tilknytning til den enkelte person og søger i stedet en forklaring og en uviklingsmulighed
i klassens og skolens samlede liv. I stedet for udelukkende at lede efter årsager og forklaringer
hos eleven, søges lærings- og adfærdsfremmende faktorer i de relationer og andre
sammenhænge, der opleves i klassen.
Anbefalingerne til det overordnede pædagogiske arbejde bliver i en inkluderende pædagogik1:
•
•
•

at skabe inkluderende kulturer, hvor de inkluderende principper og værdier er styrende
i alle afgørelser
at udvikle inkluderende strategier, dvs. at udvikle fællesskaber for alle og at
tilrettelægge hverdagen ud fra et mangfoldighedsprincip
at udvikle inkluderende praksis – dvs. organisere miljø og aktiviteter ud fra et
deltagelsesprincip.

Regeringens rejsehold fremlagde i juni 2010 en række anbefalinger til kommunerne.
Specialundervisningsområdet er flere steder omtalt i anbefalingerne, og i denne sammenhæng
er det relevant at fremhæve anbefaling nr. 6, der hedder: "Langt færre elever skal i specielle
tilbud". Rejseholdet nævner især to grunde til dette: 1) Den sociale betydning for eleven, som
flyttes væk fra sit netværk af kammerater og voksne. 2) At væsentlige kompetencer i forhold
til at identificere behov og give de rigtige tilbud, mangler på skolerne.

1

Thomas Nordahl

2

"Rejseholdet anbefaler, at lovgivningen om specialundervisning ændres, så kun ganske få
elever udskilles til specialklasser og specialskoler, og at pædagogisk psykologisk rådgivning
primært skal bistå lærerne på skolen. Skolerne skal have tilført specialpædagogiske
kompetencer, og de resterende specialskoler skal fremover tillige fungere som eksterne
kompetencecentre for den specialpædagogiske bistand på skolerne"2.
Lokale forhold
Siden kommunalreformen i 2007 kan der konstateres en stigning i antallet af elever i
segregerede tilbud. Det vil sige en stigning i antallet af elever, der ekskluderes fra almenskolen
og henvises til den særligt tilrettelagte specialundervisning. Fra skoleåret 2007/08 til 2010/11
er antallet af elever i segregerede tilbud steget fra 357 til 433. Efter visiteringsprocessen til
skoleåret 2011/12 kan det konstateres at udviklingen stagnerer, og der er ikke nogen stigning
i antallet af elever i den særligt tilrettelagte specialundervisning i forhold til det forrige år.
Udviklingen kan ses i tabellen nedenfor. I dag er ca 5% af eleverne i Kolding Kommune i den
særligt tilrettelagte specialundervisning.

Antallet af elever i segregerede tilbud i den særligt
tilrettelagte specialundervisning
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Der er flere argumenter for, at denne udvikling ikke kan fortsætte. Dels er der det
økonomiske argument. Hvis udviklingen fra 2007/08 til 2010/11 skulle fortsætte vil det
betyde, at Kolding kommune om fem år har yderligere 143 elever i segregerede tilbud. Det
giver en samlet merudgift på ca. 43 millioner kroner.
Ud over det økonomiske argument er der også det politiske argument.
Danmark har i 1994 - sammen med 92 lande - underskrevet Salamanca Erklæringen.
Erklæringen har specielt fokus på børn, som har særlige behov og inklusion i almenskolen.
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Holdningerne i Salamanca Erklæringen kommer tydeligt til udtryk i følgende citater3:
• ”Skolerne bør være i stand til at modtage alle børn uanset deres
es fysiske, intellektuelle,
sociale, følelsesmæssige, sproglige situation. Dette gælder både handicappede og
særligt begavede børn…”
• ”I inklusive skoler skal børn med særlige uddannelsesmæssige behov kunne få al den
ekstra støtte, de har behov for, for at
at kunne få en ordentlig uddannelse. Inklusiv
skolegang er det mest effektive middel til at skabe solidaritet mellem børn med særlige
behov og deres jævnaldrende”
• ”At flytte børn permanent til specialskoler - eller specialklasser eller særlige afsnit inden
for en skole - skal være undtagelsen, som kun kan anbefales i de få tilfælde, hvor det
klart er demonstreret, at undervisning i almindelige klasser ikke opfylder et barns
uddannelsesmæssige eller sociale behov, eller når hensynet til barnet eller andre
and børn
kræver det”
• ”Både politik og økonomi skal understøtte og fremme udviklingen af inklusive skoler.
Barrierer, som hindrer flytning fra specialskoler til almindelige skoler, skal fjernes, og
der skal oprettes et fælles administrativt system”

