
Skolebestyrelsens og A-Med ´s fælles høringssvar vedrørende Servicetjek af Inklusion 

Fælles sprog 

Skolebestyrelsen og A-med bemærker at det i SFI´s rapport meget positivt fremgår, at der er skabt et fælles 

sprog om inklusion i Helsingør Kommune, som bygger på en løsningsfokuseret tilgang til børns udfordringer 

og som fastholder et fokus på, at inklusion gælder alle børn og ikke en kun en udsat gruppe elever. Et 

inkluderende læringsmiljø skal stimulere alle børns læring. Skolebestyrelsen bakker op om styregruppens 

anbefaling om at opdatere Inklusion 2016 og er helt enige i styregruppens anbefalinger om, at der 

fremover bruges begrebet ”inkluderende læringsmiljøer”, da dette vil styrke et fokus på hele 

børnegruppen. 

Inklusionsvejledere 

Skolerne i Snekkersten ønsker generelt at styrke vejleders rolle i skolen. Dette skal ske for at udvide den 

enkelte undervisers værktøjskasse og give dem mulighed for at lykkes under de komplekse forhold, der 

findes i det enkelte klasserum. Kompetenceudvikling helt tæt på den praktiske virkelighed man står i, er 

afgørende for at lykkes med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Her er inklusionsvejledere en vigtig brik 

sammen med faglige vejledere og vejledere i klasserumsledelse.  

Skolebestyrelsen og A-Med bakker derfor meget op om de anbefalinger til indsatser styregruppen har om 

”vejledende og kompetencegivende indsatser”, som netop har et bredt perspektiv på, hvordan vi i 

kommunen kan styrke dette område, herunder også kompetencecentre og ressourcerne fra 

Uddannelseshuset.  

Familiedialog 

Skolerne i Snekkersten har erfaringer med familiedialog. For nogle familier har omdrejningspunktet i for høj 

grad handlet om selve brugen af Familiedialog. For andre familier har Familiedialog fungeret efter 

hensigten. Vurderingen er også begrundet med baggrund af drøftelser i Tværfagligt Forum. 

Skolebestyrelsen og A-med er bekymret for at fokus på det væsentlige i kommunikationen med udsatte 

familierne vanskeliggøres ved brug af Familiedialog.  Det bør være op til en tværfaglig professionel 

vurdering i hvilke situationer det er fornuftigt at benytte familiedialogværktøjet. I de situationer, hvor 

Familiedialog ikke anvendes, skal de sikres at de samme oplysninger er tilgængelige i sagsbehandlingen. 

Overlevering dagtilbud og skole 

Skolerne i Snekkersten arbejder i forvejen tæt sammen med de daginstitutioner, der findes i vores 

skoledistrikt. Alligevel ønsker vi at styrke samarbejdet yderligere. Skolebestyrelsen og A-med bifalder en 

mere ensartet overleveringspraksis i kommunen og ønsker i den forbindelse et særligt fokus på de børn, 

der skoleudsættes og på hvilket grundlag en skoleudsættelse skal bevilges. Der bør også være et særligt 

fokus på de børn der har et særligt behov. 

Tværfagligt samarbejde 

Det er Skolebestyrelsens og A-med´s vurdering, at der kan høstes bedre kvalitet og mere borgertilfredshed, 

hvis det tværprofessionelle samarbejde styrkes. Skolebestyrelsen og A-med er enige i, at det er vigtigt med 

rolleafklaringer og bevidsthed omkring snitfalder i arbejdsopgaver, men er samtidigt optaget af, hvordan vi 

kan blive dygtigere til at beskrive konkrete problemstillinger sammen og afklare de tværprofessionelle 

indsatser, der tilsammen skal støtte børn og familier i udfordringer. Det opleves som en stor gevinst når 



den tværfaglige professionelle kommunikation løfter de enkelte enheders muligheder for at støtte en 

familie.  

Forældresamarbejde 

Skolebestyrelsen og A-med er enig i, at et tæt samarbejde med forældre har stor betydning for børns 

udvikling og trivsel. En forældreundersøgelse er vores mulighed for at få en bredere indsigt i, hvordan 

forældrene oplever vores indsatser. Disse oplevelser vil vi herefter på et professionelt grundlag kunne 

bruge i vores overvejelser og vurderinger af, hvordan vi kan styrke forældresamarbejdet. Skolebestyrelsen 

er derfor enige i, at der skal foretages en forældreundersøgelse.  Det pointeres at alle forældre (både 

forældre med børn med særlige behov, og forældre der ikke har børn med særlige behov) bør deltage i 

undersøgelsen med fokus på en afdækning af inkluderende læringsmiljøer. 

Ressourcer/økonomi 

Skolebestyrelsen og A-med bemærker, at der er en stor bekymring på skolen i forhold til de nødvendige 

ressourcer til at skabe inkluderende læringsmiljøer.  

BUU´s bemærkninger 

Skolebestyrelsen og A-med mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at afskaffe 

”Familiedialog”, men Skolebestyrelsen er bekymret for at fokus på det væsentlige i kommunikationen med 

familierne vanskeliggøres ved brug af Familiedialog. Dette bør der være fokus på. Vi bifalder, at 

familierådgivningen er tovholdere på de sager der oprettes i Familiedialog. 

 Det er vores vurdering, at der er brug for et samlende værktøj, der kan understøtte det tværfaglige 

samarbejde og forældrenes ret til at være medskabende omkring deres børns udvikling og trivsel. 

Skolebestyrelsen og A-med er enige i, at forældrenes perspektiver og oplevelser skal høres. Herefter skal 

disse oplevelser tages op til professionel vurdering af de fremtidige samarbejdsmetoder. 

Skolebestyrelsen og A-med bemærker, at trivsel ikke kan adskilles fra faglighed og læring. På Skolerne i 

Snekkersten arbejder vi både med faglig trivsel, social trivsel og personlig trivsel, og foreslår derfor i stedet 

en formulering som: at styrke børnenes faglige, sociale og personlige trivsel og udvikling som en 

forudsætning for et inkluderende læringsmiljø.  

 

 

 

 

 

 


