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En vellykket inklusionsproces handler i vid ud-
strækning om ressourcer, kompetencer og or-
ganisering. Ekspertgruppen for et inklusions-
eftersyn af folkeskolen der havde fået til opga-
ve at identificere hovedproblemer og komme 
med anbefalinger til praktiske implementerin-
ger, afleverede i maj 2016 en rapport til under-
visningsministeren.  
Rapporten ”Afrapportering af inklusionseftersy-
net” indeholder anbefalinger, der er rettet til 
ministerier, kommuner og skolernes ledelse, og 
her peges der på Co-teaching som en måde at 
lykkes med inklusion. 
 
Co-teaching kræver, at en almenlærer og en 
lærer med specialpædagogisk kompetence i 
fællesskab har ansvaret for undervisning i en 
klasse, hvor der er elever med og uden særlige 
behov. Det kræver således to professionelle 
med forskellige fagligheder i forhold til under-
visning af elever.  Lærerne skal kende deres 
fag, kende fagets metodiske og didaktiske un-
dervisningsmuligheder, samt kende deres ele-
ver. Det fælles ansvar omfatter såvel forbere-
delse, gennemførsel som evaluering af under-
visningen for alle elever i klassen, og der forud-
sættes ligeværdighed mellem de to lærere.  
Det er en krævende samarbejds- og arbejds-
form, men den er i modsætning til alle andre 
former for tolærer- og tovoksenordninger effek-
tiv i forhold til elever med behov for specialpæ-
dagogisk støtte og for at fremme alle elevers 
læring i et inkluderende miljø. 
 
Co-teaching er vigtig i alle klasser. Efter inklu-
sionsloven, hvor specialundervisningsbegrebet 
blev reduceret, er der fortsat op til 15-20 % af 
elever i alle klasser, der ikke får tilstrækkelig 
udbytte af undervisningen, medmindre de mod-
tager tilpasset støtte og hensyntagen som en 
del af almenundervisningen. Tidligere blev de 
tildelt specialundervisning i forskellig form og 
omfang. Det gælder bl.a. elever med læsevan-
skeligheder, elever i adfærdsproblematikker 
(med eller uden diagnose) samt elever med 

Co-teaching - 
En god idé til bedre inklusion 

omfattende skolevanskeligheder i de fleste fag. 
Relevant undervisning af disse elever kræver - 
ud over almenpædagogiske kompetencer - og-
så specialpædagogiske kompetencer. De fleste 
af disse elever har også brug for en undervis-
ningsform, der bl.a. muliggør ekstra gennem-
gang, træning og støtte. 
 
I Co-teaching bliver specialpædagogikken en 
integreret del almenpædagogikken i forhold til 
at udvikle inkluderende undervisningsmiljøer. 
Det vigtige formål for elever med disse særlige 
undervisningsmæsssige behov sikres bl.a. ved, 
at: 

 De får adgang til almene læringsmål for 
fagene 

 De får mere støtte og instruktion i forhold 
til der undervisningsmæssige behov 

 De lærer fra deres kammerater og får 
udvidet deres horisont for læringskapaci-
tet 

 De får flere muligheder for social interak-
tion 

 De får øget selvværd og øget tillid til sig 
selv 

 Der kommer en forøget respekt og for-
ståelse mellem alle elever i klassen 

 
Co-teaching øger alle elevers faglige succes, 
forbedrer deres sociale kompetencer og udvik-
ler deres sociale relationer. 
 
Reference:  
Hansen, Andersen, Højholdt og Morin.  
”Afdækning af forskning og viden i relation til ressour-
cepersoner og teamsamarbejde.”  
Undervisningsministeriet. Januar 2014. 
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Besøg på Krogagervej til Faglig Klub 

NYHEDSBREV 

Generalforsamling K15 
Tirsdag den 19. marts, kl. 17.00  

På Brøndby Strand Skole, Indskolingsafdelingen, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand 

Foreløbig dagsorden: 

 Valg af dirigent 
 Mødets forretningsorden 
 Formandens beretning 
 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 Indkomne forslag 
 Fremlæggelse af budgetforslag for 2020, herunder fastsættelse af honorarer samt fastsættel-

se af kontingent 
 Eventuelt 
 Oplæsning af protokol 

Spisning vil i år foregå som afslutning på generalforsamlingen.  