Endelig er der det etiske argument,
argument, der handler om, at den enkelte elev har ret til at være
en del af fællesskabet - hvis det giver mening for både eleven og fællesskabet. Dette
argument hænger til dels sammen med Salamanca Erkæringen og henviser til, at skolevæsnet
skolevæ
har en etisk forpligtigelse
lse til at muliggøre inklusion af flest mulige elever.
Inklusion i folkeskolesammenhæng skal derfor give mening for både fællesskabet og den
enkelte elev, hvilket naturligt nok kan og vil medføre en række opgaver og udfordringer
udfordring for
lærere og pædagoger, til gennem gruppeintervention og elevsamtaler, at få skabt grobund for
et godt klassesammenhold, hvor forskelligheder ses som en fordel for fællesskabet og en
mulighed for, som det er nævnt i Salamanca Erklæringen kap.3 B.,
B. ”at bekæmpe fordomme og
skabe velfunderede og positive holdninger”.
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2. Hvad er inklusion?
Arbejdet med inklusion er ikke nyt. Man har under forskellige betegnelser arbejdet med at
modvirke eksklusion i folkeskolen. Nedenfor er definitionen af vigtige begreber der bruges i
debatten. De lyder umiddelbart ens, men rummer nogle meget vigtige nuanceforskelle.
Eksklusion
Når man ekskluderer, fratager man nogen deres ret til at deltage. Eksklusion kan finde sted
inden for skolens rammer og uden for skolens rammer. Hvis det sker inden for skolens
rammer, fratager man eleven muligheden for at deltage i normalundervisningen. Eleven
tilbydes specialundervisning, som foregår uden for normalklassen.
Hvis eksklusionen sker uden for skolens rammer, betyder det i praksis, at eleven placeres i en
specialskole.

Rummelighed
Rummelighed har kun en retning: Det er den ene, der rummer den anden. Det er det normale,
der rummer det specielle. De specielle gives adgang til at opholde sig blandt de normale. Den
rummelige skole forandrer sig ikke fundamentalt, den forsøger at opretholde sin praksis, og de
specielle elever må tilpasse sig institutionen. Den rummelige klasse rummer således den
specielle elev uden at forandre den normale praksis.

Inklusion
At være inkluderet betyder, at man oplever sig selv som en naturlig og værdifuld deltager i et
fællesskab. Man taler om social- og faglig inklusion. Når man taler om inklusion, ophæver man
begreberne normal og speciel i den forstand, som de anvendes i den ekskluderende,
integrerende og rummelige skolepraksis. Man anerkender, at nogle elever har andre kognitive,
emotionelle og sociale profiler end de fleste. Men de er ikke specielle af den grund, de kræver
blot en mere omfattende indsats.
Man forholder sig ikke til, om eleven har ret til deltagelse, men hvordan deltagelsen kan
muliggøres. I den inkluderende skolepraksis er princippet om gensidig tilpasning centralt.
I den inkluderende skolepraksis arbejdes der ofte på tværs af klasser, årgange og afdelinger,
når undervisningen skal struktureres og organiseres.
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3. Hvordan skaber man en mere inkluderende kultur på skolerne?
I fokusgruppeinterviews med lærere og i snakken med andre kommuner, blev det klart, at hvis
man vil øge den inkluderende kultur på skolerne, så handler
handler det om, at inklusion skal være et
mål for både personalet og ledelsen på skolerne,
skolerne, med udgangspunkt i en løbende tæt dialog
med forældrene.
Der er mange årsager til den øgede ekskludering i almenskolen, et par af dem kan være:
•

Presset på læreren og skolen for at levere faglige resultater. Dermed bliver tolerancen
mindre overfor elever, der trækker gennemsnittet ned og for elever der forstyrrer
undervisningen. Det er svært at modstå dette pres for den enkelte lærer, teamet og
skoleledelsen, for de føler
ler, at de bliver nødt til at gå på kompromis med deres faglige
stolthed og acceptere at der er elever der uundgåeligt vil trække gennemsnittet ned.
Det er svært især i udskolingen, hvor eleverne skal forberedes til afgangsprøven og alle
skal have karakterer.
• At den enkelte lærer og pædagog ikke føler,
føler at de slår til. Hvis de har en elev med et
særligt behov, der måske har en diagnose, har de en fornemmelse af,
af at der er et
specialsystem, der er meget bedre for eleven. Det er altså med de bedste hensigter for
f
eleven at vedkommende bliver ekskluderet.
ekskluderet
Det er vigtigt, at den enkelte lærer føler sig støttet i arbejdet med inklusion. Derfor handler det
om, at en inkluderende kultur skal eksistere i alle de parter, der er med til at støtte op om
lærerens og pædagogens
ogens arbejde i klasselokalet.

