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Brøndby, 16. marts, 2017 

 

Til Brøndby Kommune, Børneudvalget 

 

Ved de indledende drøftelser den 10. marts, 2017 kunne det konstateres, at 

både forvaltning og Brøndby Lærerforening ser positivt på et tættere 

samarbejde om inklusionsindsatsen. 

Undervisningsministeriet har for nylig udsendt ”Afrapportering af 

inklusionseftersynet”.  

På baggrund af en lovændring i 2012 om inklusion af elever i den almene 

undervisning, nedsatte regeringen i november 2015 en praktiker-

ekspertgruppe, der fik til opgave at afdække proportionerne i omstillingen til 

inklusion, identificere hovedproblemer og komme med anbefalinger til den 

praktiske implementering. 

Afrapporteringen forelå i 2016 og indeholder en samlet kortlægning, en 

beskrivelse af udfordringer samt alle anbefalinger og begrundelser i fuld 

længde. 

Ekspertgruppens resultater og anbefalinger peger på en række 

opmærksomhedspunkter, bl.a. 

- Ressourcer: er der tilstrækkeligt med ressourcer ? Prioriteres  og 

anvendes de rigtigt ? 

- Det er mange steder en udfordring at arbejde inkluderende og skabe 

inkluderende læringsmiljøer 

- Der er tvivl om børn med særlige behov får den rigtige støtte, de har 

brug for 

- Lærernes kompetencer: der er behov for / ønske om 

kompetenceudvikling og sparring / supervision i forskellige varianter på 

alle niveauer 

- Principper: det vil være hensigtsmæssigt, at ledelse og medarbejdere 

på den enkelte skole sammen udformer principper, procedurer og 

målsætning for inklusion på skolen 
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Ekspertgruppens kortlægning lægger sig tæt op af de konklusioner, vi kan 

udlede af besvarelserne på en spørgeskemaundersøgelse om inklusion, som 

Brøndby Lærerforening har gennemført blandt lærerne i Brøndby, vinteren 

2016/2017: 

- Brøndbylærerne oplever, at der er brug for meget mere støtte og hjælp 

til elever med særlige behov, der går i almenklasser 

- Brøndbylærerne finder ikke, at de er godt nok rustede til at være 

frontpersoner i inklusionsopgaven 

- Brøndbylærerne efterlyser mere opbakning fra ledelsen i forbindelse 

med inkludering i almenundervisningen, udarbejdelse af handleplaner 

og succeskriterier for inkluderede elever 

- Brøndbylærerne efterlyser kompetenceudvikling og bedre muligheder 

for praksisnær sparring og supervision samt straks-hjælp, når der er 

brug for det. 

Klasser med inkluderede elever med særlige behov og elever med andre 

udfordringer stiller store krav til organisationen om dialog, hensigtsmæssig 

planlægning og fokus på det gode arbejdsmiljø. En konstatering både 

lærerforening og forvaltning kunne tilslutte sig ved indledende drøftelser om 

emnet. 

Lærerne i Brøndby opfordrer derfor politikere, forvaltning og 

skoleledere til at anvende inklusionseftersynets kortlægning, 

udfordringer, generelle problemformuleringer og anbefalinger i det 

fortsatte arbejde med at optimere inklusionsprocessen i Brøndby til 

gavn for elever med særlige behov, de almenklasser eleverne kommer 

til at gå i - samt til gavn for kerneopgaven og hele skolens trivsel. 

På forsamlingens vegne, 

 

Niels Damløv  (formand) 

 

 

Resolution vedtaget på Brøndby Lærerforenings ordinære generalforsamling,  Brøndbyøster skole, tirsdag 

den 14. marts 2017. 


