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Undersøgelse vedr. inklusion 
 

Inklusion er en udfordring for mange lærere og børnehaveklasseledere, hvilket ses tydelig af den 
netop afsluttede undersøgelse, som kredsen har lavet blandt medlemmerne. 
I budget 2017 sker der yderligere besparelser på specialområdet, og det ser ikke ud til, at 
politikernes ord om, at inklusion ikke skulle være en spareøvelse kommer til at holde stik. Samtidig 
med det er der ikke blevet tilført yderligere resurser til at løse opgaven med den nye folkeskolelov, 
som er en stor udfordring, især for vores udsatte børn. 
ise-Lotte, Leif og Pia til kongres 20 
Stadig flere elever flyttes fra specialklasser i folkeskolen til ordinære klasser, og selv om 
målsætningen på de 96 % er blødt lidt op, er målet stadig, at flere og flere elever med specielle 
behov skal gå i en almindelig klasse. Det arbejdes der hårdt med ude på skolerne, og selv om 
undersøgelsen viser, at der er en lille bedring i forhold til samme undersøgelse i 2013, så er der 
stadig lang vej, inden vi når i mål. 
 

Det ses af den undersøgelse, vi som kreds har gennemført i november måned, hvor vi spurgte 
lærerne og børnehaveklasselederne, som hver dag står ude i klasserne og lægger sig i selen for at 
inkludere flest mulige elever. 
 

Halvdelen af de adspurgte har svaret på undersøgelsen, og det giver et godt billede af den 
virkelighed, der opleves ude på skolerne, og det vil vi bruge i vores fortsatte arbejde med at få 
inklusionen til at lykkes. 
 

88 % ( 2013: 96 %) angiver, at de har elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer, 
og 60 % af lærerne vurderer, at de har elever, der tidligere ville være i et tilbud udenfor klassen. 
Det er glædeligt, at der er færre, der oplever at have elever med problemer, men der er stadig 
samme antal, der mener, at disse elever tidligere ville være i et tilbud udenfor klassen. Så på trods 
af fremgangen må den siges at være minimal. 
 

Til elever med særlige behov gives støtten i 20 % af tilfældene i form af en ekstra lærer, og det er 
en tilbagegang i forhold til samme undersøgelse i 2013, og i kun 4 % gives der støtte med en 
speciallærer. Også vejledningen fra PPR er dalet en smule, og desværre kan vi konstatere, at der 
stadig er næsten 30 %, der ingen støtte får til elever med særlige behov.  
 

På trods af at der gives støtte, så oplever lærerne i 78 % af tilfældene, at der er elever i klassen, 
der ikke får den særlige støtte, som de reelt har behov for.  
 

Den nye reforms ændringer af skoledagen og med det, muligheden for at tilrettelægge 
undervisningen, så alle elever får mulighed for at udvikle sig i de rette fællesskaber, ser skolerne 
ikke ud til at kunne leve op til. Hvis det skal lykkes, kræver det nogle bedre rammer, og det skal det 
for elevernes skyld. 
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Julemøde 

På trods af en travl hverdag deltog 160 medlemmer tirsdag aften i det traditionelle julemøde. 
Formanden, der bød velkommen, startede mødet med en opfordring til medlemmerne om at 
huske at holde pauser i en travl hverdag, idet det har betydning for både sundhed og trivsel, at 
hjernen får lov til at slappe af.  

Kredsstyrelsen har i løbet af efteråret været rundt på nogen af skolerne, og tendensen er den, at 
der stort ikke bliver holdt pauser, og når vi spørger ind til, hvorfor, så er svaret, at vi har for travlt. 
”Men hvad er det vi har travlt for, hvad skal vi nå?  

Til at besvare det spørgsmål havde vi været heldige at få fat på Michael Brautsch, der på en 
underholdende måde fortalte om, hvordan vi kan stille skarpt vores eget ansvar for arbejdsmiljøet.  

