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Inklusionseftersynet 

Regeringen nedsatte i november 2015 en ekspertgruppe, der skulle gennemføre et eftersyn af inklusions-

området. En af ekspertgruppens anbefalinger var, at regeringen burde bevæge sig væk fra 96 procent-

målsætningen, og i stedet fokusere på den enkelte elevs faglige progression og trivsel.  

Baggrunden for inklusionseftersynet var bl.a., at den vidtgående specialundervisning økonomisk var løbet 

løbsk de senere år.  

 

Ekspertgruppen har opdelt sine anbefalinger i 8 grupper. 

1. Et bedre sprog og begrebsbrug - væk fr 

2. a inklusion til inkluderende læringsmiljøer. 

3. Større fokus på progression og trivsel hos den enkelte elev – og en større sikkerhed for, at elever med 

behov får den støtte, de har brug for. 

4. Fokus på læring og trivsel suppleres med et øget fokus på sociale og personlige kompetencer, samtidig 

med at elevperspektivet skal være omdrejningspunktet..  

5. Bedre prioritering af indsatser og ressourcer på alle niveauer, så der skabes det nødvendige rum til at 

kunne arbejde med læringsmiljøer, så det ikke er den enkelte lærer eller pædagog, der i praksis kom-

mer til at prioritere. 

6. Fokus på en tidlig, forebyggende indsats. Jo tidligere der sættes effektivt ind, jo bedre vil det hjælpe 

eleverne, og på sigt vil det være ressourcebesparende i forhold til dyrere og mere omfattende støtte-

indsatser eller specialtilbud. 

7. En bedre adgang til viden og hjælp. Der skal være et kendt beredskab, der kan handle hurtigt. Læreren 

skal have hjælp med ud i klassen til at vejlede og ikke blot på et møde at få besked på at prøve forskel-

lige tiltag.  

8. Styrket praksisnær kompetenceudvikling – direkte sparring og supervisioner er central i arbejdet med 

at underbygge et inkluderende læringsmiljø.  

9. Styrket forældreinddragelse og – ansvar. Alle forældre skal bidrage til skolens fællesskab og bakke op. 

 

Afrapportering viser, at flere elever er blevet en del af den almene undervisning, og at der er positive ten-

denser i forhold til elevernes trivsel, men samtidig er der en række udfordringer med inklusionen. 

Derfor skal både kommuner og skoler prioritere de indsatser, der sættes i værk, og løbende følge de res-

sourcer, der er til rådighed, men det har vist sig at være nærmest umuligt at følge ressourcerne! 

 



 

 

 
 

Undersøgelse vedrørende inklusion 

I inklusionseftersynet peger ekspertgruppen på, at der er stor forskel på den indsats, der har været igangsat 

i kommunerne, og at der derfor er mange forskellige udviklinger i gang. Samtidig bliver der peget på, at 

sammenfaldet med omstillingen til øget inklusion, folkeskolereformen og ændringer i lærernes arbejdstid 

har givet mange modsatrettede krav, som ofte ender hos lærerne. Der er derfor behov for at få skabt en 

status på, hvor langt man i den enkelte kommune er med at skabe rammer for, at alle elever udvikler sig 

fagligt og socialt og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.  

For at få et overblik over, hvordan det ser ud i Brønderslev og Jammerbugt kommuner, vil Midtvendsyssel 

Lærerkreds i næste uge sende en undersøgelse ud til samtlige medlemmer, som vi håber, I vil svare på. 

Dette med henblik på at få skabt de justeringer der er behov for, og jo højere svarprocent, jo mere valid er 

undersøgelsen. 