Forældre, elever, ledelse og kollegaer skal alle støtte op om det inkluderende arbejde. Der skal
være mulighed for sparring og accept af,
af at der kan opstå situationer, der ikke er ideelle.
Den enkelte lærer har ansvar for at bede om hjælp og sparring, hvis der opstår udfordringer
med en elev, helst tidligt, så der ikke ophober sig frustrationer. Kollegaer og ledelse har en
forpligtigelse til at hjælpe den enkelte lærer, der står med udfordringen.
udfordringen. Her spiller teams en
stor rolle. Ledelse og lærer har i fællesskab en vigtig rolle i at påvirke elever og forældre, til at
være en del af skolens inkluderende kultur.
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3.1 Initiativer på den enkelte skole der støtter den inkluderende kultur.
Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledere bakker op om en inkluderende
kultur og har det som et eksplicit mål i deres daglige arbejde. Det er vigtigt, når også forældre
og elever skal være en del af denne inklusion.
At skabe en inkluderende kultur er et langsigtet arbejde. I flere kommuner har skoler benyttet
sig af pædagogiske koncepter som PALS og LP-modellen til at opbygge et fælles sprog og
fælles værdier i arbejdet med inklusion. Det handler om at støtte hinanden i en fælles
målsætning og skabe faglig stolthed omkring inklusion, ligesom man oplever det i
undervisningen i skolens forskellige fag.
I skoleåret 2011/2012 skal alle folkeskoler i Kolding Kommune udarbejde en inklusionsstrategi.
Strategien skal være grundlaget for, hvordan man lokalt arbejder med inklusion. Forvaltningen
vil udarbejde en skabelon, som skolerne kan bruge som udgangspunkt. Ligeledes vil der være
mulighed for at trække på forvaltningen, i udformningen af strategien.
Skolerne har allerede i dag, gang i rigtig mange gode tiltag der fremmer inklusionen,
strategien kan være en anledning til at give sin indsats et eftersyn, og samtidig få kortlagt og
nedskrevet allerede gældende procedurer på området, således at indsatserne bliver synlige for
personale, brugere og andre med interesse i folkeskolen. I dette arbejde vil forvaltningen og
PPR gerne bistå med rådgivning og sparring, ligesom forvaltningen kan være behjælpelig med
at få noget inspiration udefra. Det er derfor ikke meningen, at skolerne skal starte fra nulpunktet. Skolerne har forskellige forudsætninger og vil dermed have forskellige
udgangspunkter for en strategiformulering.
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3.1

Centrale initiativer der støtter den inkluderende kultur

3.2.1 Decentral økonomi – centrale støttemuligheder
En del kommuner har arbejdet med at decentralisere økonomien for at skabe økonomisk
råderum hos den enkelte skole, til at opbygge permanente inkluderende støttefunktioner. I
den nuværende ordning har skolerne et vist omfang af midler til at igangsætte
specialpædagogiske initiativer. Samtidig er der en central pulje, som skolerne kan søge, hvis
der opstår særlige udfordringer hos en enkelt elev. Det er muligt at nedlægge denne centrale
pulje og distribuere flere penge til de decentrale enheder, som skal bruge dem til inkluderende
formål.
Fordele ved en central pulje

Fordele ved en decentral økonomisk
model
Skolerne ved, hvad de har at gøre med fra
skoleårets start og kan opbygge inkluderende
støttefunktioner, i stedet for ad-hoc løsninger.

Har mulighed for at bruge midlerne, der hvor
der er mest behov.

