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Invitation til deltagelse i følgegruppe for inklusion
Det fælles mål om en fagligt stærk folkeskole for alle kræver, at alle involverede parter arbejder sammen og støtter op om den igangværende
udvikling på inklusionsområdet. Kommunerne er i fuld gang med omstillingen til øget inklusion og styrket almenundervisning. Regeringen har
igangsat en række initiativer, der skal understøtte denne omstilling.
Med henblik på at sikre et forum for vidensudveksling og dialog om den
overordnede udvikling og de igangsatte initiativer etableres en bredt
sammensat følgegruppe for inklusion i folkeskolen. Gruppen etableres
på embedsmandsniveau. Følgegruppen for inklusion skal give et fundament for udviklingen på inklusionsområdet og sikre, at udviklingen sker i
gensidig respekt for og med ejerskab fra de involverede parter.
Følgegruppen skal give parterne mulighed for at drøfte arbejdet med
målsætningen om øget inklusion, herunder de konkrete initiativer, samt
bidrage med forslag til nye tiltag. Følgegruppen kan endvidere danne
ramme for nye tværgående samarbejder på området og tage initiativ til
møder på politisk niveau efter behov.
I indbydes hermed til første møde i følgegruppen for inklusion
Mandag den 21. maj kl. 10.15-12.30
Mødet afholdes i Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K. Ministeriet byder på frokost.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini deltager i mødets
første punkt.

8. maj 2012
Sags nr.:
013.46L.391

2
Dagsorden
1. Velkomst og introduktion til følgegruppens formål ved Børne- og
Undervisningsminister Christine Antorini
2. Forventninger til følgegruppens arbejde
3. Status og drøftelse af igangværende inklusionsinitiativer
4. Opsamling samt videre proces
5. Evt.
Hver organisation bedes udvælge 1-2 medlemmer på politisk eller embedsmandsniveau til at deltage i følgegruppen.
Tilbagemelding gives senest 14. maj 2012 til Sabine G. Larsen på salar2@uvm.dk, tlf. nr. 33925311
Med venlig hilsen

Arne Eggert
Kst. afdelingschef
Afdelingen for Børn og Grundskole