Tilmelding til din tillidsrepræsentant senest torsdag den 14. marts 

Forslag til emner, der ønskes behandlet på mødet, skal afleveres til formanden senest fredag den 
8. marts. 

Endelig dagsorden udsendes onsdag den 13. marts 

 

Det har været et kæmpe arbejde, men det giver et 
godt overblik og en utrolig god forudsætning for at 
kunne diskutere anvendelsen af skolernes ressour-
ce på et kvalificeret grundlag.  

I Brøndby Lærerforening ser vi gerne at ressour-
cen kommer ud i klasserne, i undervisningen, men 
hvordan den anvendes bedst muligt, kan bedst 
bedømmes af ledere, lærere og børnehaveklasse-
ledere ude på skolerne. 

På den baggrund var det en fornøjelse at være en 
del af debatten på Krogagervej, hvor der med stort 
engagement blev diskuteret om ressourcen blev 
anvendt bedst muligt. 

Hovedkonklusionen var et ønske om større fleksi-
bilitet i den overskydende ressource. Holdtimer, 
vejledertid og øvrige frie ressourcer skal kunne 
fordeles og omfordeles efter behov. Som der stod 
på en gul memo-seddel: ”Hjælpen skal gerne være 
der inden lokummet brænder og læreren går 
ned…”    

I midten januar var Brøndby Lærerforenings Forretningsudvalg ved Formand Rikke Jørgensen og Næstformand Nils 
Greve, på et spændende besøg til Faglig Klub på Brøndbyvester Skoles indskolingsafdeling på Krogagervej.  

I vores aftale - ”Forståelsespapir” - er følgende skrevet ind: ”Ledelsen foretager skoleårets planlægning og priorite-
ring af den samlede arbejdsopgave i en løbende dialog med lærerne og via MED- systemet.”  

På Brøndbyvester Skole, har de, som et led i dette arbejde, sat sig for at få et overblik over, hvordan skolen anvender 
sin overskydende ressource, når undervisningstimerne til al den fagfaglige undervisning er delt ud. Skoleleder 

Joachim Kjølberg har sat sig sammen med sine to TR, Anders T. Simonsen fra indskolingsafdelingen på 
Krogagervej og Anita Bütow fra overbygningen på Tornehøj, og kortlagt hvordan disse timer har været plan-
lagt dette skoleår. Om timerne reelt er blevet realiseret på denne måde fortæller tallene ikke noget om. 

Ovenstående diagram viser den overordnede fordeling af 
den ekstra resurse på Brøndbyvester Skole. 
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Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 

Skoletal for Brøndby 

Det er en del af Brøndby Lærerforenings målsætning, at forældre til skolesøgende børn i Brøndby 
Kommune, ser den lokale folkeskole som det naturlige førstevalg. Derfor forsøger vi på alle planer at 
påvirke udviklingen, så de folkevalgte politikere og embedsværket i Brøndby Kommune også kæmper 
for, at folkeskolen i Brøndby  er så god, som det overhovedet er muligt at gøre den, med de bedst 
uddannede lærere, de bedst mulige undervisningsmidler og naturligvis de bedst vedligeholdte byg-
ninger. En stærk indikator for om vi lykkes med denne fælles opgave er den procentuelle tilslutning, 
og der er situationen pt. at godt 26% af de skolesøgende børn i Brøndby Kommune søger et alment 
skoletilbud uden for den lokale folkeskoles rammer. Dvs. enten på privatskoler eller folkeskoler i an-
dre kommuner. Dette tal skal gerne ned. 


