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Inklusionsstrategi Solrød Kommune.  
Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes 

strategi for inklusion beskriver den fælleskommunale tilgang på Børne- og Ungeområdet. 

Rammer 
Rammerne for inklusion er opsat fra nationalt og kommunalt niveau.  

• Kommuneaftalen 2012: Regeringen og KL er enige om, at der skal ske en omstilling af 

specialundervisningsområdet, så en stigende del af eleverne inkluderes. 

• Lov om folkeskolen, hvor essensen er:  

Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, samt tilpasning af 

klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole m.v. 

• Solrød Kommune sammenhængende børnepolitik 2010: 

Det skal være muligt at imødekomme aktuelle og konkrete undervisningsmæssige behov for sårbare 

og udsatte børn og unge. Behovene skal imødekommes ved mindst mulige indgreb i barnets og den 

unges hverdag.  At fastholde og tilgodese flest mulige børn og unge i skoler og daginstitutioner. 

Inklusion, hvad er det? 
Inklusion er udtryk for, at børn og unge støttes i at kunne indgå i de faglige og sociale fællesskaber, der er i 

de kommunale institutioner, skoler og klubber. Samtidig arbejdes der med at fællesskabet støttes i at blive 

bedre til at kunne inkludere.  Fællesskabet indrettes, så faglig eller social marginalisering af børn og unge 

undgås, når det er muligt. 

 

At inkludere betyder at medtage, og er et mere vidtrækkende begreb, end begrebet rummelighed. 

Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er en del af et forpligtende fællesskab, hvor de 

føler sig anerkendt, inddraget og uundværlige. 

 

Den inkluderende kommunale institution, skole og klub fokuserer på at fortsætte det gode arbejde med at 

udvikle læringsmiljøer, som respekterer og værdsætter forskellighed og mangfoldighed, og dermed alle 

børn og unges behov. Et arbejde, der allerede er godt i gang. 

 

Inklusion handler om at fokus flyttes fra det, børn ikke kan, til deres styrkesider og potentialer, samt til 

hvordan de professionelle medarbejdere kan hjælpe og støtte børn med særlige behov bedst muligt. 

Samtidig fokuseres der på, hvordan læringsmiljøer og sociale fællesskaber fortsat kan udvikles, så de 

understøtter alle børns behov. 

Hvorfor inklusion? 
Inklusion er et dominerende tema både internationalt, nationalt og kommunalt, og Solrød Kommune står 

ikke alene med arbejdet med at kvalificere inklusionen.  
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Der er en tendens i samfundet til, at normalitetsbegrebet er blevet for smalt. Det er uheldigt, for alle børn 

har behov for at være en del af fællesskabet, og fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte børns 

mangfoldighed og forskelligheder. 

 

Inklusion er værdifuldt for alle børn – og ikke alene for børn med særlige behov! Inklusion indebærer, at 

børn lærer at forholde sig til, og at håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. 

Mål for inklusion 
Målet for inklusion i Solrød Kommune er, at alle børn og unge deltager i et socialt, forpligtende og 

udviklende fællesskab. Det forventes, at de enkelte børn og unge hjælpes og samtidig selv hjælper til at 

kunne fungere i fællesskabet. Alle i et fællesskab har medansvar for at inkludere, respektere og værdsætte 

alle deltagere i fællesskabet.  

 

De fælles bestræbelser på inklusion skal sikre, at flest mulige børn profiterer af at blive i deres lokale 

almenmiljø. Men hvis det efter bestræbelserne på inklusion i almenmiljøet alligevel vurderes, at nogle børn 

har bedst af at få et andet tilbud – skal dette tilbydes. Grundlæggende skal det altid tilstræbes at give alle 

børn og unge de bedste udviklingsmuligheder ud fra deres forudsætninger og potentialer. 

 

Målet er ikke at spare penge, men at flytte ressourcer fra specialområdet  til en styrkelse af almenmiljøet, 

til gavn for alle børn og unge. Målet er, at sikre ressourcer til udvikling og kvalificering af 

inklusionskompetencerne hos de professionelle medarbejdere i almenmiljøet.  

Inklusionsarbejdet Solrød 2013 
Solrød Kommune har igennem en årrække haft arbejdet med inklusion på dagsorden, hvilket har udmøntet 

sig i en række konkrete tiltag:  

Tidlig indsats 

Støtte til børn med særlige behov ydes tidligt og sammenhængende fra vuggestue, dagpleje og børnehaver. 