Det vurderes, at der også i fremtiden vil være behov for en central pulje i tilfælde af uventede
situationer, hvor den enkelte almenskole får brug ekstraordinær støtte. Derfor anbefales det at
fortsætte den nuværende ordning. Der skal dog strammes op om procedurerne, så tildelingen
fra den centrale pulje tager udgangspunkt i den enkelte skoles inklusionsstrategi.
3.2.2 PPR som konsultativ partner for skolerne
Målgruppe og opgaver
PPR’s medarbejdere yder hjælp til familier med børn op til 18 år, hvis vanskeligheder er af en
sådan grad, at de ikke alene kan afhjælpes af forældre, daginstitutioner eller skoler.
Opgaven består i at skabe sikkerhed for, at barnets særlige behov for støtte er vurderet af
sagkyndige og i at yde rådgivning og vejledning i forhold til det enkelte barn, en klasse eller de
professionelle omkring barnet.
PPR’s målgruppe er børn i vanskeligheder, hvor skolen/institutionen ikke selv er i stand til at
tilrettelægge en indsats, der står i forhold til arten af elevens vanskeligheder og behov for
hjælp. Det kan være børn med specifikke/generelle faglige vanskeligheder eller personlige og
sociale vanskeligheder, som har betydning for barnets indlæring og udvikling. Jo mere
sammensatte og komplekse disse vanskeligheder er, jo mere indgribende en foranstaltning har
barnet brug for. Nogle elever har brug for en indsats, der falder uden for almenskolens
muligheder, mens andre elever kan inkluderes i klassen, såfremt lærerne/pædagogerne får
den rette støtte. Deraf følger, at i jo højere grad skolen/institutionen ikke selv kan håndtere
problemerne, jo mere inddrages PPR i løsningsprocessen.
Målsætning
Målet med indsatsen fra PPR er, at styrke det pædagogiske arbejde i almenskolen, således at
så mange børn som muligt kan inkluderes.
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Handleplan
PPR’s medarbejdere stiller sig til rådighed for skolerne og daginstitutionerne med en lang
række ydelser, hvoraf de vigtigste er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøgelse og udredning, herunder psykologisk testning i nødvendigt omfang
Rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger og forældre
Konsultativ bistand til lærere, pædagoger og forældre
Supervision til de professionelle i skole og daginstitution
Kurser og anden undervisning i forhold til de professionelle i skole og daginstitution
Sparring til skolelederne i forhold til at arbejde med den enkelte skole som organisation
Sparring til de øvrige professionelle i skole og daginstitution
Konkret opkvalificering af lærere og pædagoger ved læring i arbejdet. Dvs. at PPR
stiller med et tværfagligt team, som over en 3 – 4 ugers periode sparrer intensivt med
frontpersonalet i enkeltsager, der handler om vanskelige inklusionsopgaver.

Konsekvensen af de sidstnævnte tiltag er, at en del arbejdstid konverteres fra testning og
udredning til egentlig intervention.
Handlemål
Målet med alle disse indsatser er at opkvalificere de professionelle i skolerne og
daginstitutionerne til at udvikle og designe pædagogiske redskaber og metoder, der sikrer, at
næsten alle børn kan inkluderes i almenskolen og nedbringe antallet af børn, der udskilles til
specialcentre.
Visitering
I forhold til nyvisiteringen, der foregår én gang om året, er opgaven at gennemdrøfte alle de
børn, der i løbet af det seneste år, er blevet udredt og rådgivet om. Hensigten er at efterprøve,
om den indsats, der allerede er ydet er tilstrækkelig til at sikre, at barnet trives og at den
pædagogiske indsats er på et højt kvalitativt niveau. I forhold til de børn, som ikke trives, er
det opgaven at udvikle nye handlemuligheder og designe nye pædagogiske redskaber i
samarbejde med skoler, daginstitutioner og forældre.
Akutvisitation sker i løbet af året, hvor der enten er tale om tilflyttere, hvor eleven i forvejen
er visiteret til særligt tilrettelagt specialundervisning i fraflytningskommunen, eller hvor eleven
står uden skoletilbud. Derudover visiteres der akut ved ekstraordinære tilfælde.
I forhold til de børn, som trods indsatsen ikke kan bringes i trivsel i almenmiljøet, er opgaven
at visitere til kommunens specialcentre.
Som udgangspunkt spørger PPR ikke om barnet kan inkluderes i almenmiljøet, men om,
hvordan barnet kan inkluderes og bringes i trivsel i almenmiljøet.
I forhold til revisiteringen af de børn, der allerede er i specialtilbud, er opgaven ved den årlige
revisitering at undersøge og vurdere, hvilke børn der meningsfuldt vil kunne sluses tilbage til
normalmiljøet, og hvilke indsatser der skal til, for at det kan lykkes.
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3.2.3 VIS – Videnscenter for Inklusion og Specialpædagogik
Børne og Uddannelsesforvaltningen er i gang med at udvikle et videnscenter for inklusion og
specialpædagogik, som skal være et videns- og kompetencecenter, som kan:
•

understøtte skolerne i Kolding Kommune i forhold til etablering og tilrettelæggelse af
inkluderende læringsmiljøer

