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Salamanca-erklæringen fra 1994

• Det centrale i Salamanca-erklæringen er princippet om, at alle børn –
også dem, som har særlige behov – har ret til uddannelse, fortrinsvis i 
det skolesystem og de skoler, der er etableret for hovedparten af 
børnene.



Inklusionslov fra 2012

• Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. 
Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige 
undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater 
i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte 
og hjælpemidler.

• Der blev sat et mål om, at 96% af alle skolebørn i 2015 skal modtage 
almindelig undervisning.



Udviklingen af antal elever i specialtilbud

Kilde: KL



Incitament til inklusion

Illustration er lånt fra Hjørring kommune. 
I Hvidovre er finansieringstaksten op til 
120.000 kr.



Folkeskolereformen

Aftalen havde tre overordnede mål: 

• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater. 

• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 
respekt for professionel viden og praksis.



Dansborgskolen og inklusion

• Organisering med udgangspunkt i det fagprofessionelle samarbejde.
• Ledelse tæt på det almene og det specielle. 
• Mindset hos personale, forældre og børn.
• Løbende kompetenceudvikling (Læringsstile, CL, LP modellen, low arousal

klasseledelse, ICDP, co-teaching, etc.).
• Forstærke det almenpædagogiske med kompetencer fra det 

specialpædagogiske.
• Oasen on-off. 
• Prioritering af holdtimer på årgangene (samme forberedelsesfaktor) →

fokus på co-teaching.
• Ressourcecentret (RC).



RC – ”standard” indsatser

• TMTM

• Dansk som andetsprog

• Læseindsatser (god læsestart, læsefix, lydhold, vaks, osv.)

• Dysleksi (læsepatruljen, håndholdt indsats, forældrecafé)

• Boosthold i forskellige fag (overbygning)

• HUK

• Motorikhold

• Legepatrulje

• BIF (børn i forandring)



RC – fokuserede indsatser

• Medarbejdere fra RC arbejder direkte i klassen ud fra handleplaner og 
mål.

• Særlige frikvarterstiltag.

• Trivselssamtaler.



Samarbejdspartnere og komplekse sager

• PPR, åben dør, konsultativ sparring, PPV, fokus på læringsmiljø, cool 
kids, sorggrupper.

• Udegående team.

• FI (fleksibel indsats).

• SSP.

• TFN (tværfagligt netværkskonference).

• BOF (Børne- familieafdelingen).

• U-start.



RC – mellemformer på årgangene
• RC medarbejdere arbejder direkte i klassen ud fra handleplaner på det enkelte barn og 

målafstemning med team. 

• RC medarbejder er tovholder på handleplaner og sikrer implemetering/ejerskab af handleplan til 
årgangsteam og forældre. Handleplan evalueres/justeres på årgangsteammøder.

• RC medarbejder sikrer og koordinerer, at der trækkes på indsatser fra ”standard-rc” og alment 
fundament.

• TFN afholdes som regel inden fokuserede indsats/mellemform.

• FI-indsatser og tiltag fra udegående team kan også være i spil her.

• Ustartsforløb i samarbejde med RC og det enkelte team.

• Udvidet samarbejde med BOF, fx via Poppelgården, Ungekontakten.

• Eksempler på fokuserede indsatser/mellemformer:

• 8. årgang

• 2.b

• 3.b 



Dialogmøde om Oasen d. 1/12 2022

Ressourcer brugt på Oasen 

Styrker:
• Rolig start på dagen, en ventil, pause for børnene.
• En til en undervisning, skoleopgaver kunne blive løst

Svaghed:
• Ekskludering/stigmatisering af børn
• Sovepude, en mulighed uden aftaler
• Elever blev parkeret/opbevaret
• Hvis specifikke opgaver ikke blev løst, mistede læreren overblikket (det faglige overblik)
• Spejling i andres uhensigtsmæssige adfærd



Ressourcer brugt i klassen/på årgangen 
Styrker:
• Bedre systematik i arbejdet med handleplaner og evaluering af dem
• Bedre støtte og mere viden ind i klassefællesskabet
• Sociale færdigheder trænes i klassefællesskabet
• Styrke, at kompetente ressourcer er med i klassen
• Det er muligt at afkode/aflæse vanskelighederne hos det enkelte barn i gruppen
• Guidning i de konkrete situationer/episoder, både til lærer og børn
• Bidrager til oplevelsen af, at vi løfter i flok
• Fra fokus på én elev til fokus på det fælles
• God sparring mellem RC og årgangsteam
• Kæmpestyrke
• Fordel hvis RC lærer kender klassen i forvejen. Kan give kontinuitet.

Svaghed:
• Hvis ressourcetimer er skemaopfyldning for medarbejdere
• Hvis ressourcemedarbejderne ikke har kompetencerne
• Vi mangler flere, der har kompetencerne.
• Fokus på, at alle medarbejdere har grundlæggende kompetencer indenfor rcarbejde, fx viden om angst, 

tilknytningsforstyrrelser osv…
• Fokus på tildeling af holdtimer til årgangene.



Mellemformer (tanker fra medarbejdere)

• Det fysiske rum skal tænkes ind (hvordan på Dansborg)
• Det påpeges, at SFO lokaler kan bruges
• Det er vigtigt, at ”sager” gribes tidligt med relevant handling (underretning, netværksmøder, indstilling til PPR 

osv)
• RC medarbejdere er bindeled på indsatser
• Vi HAR mange super kompetente medarbejdere på Dansborg
• Træning af sociale kompetencer i mindre hold med fagligt indhold som 

omdrejningspunkt
• Fokus på frikvarterer/pauser
• Inddragelse af kompetencer i klubregi



Mellemformer – en kombination af almen- og 
specialundervisning (vive.dk)

Mellemformer: Inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen 
En kvalitativ analyse af tre organiseringsformer (EVA)

Udfordringer med inkluderende indsatser i skolen - VIVE

https://www.vive.dk/media/pure/17309/6632605
https://www.vive.dk/da/nyheder/2022/kommunerne-har-fortsat-udfordringer-med-inkluderende-indsatser-i-skolen/