Anerkendende relationspædagogik ved programmet ICDP (International Child Development Program). 

Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de kan omgås børn og unge (og voksne) 

på en mere hensigtsmæssig måde.  

 

Der sættes fokus på overgangen mellem hjemmet og barnets første institution. Samt overgangen mellem 

daginstitution, SFO og skole.  

 

Mobilt Indskolingstilbud Solrød Kommune:  

Det er klassens personale, der har ansvaret for eleverne, der går i klassen. Mobilt Indskolingstilbud tilbyder 

aflastning, rådgivning og sparring i forhold til undervisningen af særligt udvalgte elever.  

Pædagogiske målsætning: 

• At skabe mulighed for en god skolestart for børn, der ellers ville være ekskluderet. 

• At tilbuddet er fleksibelt, så der kan sættes ind efter behov i løbet af skoleåret. 
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• At støtte og videreudvikle alle kommunens 0. klassers elevers kompetencer i forhold til inklusion af 

børn med særlige behov. 

Læringsmiljø  

Der er i Solrød høje forventninger til alle børn og unge. Vi tilrettelægger leg, læringsaktiviteter og 

undervisning med udgangspunkt i det enkelte barns / unges forudsætninger, potentiale og interesser.  

Der anvendes en bred vifte af arbejdsformer f.eks. opgaveløsning, værkstedsarbejde, projektarbejde, 

storyline mv.  

 

Team/ personale samarbejder om tilrettelæggelse af læringsmiljøer, som afspejler mangfoldigheden i 

børnegruppens behov og muligheder. Til dette arbejde bruger alle skoler i Solrød LP-modellen. 

LP-modellen bruges som redskab til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø ved at styrke læreres og 

pædagogers analytiske evner i forhold til de udfordringer, de oplever i mødet med eleverne. Når man 

arbejder med LP skal lærerne have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne og samtidig se 

kritisk på egen undervisning og klasseledelse. 

Specialpædagogiske redskaber og metoder  

Børn og unge rådgivningen  arbejder fortsat med at udvikle samarbejde om at identificere og nyttiggøre 

specialpædagogiske redskaber og metoder, der kan integreres i almenmiljøet.  

 

Der arbejdes med at etablere samarbejdsstrukturer og procedurer for samarbejdet mellem 

specialpædagogiske ressourcepersoner og det pædagogiske personale i dagpleje, daginstitutioner, SFO’er, 

skoler og klubber med henblik på at støtte børnene og de unge i deres almenmiljø bedst muligt.    

Organisering 

Inklusion forudsætter et udviklende og fortsat tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, mellem 

faggrupper og med forældre, så alle oplever medansvar.  

 

I dagpleje, daginstitution, SFO, skole og klub er ansvaret for inklusionsindsatsen ledelsesmæssigt forankret, 

og ledelsen har et særligt ansvar for koordinering og organisering af opgaverne. 

 

Solrød Kommune vil løbende sikre en uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne til at kunne 

arbejde med pædagogiske relations arbejde og inklusion.   

 

Der er i Solrød en kultur og praksis for intern kompetenceudvikling, så sidemandsoplæring, rådgivning, 

vejledning og erfaringsopsamling bliver en naturlig og værdsat del af den professionelle 

kompetenceudvikling. 

Ressourcerne følger barnet  

De økonomiske rammer målrettet børn med særlige behov stilles til rådighed for den indsats, som de 

pågældende børn og unge tilbydes. Det betyder at flest mulige ressourcer til enhver tid er til rådighed i 

almenmiljøet til glæde og gavn for alle børn, herunder inkluderede børn med vidtgående behov, og til 

udvikling og styrkelse af inklusionskapaciteten i dagpleje, daginstitutioner, SFO’er, skoler og klubber. 
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Videreudvikling af inklusion i Solrød 
Der udarbejdes en fælles inklusionshandleplan der har til formål: 

• At tydeliggøre værdien af inklusion for både professionelle og forældre. 

• At tydeliggøre de redskaber og procedurer, der er til rådighed for arbejdet med inklusion. 

• At skabe rammer for udvikling af lokale principper og handle muligheder. 

• At skabe et grundlag for, at børn- og ungeområdet, kan arbejde systematisk og synligt med 

inklusion. 

Inklusionshandleplanen skal tage afsæt i erfaringer og anbefalinger fra nyere forskning, nationale og (tvær-) 

kommunale undersøgelser og projekter samt input fra professionelle, børn, unge og forældre på børne- og 

ungeområdet i Solrød Kommune. 


