
Plads til alle store som små.  
 
 

Inklusionsbegrebet og arbejdet med inklusion har sit afsæt i Salamanca 
erklæringen 1994 
Børnenes læringsforløb i dagplejen, vuggestuen, børnehaven og skolen skal indrettes og 
iværksættes på en sådan måde, at de tager hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov 

 
Børne og Uddannelsesforvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående 

udarbejdet en strategisk ramme for arbejde med inklusion. 

 

”Plads til alle, store som små” 
Inklusion når det giver mening. 

Vision:  
At skabe inkluderende fællesskaber, som gennem børnenes aktive deltagelse 

skaber optimale udviklings/læringsmuligheder for ALLE børn 
 

 

Videnskabsteoretisk fundament: 
Den systemiske tilgang afspejler sig i en bevægelse fra fokusering på individet til 

en fokusering på samskabende lærende fælleskaber. 
Den narrative tilgang afspejler sig i den professionelle voksnes systematiske 

arbejde med at få historier med fokus på børnenes ressourcer til at være de 

dominerende i fællesskabet. 

 

 
Principper for arbejdet: 
1.  Vi arbejder fremadrettet, proces og handlingsorienteret 

2.  Vi definerer og designer løsningen af opgaven sammen 

3.  Vi arbejder tæt på barnets eller gruppens hverdag 

4.  Vi reagerer hurtigt 
5. Vi er altid til stede i praksis 

6. Vi er anerkendende, respektfulde og ligeværdige i vores samarbejde 

 
Den enkelte dagpleje, vuggestue, børnehave og skole 

udarbejder på grundlag af denne strategiske ramme sin egen 
inklusionstrategi 

 



I denne strategi beskrives: 
Hvad er ledelsens rolle/opgave 
Hvad er den professionelle voksnes rolle/opgave 

Hvad er forældrenes rolle/opgave 

Hvad er barnets rolle/opgave 

 
 

Definition af inklusion: 
Inklusion er et pædagogisk princip, der handler om, at alle børn – uanset deres 

særlige behov eller forudsætninger – har ret til at deltage aktivt i uddannelse, 

sociale fællesskaber og samfund. Inklusion er et pædagogfagligt begreb, som 
med sit fokus på udvikling og læring ser børns forskellighed og alles deltagelse i 

fællesskabet som en helt central betingelse for læring. 
Bent Madsen 

 
 
 

Baggrund 
I foråret 2011 udarbejdede Kolding Kommune en inklusionsstrategi for 
 skoleområdet ”Plads til alle”.  

Strategien var en forlængelse af udviklingsmålet ”Plads til alle” i skolevisionen 

 ”Den stolte skole – Frihed i fællesskab”. 

I arbejdet med inklusion i både dagtilbud og på skolerne er det i processen 
blevet tydeligt, at der er brug for en fælles strategi for inklusion i dagtilbud og 

skoler, som kan skabe en ensartet tilgang til inklusion, et ensartet sprog og 

begrebsapparat og et fælles ambitionsniveau på inklusionsområdet.. 
 

 
 

 

 
 

Mål: 

• Der arbejdes med at sikre en inkluderende kultur på 

almenområdet, så flest mulige børn sikres at kunne være en del 
af et lokalt fællesskab.  

• At specialpædagogikken udvikles på almenområdet 