•

opsamle og facilitere viden og udvikling på det specialpædagogiske felt

•

opkvalificere specialpædagogiske kompetencer

•

skabe sammenhæng mellem almen- og specialområdet

•

koordinere viden og erfaring i forhold til læringsmiljøer

•

tilvejebringe specialpædagogiske kompetencer, værktøjer og metoder

•

styrke den tidlige inklusionsindsats.

Videnscenteret varetages af Børne og Uddannelsesforvaltningens specialsektion, der vil trække
på kompetencer fra skoler og specialskoler. Videnscenteret skal ikke ses som et fysisk center,
men netværk af aktører i Kolding kommune der kan være med til at give kompetenceløft,
vidensdeling og sparring i arbejdet med Inklusion og Specialpædagogik.
Samarbejdspartnere
Et afgørende punkt for VIS, er snitfladerne til samarbejdspartnere og interessenter. Her er det
vigtigt hurtigt at afklare forventninger, og synliggøre tiltag og tilbud fra VIS. PPR er en
afgørende samarbejdspartner, der i kraft af en mere konsultativ rolle i fremtiden har opgaver
med samme formål som VIS. Det er derfor vigtigt at etablere rollefordelinger og
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samarbejdsrelationer
amarbejdsrelationer tidligt i processen.

Indholdet i VIS, inddeles i tre forskellige niveauer:
•

Det strategiske niveau. Det vil sige arbejdet med strategier på det
forvaltningsmæssige/politiske niveau.
niveau. Samtidig betyder det sparring med skoler om
strategisk udvikling inden for eksempelvis inklusion og pædagogisk udvikling.

•

Det kapacitetsopbyggende
sopbyggende niveau. Det vil sige forbedre skolernes kompetencer på
leder- og medarbejderniveau. Det handler om at opbygge nogle kapaciteter til at
håndtere diverse problemstillinger, altså hjælp til selvhjælp. Vidensindsamling og
vidensdeling
ing er også et vigtigt element på dette niveau.

•

Det praktiske/operationelle niveau. Her skal VIS være en supportfunktion på
medarbejderniveau,
jderniveau, med hjælp og input
i
til praktiske situationer i skolen.
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Det strategiske niveau

Det
kapacitetsopbyggende
niveau

Det operationelle
niveau

•Rådgivning
Rådgivning og sparring i forhold til strategi for inklusionsfremmende
tiltag på den enkelte almenskole.
•Rådgivning
Rådgivning og sparring af specialcentre/klasser med henblik på strategi
for tiltag, der er inklusionsfremmende inden for egen organisation.
•Opbygge
Opbygge netværk på kommunalt, tværkommunalt, nationalt og
internationalt niveau.

•PALS-vejledning.
•Kursusledelse
Kursusledelse på kvalificerende specialpædagogiske kurser for lærere,
pædagoger, forskellige typer af teams.
•Vidensopsamling - gøre forskning indenfor specialpædagogikken
tilgængelig for skoler og centre
•Henvisning til værktøjer, metoder, fagkonsulenter.
•Styrke den tidlige indsats

•Faglig sparring
•Samarbejdspartner i forhold til Pædagogisk Forum.
•Processtyring.
•Coaching.
•Vejledning
Vejledning i forbindelse med ”tilbage til klassen” efter ophold i
specialregi, børnepsykiatrien eller andre overgange .

3.2.4 Økonomiske incitamenter
Flere kommuner er begyndt at arbejde med en økonomisk incitamentsmodel, der betyder,
betyder at
den enkelte skole får et økonomisk incitament til at inkludere elever. Kort fortalt betyder det,
det
at skolerne har fået tilført ekstra midler til at inkludere flere elever. Hvis man alligevel skal
ekskludere en elev, der skal starte i den særligt tilrettelagte specialundervisning, skal
distriktsskolen betale en ”strafafgift
strafafgift”.
Det er altså en model, der tilskynder skolerne til at oprette tilbud og initiativer,
initiativer der støtter
inklusionen af så mange elever som muligt i almenskolen.
I Tønder Kommune
ommune er erfaringen,
erfaringen at skolerne i højere grad påtager sig opgaven med at
inkludere elever med særlige behov. Der er forskellige fordele og ulemper ved en sådan
model:
Fordele

