Inklusion i forældrehøjde
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Hvad er inklusion egentlig?

Kære Forælder
Vi skriver til dig for at fortælle, hvordan skolerne i øjeblikket arbejder
målrettet med inklusion og børnefællesskaber for alle.

Inklusion er lig med fællesskaber.
Det betyder at alle børn og unge skal
have muligheden for at deltage i et
meningsfyldt fællesskab med deres
klassekammerater.
Børns forskelligheder beriger hinanden
og kendskab giver venskab - og i det
meningsfyldte fællesskab værdsætter
vi hinanden for dem vi er.
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Inklusion handler også om alle børns
ret til uddannelse - også børn med
særlige behov.
I en lang periode er flere og flere børn
blevet udskilt fra folkeskolen og deres
almindelige skoleklasse til et specialiseret tilbud.
Vi ved nu, at specialtilbuddet ikke altid
er den rigtige løsning for barnet og en
stor del af disse børn har gavn af et
tilbud i den almindelige skoleklasse. Vi
ved samtidig at folkeskolen har gavn af
en større mangfoldighed, hvor venskaber går på tværs og forståelse og
tolerance udvikles.

Hvordan forløber inklusionenen i Kalundborg Kommune?
Målet er, at 96 % af eleverne i Kalundborg Kommune i skoleåret
2016/17 er en del af fællessskabet i den almindelige folkeskole. På
nuværende tidspunkt svarer dette tal til 92 %

Ændringerne vil ske gradvist over de
kommende år, i takt med at folkeskolerne rustes til at skabe fællesskaber,
der favner alle - både på det sociale og
det faglige plan.
Det vil sige, at alle børn og unge skal
føle sig som en del af et fællesskab,
og samtidig er det vigtigt, at alle børn
lærer noget.
Lærere og pædagoger får derfor efteruddannelse så undervisningen styrkes.
Fagligheden er i fokus, så hvert enkelt
barn får det optimale ud af undervisningen - alle elever skal blive så
dygtige de kan.

Hvad gør jeg som forælder?
Forældrenes opbakning til det der sker
i skolen er afgørende for en vellykket
skolegang.
Du kan være med til at støtte op om
inklusionen og en vellykket skolegang
ved for eksempel:
•	At samarbejde med skolen og andre
forældre
•	Vær bevidst om at du er rollemodel
for dit barn
•	Støt op om børnenes fællesskaber
I praksis kan det betyde, at du som
forælder er opmærksom på, at dit barn
indgår legeaftaler på kryds og tværs, at
der er en social fødselsdagspolitik for
alle børn, at du siger hej til alle børn og
voksne, når du henter og bringer dit.
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I Kalundborg Kommune er det politisk besluttet, at når færre elever
modtager specialundervisning, skal
pengene herfra bruges til at styrke
folkeskolerne i deres arbejde med
inklusionsindsatsen.
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