29. oktober

Initiativer vedrørende omstillingen til en inkluderende folkeskole
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Omstillingsaktiviteter, som medlemmerne fra følgegruppen for inklusion i folkeskolen har igangsat

PROJEKTER & AKTIVITETER

Initiativ

Formål

Målgruppe

Beskrivelse (max 10 linjer)

Nationalt
Ressourcecenter for
Inklusion og
Specialundervisning

Viden

Lærerteams,
ressourceperson
er, kommunale
konsulenter,
skoleledere

Etableret Det Nationale Ressourcecenter for
Lanceret 27. sept. Rune Hejlskov
Schjerbeck, MBU
Inklusion og Specialundervisning, der skal indsamle 2012. Praksis‐ og
videnspanel nedsat
og udvikle anvendelig viden om inkluderende
læringsmiljøer samt god specialundervisning.
Består af et praksis‐og videnspanel, der skal rådgive
om vidensbehov samt relevante netværk til
vidensaktører inden for området.

National
rådgivningsenhed for
inklusion i dagtilbud,
skoler og fritidstilbud

Forvaltning
Viden,
Implementering,
Organisering,
Opbakning/inddra
gelse

Dokumentations‐metode Viden
for inklusion i
kommunerne

Politikere

Status

Kontaktperson

Afsluttet
(ja/nej)
Nej

National rådgivningsenhed af konsulenter med
viden om inklusion i dagtilbud, skoler og
fritidstilbud, der skal bistå kommunerne med
omstillingen til mere inkluderende læringsmiljøer.
Skal indgå flerårige samarbejder med i alt 20
kommuner. 10 kommuner i 2012 og 10 i 2013.
Endvidere skal enheden yde landsdækkende
rådgivning.

Etableret 15.
Anja Ougaard, MBU Nej
august 2012.
Netop afsluttet
første runde for at
søge om at blive
samarbejdskommu
ne. Modtaget 44
ansøgninger.

KL, FM og MBU udvikler dokumentationsmetode,
der skal følge op på målsætninger i økonomiaftale
2013 om, at 96% skal være inkluderet i 2015 samt
at det faglige niveau skal løftes og elevtrivsel
fastholdes samt øvrige målsætninger.
Repræsentativ undersøgelse

Afrapporteringsmet Ulla Skall, MBU
ode under afklaring

Nej

Statusanalyser til
kommunerne

Viden, Redskaber Forvaltning

Handlingsplatform for
skoleledere

Viden, redskaber Skoleledere

Den nationale rådgivningsenhed har tilbudt alle
Afsluttet.
Anja Ougaard, MBU Ja
kommuner en gratis analyse af den enkelte
kommunes inklusionsindsats til brug for
kommunen, som et internt redskab. Udført af EVA
som en spørgeskemaundersøgelse blandt centrale
faggrupper i kommunen.
NVIE og Skolelederne udarbejdet et værktøj til
Forventes udsendt Dorrit Bamberger, Nej
skolelederne med guidelines og indikatorer ift.
oktober
Skolelederne og Ole
udvikling af den inkluderende skole. Værktøj består
Steen Nielsen, NVIE
af en handlingsplatform for skoleledere og et
uddybende materiale, som udgør vidensplatform
for værktøjet.

Møderække med kredse Opbakning/inddra Lærere
og kredsformand om
gelse
inklusionsarbejdet

6 møder med DLF kredse og 1
kredsformandskabsmøde. Formål at orientere om
ministeriets initiativer og drøfte lokale initiativer
samt opfordre til erfaringsindsamling

Konference om PPRs
fremtidige rolle

Konference 3‐4. okt for Danmarks Lærerforenings Afholdt
tillidsrepræsentanter. Formål: Drøfte PPRs rolle og
opgaver i den inkluderende skole

Organisering,
PPR
Opbakning/inddra
gelse

Juni‐august 2012

Evy Stokholm, DLF

Ja

Evy Stokholm, DLF

Ja

Lærere,
Organisering,
Opbakning/inddra Pædagoger,
gelse
Ledere, PPR,
Forvaltning
Nationalt Videncenter for Viden
Undervisere,
Udsatte Børn og Unge
Studerende
(NUBU)

4 regionale møder om inklusion. Formål er at skabe Afholdes november Hanne Bertelsen, KL Nej
lokal dialog om omstillingen til øget inklusion.
‐ december 2012

Paraplyorganisation for professionshøjskolernes
regionale videnmiljøer for udsatte børn og unge.
Samler videnpersoner på tværs for at udvikle og
formidle ny viden. Lancerer en videnportal efterår
2013.

Igangværende

Filmprojekt: Inklusion i
praksis

Film om inklusion i praksis ‐ Maglebliksskolen i
Halsnæs Kommune.

Igangsættes efterår Ole Steen Nielsen,
2012
NVIE

Regionale møder

Redskaber

Frank Ebsen,
Metropol

Nej

Nej

Kampagne: " Skolens
fællesskab er for alle"

Redskaber,
Forældre, elever, Kampagne, der skal oplyse om gode eksempler på
Opbakning/inddra lokalsamfund
inklusion og via dialog og inspiration understøtte
gelse
og bidrage positivt til igangværende
inklusionsprocesser lokalt. Desuden give børnene
en særlig stemme og udvikle materialer til at
fremme dialog med børn i indskolingen

Kampagne: "Når alle er
forskellige, er ingen
anderledes"

Redskaber,
Forældre
Opbakning/inddra
gelse

Seminar om inklusion v.
LSP gruppen 8 januar
2013, Aalborg
Universitet.

Viden

Lærere,
pædagoger,
Ledere, PPR,
Forvaltning,
studerende

Forberedes

Under
forberedelse.
Kampagnen
Det Centrale Handicapråd og Skole og Forældre
gennemføres
gennemfører en kampagne, der skal give
frem til udgangen
skolebestyrelserne på grundskoleområdet
redskaber til at tage et overordnet ansvar for
af 2014.
inklusion på deres skole. Endvidere sigter
Projektleder
kampagnen på, at forældrene på skolerne bliver
ansættes pr. 1/11
hørt i forbindelse med inklusionsprocesserne.
2012. De første
Indsatsen henvender sig primært til
aktiviteter med
skolebestyrelserne, og har endvidere fokus på
skolebestyrelsern
målgrupperne: aktive forældre i skolen
e forventes
(kontaktforældre, trivselsambassadører m.fl.) samt
igangsat marts
den øvrige forældrekreds.
2013 8 . januar
Forskere og phd.studerende ved LSP vil præsentere Afholdes
deres bud på en definition af inkluision og
fremlægge praksisrettede eksempler på
inklusionens hvad, hvorfor og hvordan.

2013 på Aalbrog
Universitet.

Karen Wol Knudsen, Nej
DH

Morten Kruse, Skole Nej
og Forældre Signe
Ejersbo,
projektleder, Skole
og Forældre samt
Andreas Juhl
Sørensen, Det
Centrale Handicap‐
råd

Lars Qvortrup,
LSP/Aalborg
Universitet.