Ulemper

Færre elever bliver
ekskluderet

Risiko for ”pseudo” inklusion
Risiko for at almenskolerne ”blot”
betaler hvorved
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henvisningsfrekvensen forsat øges
Risiko for forskelligartet
serviceniveau på tværs af
almenskolerne, såfremt der
afskediges personaler for at ”have
råd” til at ekskludere specialelever.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Kolding Kommune ikke på nuværende tidspunkt går over til en
økonomisk incitamentsstruktur. Det er begrundet i de ulemper, der er ved modellen, men også
i forventningen om at eksklusionsprocenten ikke længere øges. Skolernes inklusionsstrategier
bør også have en positiv effekt på eksklusionsprocenten.
Viser det sig mod forventning, at eksklusionen fortsætter sin stigning, kan en økonomisk
incitamentsstruktur være en fremtidig mulighed.
3.2.5. Vurdering af inklusion
Forvaltningen har alene et overblik over den samlede mængde af elever, der sendes i
segregerede tilbud. For at kvalificere den intervention – herunder sparring - som skolerne skal
bruge for at kunne inkludere flere elever, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i den
enkelte skole og ikke i hele skolevæsnet.
Midlerne til vurdering skal danne grundlag for dialog og refleksion på den enkelte skole og
mellem skole og forvaltning. De skal være et internt arbejdsredskab og ikke et offentligt
”rankingsystem”. Vurderingen skal heller ikke danne grundlag for tildeling af ressourcer.
Der er ingen indikatorer, der på en let og entydig måde kan synliggøre, hvor inkluderende den
enkelte skole er sammenholdt med skolens forudsætninger, herunder sammensætningen af
eleverne og deres baggrund. Derfor er det nødvendigt at dialogerne tager udgangspunkt både i
kvantitative og kvalitative vurderinger.
Kvantitative vurderinger
Der kan uden større vanskelighed findes to mål for inklusion og eksklusion.
1. Der kan findes et tal og en procent for, hvor mange elever, der er visiteret til et
segregeret tilbud fra det enkelte skoledistrikt.
2. Der kan findes et tal for, hvor mange elever, den enkelte skole er rådet til – og har
accepteret - at inkludere.

Kvalitative vurderinger
Det er straks sværere at vurdere den enkelte skoles inkluderende pædagogiske praksis.
Med inspiration fra bl.a. Harte Skole er her et rids af, hvordan en inkluderende pædagogisk
praksis i forhold til elever med særlige behov kan udformes. Den pædagogiske praksis er
oplagt som en del af skolerne inklusionsstrategi (se afsnit 3.1)
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Omdrejningspunktet for de vanskeligste sager er i alle tilfælde Pædagogisk Forum, og
udgangspunktet for håndteringen er spørgsmålet om, hvordan skolen bedst bærer sig ad med
at inkludere eleven, ikke om skolen kan inkludere eleven.
1. Klasseteamet og pædagogerne henvender sig til skolens AKT-team for at få rådgivning
og sparring, og der lægges en handleplan med præcisering af hvem, der har ansvar for
hvad, og hvornår der følges op.
2. Hvis det viser sig, at der er behov for et større indgreb, bringes sagen videre til et
Formøde for Pædagogisk Forum, hvor klasseteamet får sparring fra AKT-teamet og
skolens ledelse.
3. Hvis der viser sig behov for en endnu mere gennemgribende intervention, bringes
sagen på Pædagogisk Forum, hvor sagen gennemdrøftes og der gives sparring til såvel
klasseteamet som forældrene,- hvis de deltager.
4. Skolens ledelse / klasseteamet aftaler med elevens forældre, hvordan klassens elever
og klassens forældregruppe skal informeres om de tiltag, som skolen sætter i værk for
at kunne inkludere den pågældende elev.
5. Skolens ledelse afholder kvartalsvise opfølgningsmøder med AKT-teamet for at have
hånd i hanke med de løbende sager.
Kodeordene for hele processen er:
•
•
•

Stram struktur, bl.a. i form af skabeloner for udformningen af elevbeskrivelser og
handleplaner, ansvarsfordeling og aftaler om opfølgning
Anerkendende kommunikation fra lærere og pædagoger til forældrene både på
møderne og i elevbeskrivelserne
Grundholdning til at alle indskrevne elever kan og skal inkluderes på skolen.