Han fokuserede på de ting, vi selv har indflydelse på i vores arbejdsliv, og det handlede rigtig 
meget om alt det, som ikke kan måles og vejes. ”Vi bruger cirka 8 timer hver dag i 40 – 50 år på 
vores arbejde, så det er ikke noget, der bare skal overstås”, sagde Michael og fortsatte ”Er jeg 
tilstede i NUET? – eller tror jeg, at livet først bliver rigtig godt – lige om lidt?” 

Michael gav nogle gode råd til, hvordan man finder arbejdsglæden frem, og de vigtigste af dem 
handlede om at være tro mod sig selv og passe godt på hinanden i hverdagen.  

Herefter var der tid til hyggeligt samvær med kendte såvel som ukendte kollegaer. Den 
traditionelle julebuffet bød på alskens retter fra bedstes køkken, og efter snakken at dømme 
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havde foredraget givet stof til eftertanke, idet de bedste pointer fra foredraget blev vendt og 
drejet og sat ind i en skolekontekst. 

Tak til alle som deltog. 

Medlemsmøde  

Reservér allerede nu den 19. september 2017, hvor lærer og blogger Mette Frederiksen kommer 
og taler om læringsplatforme og (for)målstyret undervisning.  

I vil høre mere om tid og sted på et senere tidspunkt.  

Hvis I vil kende lidt mere til Mette Frederiksen, er her er et link til et indlæg fra hendes blog. 
Indlægget har også været i Kristeligt Dagblad.  

http://skolenindefra.dk/faglige-oplevelser-drukner-i-den-maalstyrede-skole/ 

 

Møde med børnehaveklasselederne i Brønderslev Kommune 

Som kredsstyrelse, synes vi, det er vigtigt at lytte til, hvad der rører sig blandt medlemmerne. 
Derfor forsøger vi at komme rundt på besøg på skolerne og at holde møder for enkelte grupper af 
medlemmer. Torsdag d. 17. november havde vi møde med børnehaveklasselederne i Brønderslev 
Kommune, hvor vi først og fremmest lyttede til, hvad de havde på hjertet.  

Vi drøftede børnehaveklasseledernes opgaveoversigter, og hvorfor der kan være forskel på 
undervisningstimetallet fra sted til sted. Som børnehaveklasseleder har man gennem næsten hele 
skoleåret forbindelse til to årgange børn og forældre, for allerede i efteråret kommer de første 
kontakter til de kommende elever og forældre, samtidig med at man er travlt optaget af de 
nuværende. 

Der blev også drøftet kurser, og her var der et stort ønske om, at børnehaveklasselederne næste 
år kan få lærere fra kommunens specialtilbud til at fortælle om, hvordan man spotter og arbejder 
med børn med diagnoser. I år er det matematik, der er på programmet. 

Vi siger tak for et godt møde, hvor vi som kredsstyrelse blev klædt på til vores videre arbejde.  

 

Møde med læringsmiljøvejlederne i Brønderslev Kommune  

Mandag d. 12. december holdt kredsen møde med læringsmiljøvejlederne i Brønderslev 
Kommune. I forbindelse med strukturændringerne, hvor kommunen blev opdelt i 4 skoledistrikter, 
ønskede man fra kommunens side læringsmiljøvejledere uddannet til at starte op i funktionen fra 

http://skolenindefra.dk/faglige-oplevelser-drukner-i-den-maalstyrede-skole/
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august i år. Det er meningen, at læringsmiljøvejlederne skal støtte og vejlede kolleger i deres 
arbejde med at skabe et godt læringsmiljø for alle elever på skolerne.  

Fra kredsens side er vi meget interesseret i at følge kommunens tiltag og høre, hvordan 
læringsmiljøvejlederne er kommet i gang med funktionen, så de fik lov til at fortælle om både 
uddannelsen, arbejdet indtil nu og lidt om de tanker, der evt. ligger fremadrettet.  

Tak til læringsmiljøvejlederne for et givtigt møde.  

 

 
 

 

 