Se en samlet oversigt over, hvordan Harte Skole udformer sin inkluderende pædagogiske
praksis i bilagsafsnittet.
Dialogen med skolerne
Med udgangspunkt i de to kvantitative mål og en beskrivelse fra den enkelte skole af, hvordan
den konkret og struktureret har udformet en inkluderende pædagogisk praksis, kan der opnås
en dialog med den enkelte skole om inklusion og skolen kan få den hjælp, der er brug for fra
PPR’s nyetablerede Tværfaglige Interventionsteam og / eller få Faglig Sparring af en lærer fra
et relevant specialcenter.
3.2.6 Allerede igangsatte initiativer
•

Inddragelse af SFO-personale til pædagogisk støtte i undervisningen svarende til
29 stillinger. Den konkrete udnyttelse og placering af timerne sker efter
beslutning på den enkelte skole

•

Effektivisering af skolernes mødevirksomhed med afledt mulighed for mere
undervisningstid i form af faglig støtte, øremærket til elever med særlige behov
svarende til cirka 12 lærerstillinger. Den konkrete udnyttelse og placering af
timerne sker efter beslutning på den enkelte skole

•

Igangsætning af ”PALS – Positiv Adfærd i Læring og Samspil” på 5 skoler.
Skolerne har mulighed for at melde sig til frivilligt.
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•

Forsøg med førskolegruppe på Rådhusskolen. I forbindelse med skoleudsatte
børn, ses hvert år et antal børn, som er svære at inkludere i daginstitutionerne.
Samtidig er børnene svære at inkludere i børnehaveklassen. Børnene bliver ofte
visiteret til specialgrupper tilknyttet en børnehave eller skal have støttetimer for
at kunne fungere i daginstitutionen.
Deres vanskeligheder betyder også, at de kognitivt ikke får udnyttet deres
ressourcer og det er svært at vurdere, hvilket skoletilbud barnet skal tilbydes.
For at undgå at børnene skal frekventere forskellige specialtilbud, ønskes et
tilbud om tidlig indsats til børn som på sigt skal være med til at børnene
inkluderes i et almindeligt skoletilbud.
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4.0 Bilagsafsnit
Indhold

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harte Skoles egen beskrivelse af den inkluderende pædagogiske praksis.
Skabelon til Handleplan for et barn / en gruppe der er i AKT.
Skabelon til Formøder for Pædagogisk Forum
Skabelon til beskrivelser af børn til Pædagogisk Forum
Evaluering af AKT-indsats
Sagsoversigt
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Bilag 1: Harte Skoles beskrivelse af skolens inkluderende pædagogiske praksis i
forhold til elever med særlige behov.

På Harte Skole tager man udgangspunkt i, hvordan skolen bedst bærer sig ad med at
inkludere elever med særlige behov - ikke om skolen kan inkludere eleverne.
Kendetegnende for arbejdsgangen er:
•
•

Anerkendende kommunikation, der f.eks. kommer til udtryk ved fokus på elevens og
familiens ressourcer og muligheder frem for svagheder og begrænsninger.
Anerkendelsen ses både i den mundtlige og skriftlige kommunikation.
Skarp struktur:
o Skabeloner til elevbeskrivelser og handleplaner. Alle handleplaner viser tydeligt,
hvad der skal gøres af hvem, og hvornår der følges op.
o Sagsoversigt med sagsbeskrivelse, ansvarlig og deadline for næste opfølgning.
Det sikrer ledelsens overblik over alle igangværende sager.
o Der udsendes dagsorden til hvert møde. Som bilag vedlægges opdateret
elevbeskrivelse og evt. handleplaner.

Alle vanskelige elevsager behandles i Pædagogisk Forums regi. Der er 2 typer af møder, og der
holdes møde en gang om måneden i hvert forum.

•

Formøder til Pædagogisk Forum
Deltagere: repræsentanter fra ledelsen og specialteamet, som består af repræsentanter
fra AKT og specialundervisning.
Opgaver:
o Vurdering af hvilke sager, der skal videre til Pædagogisk Forum
o Personalet inviteres til sparring
o Drøftelse af de overordnede strategier for, hvordan man fortsat udvikler og
forbedrer skolens inkluderende pædagogiske praksis.

•

Pædagogisk Forum.
Deltagere: repræsentanter fra ledelsen, specialteamet, skolens psykolog og AKTkonsulenten fra PPR.
Opgaver:
o Forældre og personale inviteres til at få sparring
o Vurdering af nye forslag om indstillinger til PPR
o Opfølgning fra PPR og fra skolen på igangværende elevsager

Arbejdsgang for sagsbehandling af elever med særlige behov:
1. Specialteamet
Når en bestemt elev udviser tegn på at have særlige behov udarbejder klasseteamet/
pædagogerne en elevbeskrivelse. Derefter henvender de sig til specialteamet for at få
rådgivning og sparring. Sammen udarbejder de en handleplan.
2. Formøde i Pædagogisk Forum
Hvis opfølgningen viser, at der er behov for flere tiltag, går sagen videre til formøde i
Pædagogisk Forum, hvor klasseteamet/pædagogerne får sparring. Elevbeskrivelse og
handleplan justeres, ift., hvad der aftales på mødet.
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3. Pædagogisk Forum
Hvis opfølgningen viser, at der er behov for flere tiltag, går sagen videre til Pædagogisk
Forum. Der gives sparring til både klasseteamet/
pædagogerne og forældrene, hvis de deltager. Handleplanen justeres, ift., hvad der
aftales på mødet.
4. Information til elever og forældre
Den, som har ansvar for sagen, aftaler med forældrene, om der er behov for at
informere de øvrige elever og forældre. Det aftales også, hvordan og af hvem
informationen gives.
Elevens forældre kan selv orientere ved besøg i klassen og på forældremøde, eller pr.
brev. Der kan også træffes aftale om, at en fra skolen informerer.
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Bilag 2: Skabelon til handleplan for et barn/en gruppe der er i AKT.
Barnet/gruppen har enten været på pædagogisk forum eller pædagogisk formøde
Beskrivelse af barnet/gruppen vedlægges
Dato
Navn/navne
klasse
forældre
Klasseteam
Mål for indsatsen
(max. 2- 3)
Fokusområder
(vælg det vigtigste for barnet/ gruppen at
lære/udvikle/aflære, max 2 områder)
Hvilke tegn vil vi se på, at målene nåes?
Konkrete tiltag
(ændringer i struktur, klassens indretning,
legeaftaler etc.)
Hvad gør:
-forældre
- barn
- skole
- SFO
Fastsættelse af fokusperiode
Mødedato for opfølgning.
AKT kontaktperson.
Ansvarlig lærer/pædagog
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Bilag 3: Skabelon til formøder i pædagogisk forum

Opfølgning på referat fra
Pæd. Forum
Opfølgning på sagsoversigt

Opfølgning på referat fra
formøde i Pæd. Forum

Sparring på en sag eller et emne

Nyt fra:
- AKT

-

SPU

-

SFO

Dagsorden til:
- Pæd. Forum

-

Formøde i Pæd. Forum

Evt.

20

Bilag 4: Skabelon til beskrivelser af børn til pædagogisk forum

Dato
Barnets navn
Klasse
Forældre
Klasseteam, SFO
kontaktpædagog
Hvad ser du/I?
Lav en objektiv beskrivelse af barnets
vanskeligheder, dvs. fortæl hvad du/I ser –
undgå at drage konklusioner.

Kom med 1-2 eksempler fra hverdagen, der
understøtter beskrivelsen.

Hvad er der gjort for at afhjælpe
vanskelighederne?

Beskriv hvordan forældresamarbejdet har været
i forbindelse med barnets vanskeligheder.

Hvilken adfærd/kompetencer vil vi gerne
udvikle?
Overvej hvad der er vigtigst for barnet at lære,
vælg max. to områder, derefter kan der bygges
videre på det.
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Bilag 5: Evaluering af AKT indsats

Status på barnets/gruppens udvikling og på AKT indsats. Udfyldes som afslutning på et forløb.
Dato
Kort beskrivelse af
forløbet
Navn/navne
Klasse
Klasseteam
AKT ansvarlig
Er forventningerne til AKT samarbejdet
indfriet?

Er problematikken løst eller ser I en positiv
udvikling?

Hvilke tegn ser I på den positive udvikling?

Er der behov for opfølgning, hvor AKT er
inddraget?
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Afkryds:
Sagen skal afsluttes.

Sagen mangler
opfølgning – beskrivelse
af næste trin
Afkryds:
Sagen er i gang.

Øvrige deltagere

Dato på pæd. forum

Dato på formøde

Ansvarlig

Sag
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Bilag 6: Sagsoversigt til kvartalsvis opdatering af løbende sager

Afkryds:

