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ȱ

Forord
Denneȱ rapportȱ erȱ denȱ afsluttendeȱ redegørelseȱ forȱ statusȱ påȱ inklusionsprocessenȱ iȱ
tolvȱdanskeȱ kommunerȱ pr.ȱ martsȱ2015.ȱ Denȱsamledeȱ undersøgelse,ȱderȱ gårȱ underȱ
navnetȱ’Dokumentationsprojektet’,ȱharȱløbetȱoverȱåreneȱ2013Ȭ2015ȱogȱblevȱgivetȱtilȱ
etȱkonsortiumȱbeståendeȱafȱAarhusȱUniversitetȱogȱSFIȱdenȱ16.ȱjanuarȱ2013.ȱ
ȱ
Rapportenȱ erȱ udarbejdetȱ afȱ seniorforskerȱ Siddharthaȱ Baviskar,ȱ SFI,ȱ videnskabeligȱ
assistentȱChristopherȱdeȱMontgomery,ȱSFI,ȱlektorȱCamillaȱBrørupȱDyssegaard,ȱAUȱ
ogȱprofessorȱNielsȱEgelund,ȱAU.ȱNielsȱEgelundȱerȱprojektleder.ȱ
ȱ
Udȱ overȱ forfatterneȱ tilȱ denneȱ rapportȱ harȱ studentermedhjælperneȱ Thomasȱ Aarupȱ
Dueȱ ogȱ Tróndurȱ Møllerȱ Sandoy,ȱ SFI,ȱ biståetȱ medȱ atȱ udarbejdeȱ tabeller.ȱ Derȱ skalȱ iȱ
denȱ forbindelseȱ gøresȱ opmærksomȱ på,ȱ atȱ derȱ iȱ denneȱ rapportȱ henvisesȱ tilȱ diverseȱ
bilag,ȱsomȱfindesȱiȱetȱselvstændigtȱelektroniskȱappendiks,ȱderȱfindesȱpåȱhjemmesiȬ
denȱforȱMinisterietȱforȱBørn,ȱUndervisningȱogȱLigestilling.ȱ
ȱ
Sidst,ȱ menȱ ikkeȱ mindst,ȱ skalȱ lydeȱ enȱ takȱ tilȱ deȱ medvirkendeȱ skolechefer,ȱ PPRȬ
ledere,ȱ skoleledere,ȱ skolebestyrelsesformænd,ȱ lærere,ȱ eleverȱ ogȱ forældre,ȱ derȱ harȱ
leveretȱsærdelesȱnyttigeȱinformationerȱforȱundersøgelsen.ȱ
ȱ
NielsȱEgelundȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Juniȱ2015ȱ
Projektlederȱ
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Resumé
Iȱ2012ȱblevȱderȱmellemȱregeringenȱogȱKLȱtruffetȱenȱaftaleȱomȱkonkreteȱmålsætningerȱforȱ
enȱ succesfuldȱ omstillingȱ tilȱ inklusion.ȱ Målsætningerneȱ omfatterȱ andelenȱ afȱ elever,ȱ derȱ
inkluderesȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisning,ȱdetȱfagligeȱniveauȱogȱelevernesȱtrivsel.ȱMålȬ
sætningerneȱskalȱværeȱopfyldtȱiȱ2015.ȱ
ȱ
Andelenȱ afȱ elever,ȱ derȱ skalȱ væreȱ inkluderetȱ iȱ 2015,ȱ blevȱ satȱ tilȱ etȱ gennemsnitȱ påȱ
landsplanȱpåȱ96ȱpct.ȱAndelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱkarakterenȱ2ȱellerȱderunderȱiȱlæsning,ȱretȬ
skrivningȱogȱmatematiskȱproblemløsningȱiȱ9.ȱklassesȱafgangsprøve,ȱskalȱværeȱreduceretȱiȱ
2015ȱogȱreduceresȱyderligereȱfremȱmodȱ2018.ȱElevernesȱtrivselȱskalȱfastholdesȱiȱtaktȱmedȱ
omstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱ
ȱ
Detȱindgikȱiȱaftalenȱfraȱ2012,ȱatȱderȱskulleȱgennemføresȱenȱtilbagevendendeȱrepræȬ
sentativȱundersøgelseȱiȱ10Ȭ12ȱudvalgteȱkommuner,ȱogȱatȱderȱskulleȱskeȱenȱårligȱafrapporȬ
teringȱafȱstatusȱpåȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusionȱoverȱforeløbigȱtreȱår.ȱDataȱomȱsuppleȬ
rendeȱundervisningȱskalȱindgåȱiȱundersøgelsen.ȱ
ȱ
DetteȱerȱdenȱafsluttendeȱrapportȱomȱinklusionsprocessenȱiȱDanmarkȱiȱ12ȱkommuȬ
nerȱUndersøgelsen,ȱderȱbetegnesȱsomȱDokumentationsprojektet,ȱblevȱførsteȱgangȱforetaȬ
getȱiȱ2013,ȱandenȱundersøgelseȱerȱforetagetȱiȱ2014,ȱogȱdenȱsidsteȱogȱafsluttendeȱundersøȬ
gelseȱsketeȱiȱstartenȱafȱ2015.ȱDeȱårligtȱtilbagevendendeȱrapporterȱindeholderȱalleȱenȱkortȬ
lægningȱafȱkommunernesȱomstillingsprocesȱtilȱenȱøgetȱinklusionȱsamtȱenȱbeskrivelseȱafȱ
udviklingenȱiȱdeȱlandsdækkendeȱregisterdataȱiȱ12ȱkommuner.ȱDenneȱafsluttendeȱrapportȱ
dækkerȱudviklingenȱoverȱheleȱperioden.ȱ
ȱ
Genereltȱgælder,ȱatȱdeȱ12ȱkommuner,ȱderȱindgårȱiȱDokumentationsprojektet,ȱdækȬ
kerȱetȱbredtȱspektrumȱafȱdenȱsamledeȱdemografiskeȱogȱøkonomiskeȱvariation,ȱderȱfindesȱ
iȱ danskeȱ kommuner.ȱ Kommunerneȱ havdeȱ iȱ skoleåretȱ 2009/10ȱ endvidereȱ enȱ megetȱ forȬ
skelligȱ inklusionsgrad,ȱ ogȱ derȱ erȱ ikkeȱ overraskendeȱ storeȱ forskelleȱ iȱ denȱ måde,ȱ hvorpåȱ
manȱharȱgrebetȱinklusionsprocessenȱan.ȱSelveȱarbejdetȱmedȱatȱstarteȱenȱinklusionsprocesȱ
strækkerȱ sigȱ fraȱ 2011ȱ forȱ deȱ tidligsteȱ kommuner,ȱ etȱ årȱ førȱ lovændringenȱ iȱ augustȱ 2012,ȱ
overȱ2012ȱogȱtilȱ2013,ȱhvorȱdeȱsidsteȱkommunerȱkomȱiȱgangȱforȱalvor.ȱȱ
ȱ
IȱdetȱfølgendeȱsamlesȱresultaterneȱfraȱdeȱforskelligeȱdeleȱafȱDokumentationsprojekȬ
tetȱunderȱoverskriftenȱmålopfyldelse,ȱhvorȱderȱsesȱpåȱdeȱkonkreteȱmålȱforȱsuccesfuldȱinȬ
klusion,ȱogȱderpåȱoverskrifter,ȱsomȱdækkerȱprocessen,ȱskoleforvaltningerne,ȱPPR,ȱskoleȬ
ledelserne,ȱlærerne,ȱ eleverneȱ ogȱderesȱ forældreȱ ogȱsupplerendeȱundervisningȱ ogȱandenȱ
fagligȱstøtte.ȱTilȱsidstȱsesȱpå,ȱhvadȱderȱvurderesȱatȱhaveȱhaftȱsærligȱbetydningȱiȱforholdȱtilȱ
resultaterne.ȱȱ
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Målsætninger
Derȱgælderȱfølgendeȱomȱdeȱkonkreteȱmålsætningerȱforȱenȱsuccesfuldȱinklusion:ȱ
x Måletȱomȱenȱgennemsnitligȱinklusionsprocentȱpåȱ96ȱiȱ2015ȱerȱnåetȱiȱdeȱ12ȱ
kommunerȱ
x Andelen,ȱsomȱfårȱunderȱ2ȱiȱdanskȱerȱfraȱ1.ȱtilȱ3.ȱrundeȱøgetȱiȱ11ȱkommunerȱogȱ
uændretȱiȱenȱkommuneȱ
x Andelen,ȱsomȱfårȱunderȱ2ȱiȱmatematik,ȱerȱfaldetȱiȱotteȱkommuner,ȱuændretȱiȱenȱ
kommuneȱogȱøgetȱiȱtreȱkommunerȱ
x TrivslenȱforȱeleverneȱudviserȱikkeȱsignifikanteȱændringerȱoverȱdeȱtreȱundersøȬ
gelsesrunder.ȱ

Skoleforvaltningerne
Iȱ 2015ȱ arbejderȱ kommunerneȱ fortsatȱ medȱ inklusionȱ –ȱ selvȱ omȱ deȱ somȱ gennemsnitȱ harȱ
nåetȱmåletȱomȱenȱinklusionsprocentȱpåȱ96.ȱKommunerneȱharȱunderȱprocessenȱetableretȱ
målsætninger,ȱderȱerȱudarbejdetȱstrategier,ȱogȱmanȱerȱstadigȱiȱgangȱmedȱatȱimplementeȬ
re.ȱDerȱharȱværetȱtaleȱomȱenȱganskeȱkrævendeȱudviklingsproces,ȱhvorȱinklusionȱerȱgåetȱ
fraȱetȱoverordnetȱidealȱtilȱgradvistȱatȱbliveȱenȱdelȱafȱpraksis.ȱȱ
Deȱkommuner,ȱderȱharȱværetȱtidligstȱiȱgang,ȱharȱogsåȱiværksatȱforudgåendeȱkompetenȬ
ceudviklingsprogrammerȱforȱmedarbejderne,ȱførȱinklusionenȱblevȱsatȱiȱgangȱrentȱorganiȬ
satorisk.ȱIȱdeȱkommuner,ȱderȱerȱgåetȱiȱgangȱsenere,ȱerȱkompetenceudviklingȱogȱorganisaȬ
toriskeȱændringerȱnærmestȱgåetȱhåndȱiȱhånd.ȱDerȱerȱingenȱkommuner,ȱderȱikkeȱharȱsøgtȱ
atȱgiveȱpersonaletȱetȱkompetenceløft,ȱogȱderȱharȱværetȱafsatȱbetydeligeȱøkonomiskeȱresȬ
sourcerȱhertil.ȱDerȱerȱogsåȱuddannetȱenȱlangȱrækkeȱvejledere,ȱsomȱskalȱstøtteȱlærereȱogȱ
pædagoger.ȱ
ȱ
Detȱgælderȱforȱalleȱ12ȱkommuner,ȱatȱmanȱharȱladetȱressourcerȱfølgeȱmedȱoverȱiȱdenȱ
almeneȱundervisning.ȱNogleȱstederȱharȱmanȱligefremȱrelativtȱsetȱ–ȱiȱforholdȱtilȱdeȱøvrigeȱ
budgetterȱiȱkommunenȱƺȱtilførtȱressourcerȱtilȱinklusionsprocessen.ȱNårȱmanȱserȱoverȱdeȱ
treȱrunder,ȱhvorȱderȱerȱindsamletȱdataȱiȱdeȱtolvȱkommuner,ȱerȱderȱkunȱtaleȱomȱmarginaleȱ
ændringerȱiȱkommunernesȱbudgetterȱudregnetȱpr.ȱelev,ȱogȱserȱmanȱpåȱregnskabstallene,ȱ
erȱderȱsketȱenȱstigningȱiȱudgifterneȱtilȱfolkeskolenȱpåȱ1,4ȱpct.ȱpr.ȱelevȱfraȱ2012ȱtilȱ2014ȱiȱ
fasteȱ priser,ȱ menȱ medȱ betydeligȱ variationȱ deȱ enkelteȱ kommunerȱ imellem.ȱ Derȱ erȱ ingenȱ
entydigȱsammenhængȱmedȱinklusionsprocenten.ȱ
ȱ
Iȱtiȱudȱafȱdeȱtolvȱkommunerȱerȱderȱetableretȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion,ȱ
ogȱderȱerȱhenȱoverȱundersøgelsesperiodenȱogsåȱgennemførtȱenȱdecentraliseringȱafȱansvaȬ
retȱforȱbrugenȱafȱskolernesȱressourcer,ȱsåledesȱatȱdetȱiȱ2015ȱiȱalleȱkommunerȱerȱskoleleȬ
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dernesȱ ansvarȱ atȱ udmønteȱ midlerȱ tilȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtte,ȱ
inklusionsfremmendeȱinitiativerȱogȱspecialundervisning.ȱ
ȱ
Denȱ mekanisme,ȱ hvormedȱ manȱ laderȱ ressourcerneȱ følgeȱ medȱ overȱ iȱ almenunderȬ
visningen,ȱerȱ imidlertidȱofteȱuigennemskueligȱ forȱpersonaletȱpåȱdenȱ enkelteȱ skole,ȱ isærȱ
nårȱderȱsamtidigȱharȱværetȱtaleȱomȱgenerelleȱbesparelser.ȱ
ȱ
Derȱerȱfraȱ2013ȱtilȱ2015ȱsketȱenȱreduktionȱiȱantalletȱafȱspecialklasserȱfraȱ282ȱtilȱ195ȱogȱ
enȱ reduktionȱ iȱ antalletȱ afȱspecialskolerȱ fraȱ 19ȱtilȱ 15.ȱ Hvisȱ manȱserȱ påȱ elevtallet,ȱerȱ derȱ iȱ
periodenȱsketȱenȱreduktionȱpåȱ17,6ȱpct.ȱiȱspecialklasserȱogȱ15,4ȱpct.ȱiȱspecialskoler.ȱDetteȱ
skalȱsesȱpåȱbaggrundȱaf,ȱatȱderȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱharȱværetȱetȱgenereltȱfaldȱiȱelevtalletȱpåȱ
0,27ȱpct.ȱfraȱ2013ȱtilȱ2015.ȱ
ȱ
Altȱ iȱ altȱ gælderȱ forȱ skoleforvaltningerne,ȱ atȱalleȱ tolvȱ kommunerȱ harȱ tagetȱ inklusiȬ
onsopgavenȱop,ȱogȱatȱmanȱpåȱforskelligȱmådeȱharȱydetȱenȱvæsentligȱindsatsȱforȱatȱskabeȱ
fællesskabȱomȱogȱejerskabȱtilȱinklusionȱfraȱforvaltningsniveau.ȱDerȱerȱiværksatȱprocesserȱ
forȱatȱfåȱskoleledere,ȱskolebestyrelser,ȱlærereȱogȱforældreȱmed.ȱManȱharȱafholdtȱinformaȬ
tionsmøderȱforȱalleȱforældre,ȱogȱmanȱharȱsøgtȱenȱmereȱaktivȱprofileringȱafȱkommunensȱ
inklusionsstrategierȱiȱskriftligeȱmaterialerȱogȱpåȱhjemmesider.ȱOpȱgennemȱ2014ȱharȱderȱ
dogȱværetȱenȱvæsentligȱ”konkurrence”ȱfraȱarbejdetȱmedȱatȱimplementereȱskolereformen,ȱ
såȱinklusionȱstårȱikkeȱlængereȱsomȱdenȱmestȱcentraleȱdagsorden.ȱȱ

PPR
PPRȱharȱspilletȱenȱvæsentligȱrolleȱiȱinklusionsbestræbelserne,ȱogȱmanȱharȱmangeȱstederȱ
erkendt,ȱatȱderȱerȱetȱklartȱbehovȱforȱanderledesȱkompetencerȱiȱbemandingenȱendȱdeȱtraȬ
ditioneltȱpsykologiske.ȱPPRȱharȱgenereltȱogsåȱgennemgåetȱenȱstorȱudvikling.ȱFraȱ2013ȱtilȱ
2015ȱ erȱ derȱ endvidereȱ enȱ klarȱ tendensȱ til,ȱ atȱ kommunerneȱ arbejderȱ påȱ atȱ udbyggeȱ detȱ
tværfagligeȱsamarbejdeȱpåȱtværsȱafȱforvaltningerȱmedȱhenblikȱpåȱatȱkunneȱstøtteȱenȱtidȬ
ligȱindsats.ȱ
ȱ
Visitationsprocesserneȱharȱfåetȱmindreȱbetydningȱvedȱovergangenȱtil,ȱatȱskolerneȱiȱ
højȱ gradȱ selvȱ skalȱ finansiereȱ specialtilbud.ȱ Iȱ 2015ȱ erȱ detȱ etȱ fællesȱ trækȱ forȱ flereȱ afȱ PPRȬ
enhederne,ȱatȱdeȱarbejderȱpåȱatȱetablereȱenȱhelȱfastȱstrukturȱfor,ȱhvornårȱenȱelevȱbørȱindȬ
stillesȱtilȱvisitation.ȱDetteȱskerȱforȱatȱsikre,ȱatȱderȱarbejdesȱtilstrækkeligtȱmedȱelevenȱiȱalȬ
menmiljøet.ȱȱ
ȱ
Iȱ2013ȱgjaldt,ȱatȱPPR’sȱplaceringȱsomȱenȱcentralȱellerȱdecentralȱenhedȱtætȱpåȱpraksisȱ
rummedeȱbådeȱfordeleȱogȱulemper.ȱIȱ2015ȱerȱderȱiȱalleȱtilfældeȱsketȱenȱdecentraliseringȱ
entenȱ tilȱ skolerȱ ellerȱ tilȱ distrikter.ȱ Hvorȱ sidstnævnteȱ erȱ sket,ȱ erȱ ogsåȱ socialrådgivereȱ ogȱ
andetȱpersonaleȱmedȱstøttefunktionerȱblevetȱflyttetȱud.ȱȱ
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Skoleledelserne
SkolelederneȱharȱforȱheleȱperiodenȱgivetȱudtrykȱforȱenȱhøjȱgradȱafȱopbakningȱtilȱinklusiȬ
onsmålsætningen,ȱ ogȱ derȱ erȱ isærȱ iȱ 2012ȱ ogȱ 2013ȱ iværksatȱ enȱ rækkeȱ aktiviteterȱ forȱ atȱ
fremmeȱopbakningenȱhosȱdetȱpædagogiskeȱpersonale,ȱherunderȱførstȱogȱfremmestȱkomȬ
petenceudviklingȱafȱlærereȱogȱpædagoger.ȱLederneȱharȱdogȱiȱheleȱperiodenȱgivetȱudtrykȱ
for,ȱ atȱ derȱ erȱ lavȱ opbakningȱ tilȱ inklusionȱ blandtȱ skolernesȱ personale.ȱ Lederneȱ vurdererȱ
endvidere,ȱatȱlærerneȱstortȱsetȱikkeȱharȱincitamenterȱtilȱatȱværeȱinkluderende.ȱȱ
ȱ
Skolelederneȱ påȱ langtȱ deȱ flesteȱ skolerȱ tilkendegiver,ȱ atȱ enȱ rækkeȱ ressourcerȱ tilȱ inȬ
klusionȱ erȱ tilgængeligeȱ bl.a.ȱ mulighedenȱ forȱ rådgivningȱ fraȱ PPR,ȱ samarbejdeȱ medȱ skoȬ
lensȱspecialcenter/ressourcecenterȱsamtȱbistandȱfraȱAKTȬvejlederenȱpåȱskolen.ȱTilgængeȬ
lighedenȱafȱnogleȱafȱdisseȱressourcer,ȱfxȱinklusionsvejlederȱpåȱskolen,ȱerȱstegetȱfraȱ2013ȱtilȱ
2014.ȱIȱ2015ȱerȱandelenȱafȱskoleledere,ȱderȱtilkendegiver,ȱatȱenȱrækkeȱressourcerȱtilȱinkluȬ
sionȱerȱtilgængelige,ȱfaldetȱmarkant.ȱSkolelederneȱmenerȱdogȱoverȱheleȱperioden,ȱatȱsamȬ
arbejdetȱmedȱPPRȱfungererȱgodt.ȱ
ȱ
Skolelederneȱvurderer,ȱatȱderȱerȱenȱvisȱopbakningȱtilȱøgetȱinklusionȱblandtȱforældreȱ
tilȱ børnȱ medȱ særligeȱ behov,ȱ mensȱ opbakningenȱ erȱ lavereȱ hosȱ forældreȱ tilȱ eleverȱ udenȱ
særligeȱbehov.ȱ

Lærerne
Forȱlærernesȱvedkommendeȱerȱresultaterneȱsomȱalleredeȱnævntȱmindreȱpositive.ȱDetȱerȱ
underȱenȱfemtedelȱafȱlærerne,ȱsomȱiȱperiodenȱharȱværetȱmegetȱenigeȱellerȱenigeȱiȱopbakȬ
ningenȱtilȱinklusion.ȱDetȱerȱiȱbådeȱ2013ȱogȱ2014ȱkunȱca.ȱenȱtredjedelȱafȱlærerne,ȱderȱsvaȬ
rer,ȱatȱdeȱiȱmegetȱhøjȱgrad,ȱiȱhøjȱgradȱellerȱiȱnogenȱgradȱerȱblevetȱtilbudtȱkompetenceudȬ
viklingȱiȱinklusion,ȱhvadȱderȱstårȱiȱstorȱkontrastȱtilȱskolechefernesȱogȱskoleledernesȱudȬ
sagn.ȱForȱ2015ȱgælder,ȱatȱlærerneȱgiverȱudtrykȱfor,ȱatȱderȱetȱsketȱfaldȱiȱomfangetȱafȱkomȬ
petenceudviklingȱsidenȱførsteȱrunde.ȱȱ
ȱ
Overȱ halvdelenȱ afȱ lærerneȱ syntesȱ iȱ heleȱ periodenȱ ikkeȱ atȱ haveȱ tilstrækkeligȱ fagligȱ
ballastȱ tilȱ atȱ håndtereȱ udfordringerȱ forbundetȱ medȱ inklusion.ȱ Medȱ hensynȱ tilȱ tilgængeȬ
lighedenȱafȱressourcerȱiȱformȱafȱinklusionsvejleder,ȱAKTȬvejleder,ȱmedarbejdereȱfraȱskoȬ
lernesȱ ressourcecenter,ȱ rådgivningȱ fraȱ specialskoler,ȱ fraȱ PPRȱ ellerȱ videnscentreȱ svarerȱ
lærerneȱgenereltȱmereȱnegativtȱiȱ2015.ȱȱ
ȱ
Detȱ erȱ påȱ mangeȱ måderȱ bemærkelsesværdigt,ȱ atȱ derȱ erȱ såȱ storȱ forskelȱ påȱ skoleleȬ
dernesȱ ogȱ lærernesȱ svarȱ vedrørendeȱ opbakningȱ tilȱ inklusion,ȱ kompetenceudviklingȱ ogȱ
adgangȱtilȱressourcer.ȱ ForȱatȱbelyseȱdetteȱerȱderȱiȱtredjeȱundersøgelsesrundeȱstilletȱsupȬ
plerendeȱ spørgsmålȱ tilȱ skolecheferȱ ogȱ PPRȬledere.ȱ Disseȱ harȱ vist,ȱ atȱ derȱ iȱ højȱ gradȱ harȱ
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væretȱtaleȱomȱtopȬdownȬbeslutninger,ȱatȱkompetenceudviklingȱikkeȱheltȱharȱgåetȱpåȱdeȱ
aspekter,ȱ somȱ lærerneȱ følerȱ behovȱ forȱ iȱ detȱ dagligeȱ arbejde,ȱ ogȱ atȱ relationerneȱ mellemȱ
vejledereȱogȱlærereȱikkeȱaltidȱerȱuproblematiske.ȱDeȱfrustrationer,ȱsomȱlærereȱføler,ȱvurȬ
deresȱogsåȱatȱhaveȱsammenhængȱmedȱlockoutȱogȱimplementeringȱafȱskolereformen.ȱ

Eleverneogderesforældre
Godtȱhalvdelenȱafȱskolerneȱharȱafholdtȱenȱrækkeȱaktiviteterȱogȱigangsatȱtiltagȱrettetȱmodȱ
fastholdelseȱ afȱ elevernesȱ trivsel.ȱ Skolebestyrelsesformændeneȱ bakkerȱ opȱ omȱ denȱ måde,ȱ
somȱskolerneȱarbejderȱmedȱelevernesȱtrivselȱpå.ȱ
ȱ
Dataȱ omȱ elevernesȱ trivselȱ viser,ȱ atȱ forældrenesȱ ogȱ elevernesȱ svarȱ påȱ trivselsȬ
spørgsmåleneȱiȱhøjȱgradȱlignerȱhinanden.ȱHeltȱgenereltȱogȱudȱfraȱelevernesȱegneȱvurdeȬ
ringerȱtrivesȱeleverneȱiȱ2.ȱklasseȱgodtȱiȱskolenȱogȱeleverneȱiȱ8.ȱklasseȱtrivesȱendnuȱbedre.ȱ
Derȱerȱikkeȱstørreȱforskydningerȱiȱtrivselsmåleneȱoverȱdeȱtreȱrunder.ȱȱ

Supplerendeundervisningogandenfagligstøtte
Detȱerȱiȱgennemsnitȱ5,4ȱpct.ȱafȱskolernesȱelever,ȱsomȱmodtagerȱsupplerendeȱundervisningȱ
ogȱandenȱfagligȱstøtteȱiȱskoleåretȱ2014/15,ȱogȱderȱerȱingenȱbetydendeȱforskydningȱoverȱdeȱ
treȱrunder,ȱmenȱenȱbetydeligȱvariationȱfraȱskoleȱtilȱskole.ȱHvisȱmanȱgårȱtilbageȱtilȱ2011,ȱ
denȱsidsteȱopgørelseȱindenȱinklusionsloven,ȱvarȱdetȱ6,6ȱpct.ȱafȱalleȱskolersȱelever,ȱderȱfikȱ
specialundervisningȱsomȱsupplementȱtilȱdenȱalmeneȱundervisning.ȱȱ
ȱ
Skolelederneȱ angiver,ȱ atȱ derȱ iȱ gennemsnitȱ erȱ inkluderetȱ 6,5ȱ eleverȱ pr.ȱ skoleȱ pr.ȱ årȱ
overȱ deȱ treȱ runder,ȱ etȱ relativtȱ højtȱ tal,ȱ nårȱ derȱ ifølgeȱ deȱ administrativeȱ oplysningerȱ fraȱ
kommunerneȱfaktiskȱerȱtaleȱom,ȱatȱ2,9ȱpct.ȱerȱinkluderet,ȱogȱ2,9ȱpct.ȱvilleȱsvareȱtilȱca.ȱ15ȱ
eleverȱpr.ȱskoleȱiȱalt.ȱȱ
ȱ
Hvadȱangårȱtilrettelæggelsenȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisning,ȱviserȱbesvarelserneȱ
fraȱ skolelederne,ȱ atȱ ca.ȱ enȱ tredjedelȱ afȱ denȱ supplerendeȱ undervisningȱ henȱ overȱ deȱ treȱ
runderȱerȱtilrettelagtȱsåledes,ȱatȱderȱerȱenȱekstraȱlærerȱtilȱstedeȱiȱklassen.ȱHerudoverȱgivesȱ
godtȱ10ȱpct.ȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisningȱafȱlærerassistenter,ȱogȱca.ȱenȱfjerdedelȱgiȬ
vesȱpåȱskolensȱressourcecenter.ȱȱ

Faktorerafbetydningforsuccesfuldinklusion
Påȱbaggrundȱafȱdeȱkvalitativeȱogȱkvantitativeȱdataȱkanȱmanȱfraȱdeȱ12ȱkommunerȱuddraȬ
geȱenȱrækkeȱoverordnedeȱfaktorerȱafȱbetydningȱforȱinklusion:ȱ
ȱ
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Indledning
AfȱNielsȱEgelundȱ
ȱ
Undervisningsministerietȱgennemførteȱiȱ2010ȱiȱsamarbejdeȱmedȱKLȱogȱFinansministerietȱ
enȱanalyseȱafȱfolkeskolensȱspecialundervisningȱ(Deloitte,ȱ2010).ȱ
ȱ
Undersøgelsenȱ blevȱ gennemførtȱ somȱ enȱ repræsentativȱ undersøgelseȱ iȱ 12ȱ kommuȬ
nerȱ ogȱ kortlagdeȱ aktiviteterȱ ogȱ ressourceforbrug.ȱ Denȱ indeholdtȱ endvidereȱ enȱ analyseȬ
del,ȱderȱpegedeȱpåȱsammenhængeȱmellemȱkommunernesȱstyringȱogȱorganiseringȱogȱanȬ
delenȱafȱelever,ȱderȱinkluderedesȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisning.ȱ
ȱ
Påȱbaggrundȱafȱundersøgelsenȱfremsatteȱenȱarbejdsgruppeȱmedȱrepræsentanterȱfraȱ
Finansministeriet,ȱ KLȱ ogȱ Undervisningsministerietȱ enȱ rækkeȱ anbefalinger,ȱ derȱ kunneȱ
understøtteȱ målsætningenȱ omȱ inklusion.ȱ Enȱ afȱ deȱ centraleȱ anbefalingerȱ varȱ enȱ nyȱ afȬ
grænsningȱafȱspecialundervisningsbegrebet.ȱ
ȱ
Somȱ opfølgningȱ påȱ undersøgelsensȱ anbefalingerȱ blevȱ detȱ iȱ kommuneaftalenȱ forȱ
2011ȱaftalt,ȱatȱregeringenȱskulleȱgennemføreȱenȱlovændring,ȱderȱklartȱafgrænsedeȱspeciȬ
alundervisning,ȱ ogȱ atȱ kommunerneȱ skulleȱ anvendeȱ inklusionsfremmendeȱ styringsmoȬ
deller,ȱgøreȱPPRȱmereȱefterspørgselsstyretȱogȱarbejdeȱstrategiskȱmedȱlærernesȱkompetenȬ
ceudviklingȱforȱatȱopfyldeȱmålsætningenȱomȱinklusion.ȱ

Lovændringominklusionafeleveridenalmindeligeundervisning
Regeringenȱharȱiȱforåretȱ2012ȱmedȱbredȱtilslutningȱiȱFolketingetȱgennemførtȱenȱændringȱ
afȱfolkeskoleloven,ȱderȱafgrænserȱspecialundervisningȱtilȱatȱværeȱundervisningȱiȱspecialȬ
skolerȱogȱspecialklasserȱsamtȱundervisningȱiȱdenȱalmindeligeȱfolkeskole,ȱhvorȱelevenȱfårȱ
støtteȱiȱmindstȱniȱugentligeȱtimer.1ȱ
ȱ
Lovændringenȱ giverȱ kommunerneȱ mulighedȱ forȱ størreȱ fleksibilitetȱ iȱ forbindelseȱ
medȱatȱtilrettelæggeȱenȱinkluderendeȱundervisning.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Jf.ȱ LOVȱ nr.ȱ 379ȱ afȱ 28.ȱ aprilȱ 2012ȱ omȱ ændringȱ afȱ lovȱ omȱ folkeskolen,ȱ lovȱ omȱ friskolerȱ ogȱ privateȱ
grundskolerȱm.v.ȱogȱlovȱomȱfolkehøjskoler,ȱefterskoler,ȱhusholdningsskolerȱogȱhåndarbejdsskolerȱ(frieȱ
kostskoler).ȱ Inklusionȱ afȱ eleverȱ medȱ særligeȱ behovȱ iȱ denȱ almindeligeȱ undervisningȱ ogȱ tilpasningȱ afȱ
klagereglerneȱtilȱenȱmereȱinkluderendeȱfolkeskoleȱm.v.ȱ
ȱ
1
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Aftaleomkommunernesøkonomifor2013
RegeringenȱogȱKLȱharȱiȱAftaleȱomȱkommunernesȱøkonomiȱforȱ2013ȱ(ØA13)ȱaftaltȱkonkreȬ
teȱmålsætningerȱforȱenȱsuccesfuldȱomstillingȱtilȱinklusion.ȱMålsætningerneȱomfatterȱanȬ
delenȱ afȱ elever,ȱ derȱ inkluderesȱ iȱ denȱ almindeligeȱ undervisning,ȱ detȱ fagligeȱ niveauȱ ogȱ
elevernesȱtrivsel.ȱȱ
ȱ
Parterneȱ vilȱ iȱ denȱ forbindelseȱ haveȱ fokusȱ påȱ kompetencer,ȱ inklusionsfremmendeȱ
styringsmodellerȱogȱopbakningȱtilȱinklusion.ȱ
ȱ
Detȱfremgårȱafȱaftalen,ȱatȱderȱskalȱskeȱenȱårligȱafrapporteringȱafȱstatusȱpåȱomstillinȬ
genȱtilȱøgetȱinklusion,ȱogȱomstillingenȱskalȱforeløbigȱfølgesȱoverȱtreȱår.ȱIȱdenȱforbindelseȱ
gennemføresȱ enȱ tilbagevendendeȱ repræsentativȱ undersøgelseȱ iȱ 10Ȭ12ȱ udvalgteȱ kommuȬ
ner.ȱDataȱomȱsupplerendeȱundervisningȱskalȱindgåȱiȱundersøgelsen.ȱ
Forudȱ forȱ ØA13ȱ harȱ enȱ tværministerielȱ arbejdsgruppeȱ medȱ repræsentanterȱ fraȱ FinansȬ
ministeriet,ȱKLȱogȱMinisterietȱforȱBørnȱogȱUndervisningȱudarbejdetȱenȱrapportȱmedȱopȬ
lægȱ tilȱ enȱ dokumentationsmetode.ȱ Rapportenȱ indeholderȱ blandtȱ andetȱ budȱ påȱ muligeȱ
målepunkterȱ iȱ forholdȱ tilȱ enȱ vellykketȱ inklusionsindsatsȱ ogȱ enȱ bruttolisteȱ overȱ muligeȱ
indikatorer.ȱ
ȱ
Arbejdsgruppenȱkomȱpåȱbaggrundȱafȱenȱkortlægningȱafȱdeȱeksisterendeȱdatakilderȱ
påȱ inklusionsȬȱ ogȱ specialundervisningsområdet,ȱ somȱ indberettesȱ afȱ skolerneȱ tilȱ DanȬ
marksȱStatistikȱogȱUNIȬC,ȱmedȱetȱforslagȱtilȱenȱbruttolisteȱafȱdata,ȱsomȱkanȱdokumentereȱ
omstillingenȱtilȱøgetȱinklusionȱiȱalleȱlandetsȱkommuner.ȱȱ
ȱ
Arbejdsgruppenȱpegedeȱdogȱpå,ȱatȱdetȱikkeȱerȱmuligtȱgennemȱudgiftsdata,ȱelevdataȱ
ellerȱdata,ȱsomȱknytterȱsigȱtilȱlærernesȱressourceforbrug,ȱfuldtȱudȱatȱfølgeȱindholdsmæsȬ
sigtȱopȱpåȱdenȱomstilling,ȱsomȱiȱøjeblikketȱfinderȱstedȱiȱkommunerne.ȱEnȱopfølgningȱpåȱ
inkluderendeȱstyringsmodeller,ȱvisitationsprocesser,ȱorganiseringȱafȱPPRȱm.fl.ȱmåȱderforȱ
tageȱudgangspunktȱiȱandreȱkilderȱendȱdeȱeksisterendeȱdatakilder.ȱ
ȱ
Arbejdsgruppenȱforeslog,ȱatȱderȱgennemførtesȱenȱårlig,ȱsupplerende,ȱkvalitativȱunȬ
dersøgelseȱiȱ12ȱudvalgteȱkommuner,ȱhvorȱderȱsåsȱpåȱkommunernesȱ omstillingsprocesȱiȱ
retningȱ afȱ øgetȱ inklusion.ȱ Undersøgelsenȱ skulleȱ følgeȱ udviklingenȱ iȱ repræsentativtȱ udȬ
valgteȱkommunerȱmedȱhenblikȱpåȱatȱfølgeȱopȱpåȱmålepunkter,ȱsomȱikkeȱkunneȱbelysesȱ
gennemȱstatistiskeȱogȱøkonomiskeȱdata.ȱȱ
ȱ
Derȱblevȱpegetȱpåȱfølgendeȱfokuspunkter:ȱ
ȱ
x Styringsmodellerȱiȱkommunerneȱ(økonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusion)ȱ
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x

OrganiseringȱafȱPPRȱȱ

x

Visitationsprocessenȱ

x

Kompetencerȱ(kompetenceudvikling,ȱbrugȱafȱressourcepersonerȱogȱPPRȱmv.)ȱ
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x

Pædagogiskeȱmetoderȱtilȱinklusionȱ

x

Opbakningȱtilȱinklusion.ȱ

ȱ
Arbejdsgruppenȱforeslog,ȱatȱderȱefterȱtreȱårȱgennemførtesȱenȱundersøgelseȱmedȱdetȱforȬ
målȱatȱanalysereȱsammenhængeneȱmellemȱkommunernesȱindsatserȱogȱelevernesȱfagligȬ
hed,ȱtrivselȱogȱovergangȱtilȱungdomsuddannelserneȱmedȱhenblikȱpåȱatȱkvalificereȱeffekȬ
tenȱafȱdeȱinkluderendeȱmetoder.ȱȱ
ȱ
Aftalenȱ omȱ dokumentationȱ afȱ kommunernesȱ omstillingȱ tilȱ øgetȱ inklusionȱ iȱ ØA13ȱ
byggerȱpåȱarbejdsgruppensȱrapport.ȱ

OpfølgningpåaftalenomdokumentationafkommunernesomstilͲ
ling
Somȱ opfølgningȱ påȱ ØA13ȱ harȱ Finansministeriet,ȱ KLȱ ogȱ Ministerietȱ forȱ Børnȱ ogȱ UnderȬ
visningȱ aftalt,ȱ atȱ afrapporteringenȱ påȱ landsplanȱ skalȱ skeȱ gennemȱ denȱ sædvanligeȱ dataȬ
indsamlingȱ medȱ udgangspunktȱ iȱ fokuspunkterneȱ fraȱ arbejdsgruppensȱ rapport.ȱ AfrapȬ
porteringenȱ påȱ landsplanȱ vilȱ bliveȱ gennemførtȱ afȱ arbejdsgruppenȱ påȱ baggrundȱ afȱ dataȱ
fraȱUNIȬCȱogȱDanmarksȱStatistik.ȱ
ȱ
Afrapporteringȱ vedrørendeȱ fokuspunkterne,ȱ herunderȱ supplerendeȱ undervisning,ȱ
skalȱskeȱvedȱdenȱanbefaledeȱtilbagevendende,ȱrepræsentativeȱundersøgelseȱiȱ12ȱkommuȬ
ner.ȱȱ

Opgavensformål
Opgavenȱ medȱ atȱ gennemføreȱ denȱ tilbagevendende,ȱ repræsentativeȱ undersøgelseȱ iȱ 12ȱ
kommunerȱblevȱefterȱudbudȱgivetȱtilȱetȱkonsortiumȱbeståendeȱafȱAarhusȱUniversitetȱogȱ
SFI.ȱFormåletȱmedȱundersøgelsenȱerȱatȱbelyseȱkommunernesȱomstillingsprocesȱiȱlysetȱafȱ
deȱændredeȱrammerȱforȱinklusionsindsatsen,ȱherunderȱhvordanȱdeȱudvalgteȱkommunerȱ
pædagogiskȱogȱstyringsmæssigtȱharȱhåndteretȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱDermedȱerȱ
formåletȱ atȱgiveȱ etȱ repræsentativtȱ indtrykȱaf,ȱhvordanȱkommunerneȱ arbejderȱ medȱmålȬ
sætningerneȱ forȱ enȱ succesrigȱ omstilling,ȱ ogȱ hvordanȱ detȱ gårȱ medȱ fokuspunkterne.ȱ Deȱ
årligeȱafrapporteringerȱskalȱindgåȱiȱdenȱpolitiskeȱopfølgningȱpåȱomstillingenȱtilȱøgetȱinȬ
klusionȱsomȱdelȱafȱaftalenȱomȱkommunernesȱøkonomi.ȱ
ȱ
Denȱ afsluttendeȱ analyseȱ efterȱ tredjeȱ dataindsamlingsrundeȱ harȱ tilȱ formålȱ atȱ samȬ
menholdeȱogȱanalysereȱdeȱforskelligeȱkommunersȱinklusionsindsatsȱiȱforholdȱtilȱdeȱmålȬ
sætninger,ȱsomȱregeringenȱogȱKLȱharȱopstillet.ȱDermedȱerȱformåletȱmedȱdenȱafsluttendeȱ
analyseȱatȱbidrageȱmedȱvidenȱomȱhvilkeȱpædagogiskeȱogȱstyringsmæssigeȱtilgange,ȱsomȱ
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harȱdenȱstørsteȱeffektȱpåȱfxȱlæringȱogȱtrivsel.ȱDenȱafsluttendeȱanalysesȱresultaterȱskalȱsesȱiȱ
lysetȱafȱeffektivȱanvendelseȱafȱressourcer.ȱ
ȱ
UndersøgelsenȱharȱskulletȱværeȱiȱoverensstemmelseȱmedȱdenȱforståelseȱafȱinklusiȬ
on,ȱ somȱ liggerȱ tilȱ grundȱ forȱ regeringenȱ ogȱ KLȇsȱ aftaleȱ omȱ øgetȱ inklusionȱ iȱ folkeskolen,ȱ
fremsatȱiȱaftalenȱomȱkommunernesȱøkonomiȱiȱ2013.ȱDetteȱindebærer,ȱatȱsuccesrigȱinkluȬ
sionȱindbefatter,ȱatȱfærreȱeleverȱhenvisesȱtilȱspecialskolerȱogȱspecialklasser,ȱatȱelevernesȱ
fagligeȱniveauȱforbedres,ȱogȱatȱelevernesȱtrivselȱfastholdes.ȱDerȱhenvisesȱiȱøvrigtȱtilȱforȬ
arbejderneȱtilȱ lovȱ nr.ȱ129ȱ ȈInklusionȱafȱeleverȱ medȱsærligeȱ behovȱ iȱdenȱalmindeligeȱunȬ
dervisningȱogȱtilpasningȱafȱklagereglerneȱtilȱenȱmereȱinkluderendeȱfolkeskoleȈ.ȱȱ
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Metode
Indledning
Dokumentationsprojektetȱ bestårȱ afȱ treȱ tilbagevendendeȱ undersøgelserȱ iȱ 2013,ȱ 2014ȱ ogȱ
2015.ȱAlleȱtreȱundersøgelserȱindeholderȱkortlægningerȱafȱkommunernesȱomstillingsproȬ
cesserȱtilȱøgetȱinklusionȱsamtȱenȱbeskrivelseȱafȱudviklingenȱiȱdeȱlandsdækkendeȱregisterȬ
dataȱ iȱ deȱ kommuner,ȱ derȱ deltagerȱ iȱ undersøgelsen.ȱ Undersøgelsenȱ iȱ 2015ȱ indeholderȱ
endvidereȱ enȱ samlet,ȱ tværgåendeȱ analyseȱ afȱ kommunernesȱ indsatserȱ iȱ forholdȱ tilȱ deȱ iȱ
projektetȱopstilledeȱmålȱogȱfokuspunkter.ȱȱ
ȱ
DetȱsamledeȱundersøgelseskompleksȱskulleȱdækkeȱetȱrepræsentativtȱudsnitȱafȱeleȬ
verneȱ iȱ folkeskolen.ȱ Derȱ erȱ derforȱ foretagetȱ etȱ nøjeȱ udvalgȱ afȱ kommuner,ȱ ogȱ indenȱ forȱ
disseȱ erȱ derȱ inddragetȱ alleȱ skolerȱ ogȱ udtagetȱ eleverȱ ogȱ forældreȱ fraȱ skolernesȱ 2.ȱ ogȱ 8.ȱ
klasser.ȱNetopȱdeȱtoȱklassetrinȱerȱvalgt,ȱfordiȱenȱvæsentligȱdelȱafȱinklusionenȱkunneȱantaȬ
gesȱatȱbeståȱi,ȱdelsȱatȱeleverȱikkeȱlængereȱblevȱvisiteretȱtilȱspecialtilbudȱindenȱforȱdeȱførsteȱ
skoleår,ȱdelsȱatȱeleverȱindeȱiȱskoleforløbetȱblevȱhjemtaget.ȱ
KortlægningenȱafȱdetȱrepræsentativeȱudsnitȱafȱkommunerȱskerȱviaȱkvalitativeȱogȱkvantiȬ
tativeȱindsamlingsmetoderȱogȱbeskriverȱfølgendeȱfokuspunkter:ȱ
ȱ
x Inklusionsfremmendeȱstyringsmodellerȱ
x Kompetencerȱ
x Opbakningȱtilȱinklusionȱ
x Fastholdelseȱafȱelevernesȱtrivselȱ
x Supplerendeȱundervisning.ȱ
ȱ
FølgendeȱrespondenterȱerȱudvalgtȱforȱatȱfåȱenȱsåȱbredȱdækningȱsomȱmuligtȱafȱdeȱovenȬ
ståendeȱfokuspunkter:ȱ
ȱ
x Skolecheferȱ
x PPRȬledereȱ
x Skoleledereȱ
x Skolebestyrelsesformændȱ
x Lærereȱ
x Eleverȱpåȱ2.ȱogȱ8.ȱklassetrinȱ
x Forældreȱtilȱeleverneȱpåȱ2.ȱogȱ8.ȱklassetrin.ȱ
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ForȱskolecheferȱogȱPPRȬledersȱvedkommendeȱerȱderȱgennemførtȱsemistruktureredeȱkvaȬ
litativeȱinterview.ȱForȱdeȱøvrigeȱrespondenterȱerȱderȱanvendtȱsærskilteȱspørgeskemaunȬ
dersøgelserȱogsåȱbetegnetȱsomȱsurvey.ȱ
ȱ
Derȱ erȱ desudenȱ suppleretȱ medȱ dokumentanalyserȱ afȱ materialerȱ indsamletȱ iȱ komȬ
munerne.ȱ

Valgetafkommuner
Derȱ erȱ tilȱ brugȱ forȱ dokumentationsprojektetȱ udvalgtȱ 12ȱ kommuner,ȱ derȱ kanȱ antagesȱ atȱ
haveȱenȱrepræsentationȱforȱdeȱforskelle,ȱderȱerȱmellemȱkommunerȱiȱheleȱlandet.ȱPåȱdenneȱ
baggrundȱ kanȱ detȱ sandsynliggøres,ȱ atȱ trendsȱ iȱ disseȱ kommunerȱ erȱ sigendeȱ forȱ trendsȱ iȱ
alleȱkommunerȱiȱheleȱDanmark.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱvalgtȱfireȱkommuner,ȱsomȱerȱbykommuner,ȱogȱotteȱkommuner,ȱderȱerȱlandȬ
kommuner.ȱ Deȱ fireȱ bykommunerȱ erȱ valgtȱ blandtȱ kommuner,ȱ derȱ stortȱ setȱ kunȱ harȱ byȬ
mæssigȱbebyggelse.ȱDeȱotteȱlandkommunerȱerȱvalgtȱblandtȱkommunerȱmedȱmindreȱbyerȱ
ogȱ etȱ stortȱopland.ȱ Detȱ samledeȱudvalgȱ harȱ skulletȱ dækkeȱ Sjælland,ȱ Fynȱ ogȱ Jylland,ȱ ogȱ
derȱerȱforetagetȱetȱvalg,ȱsåȱderȱiȱ2013ȱvarȱenȱligeligȱfordelingȱafȱbyerȱmedȱ”blåt”ȱflertalȱogȱ
”rødt”ȱ flertalȱiȱ kommunalbestyrelsen.ȱ Valgetȱ afȱkommunerȱ harȱ skulletȱ rummeȱsegregeȬ
ringsprocenterȱbådeȱoverȱogȱunder,ȱhvadȱmanȱkunneȱforventeȱudȱfraȱkommunernesȱsoȬ
cioøkonomiskeȱ baggrund,ȱ idetȱ derȱ dogȱ erȱ valgtȱ nogleȱ fåȱ kommunerȱ medȱ højȱ segregeȬ
ringsgrad,ȱudenȱatȱdetȱpåvirkerȱrepræsentativitetenȱvæsentligt.ȱMedȱhensynȱtilȱsegregeȬ
ringsprocenterȱgælderȱiȱøvrigt,ȱatȱdeȱsyvȱstørsteȱbykommunerȱiȱDanmarkȱalleȱliggerȱunȬ
derȱ gennemsnittet.ȱSegregeringsprocenterȱanvendtȱ iȱ forbindelseȱmedȱ valgetȱafȱ kommuȬ
nerȱerȱtagetȱfraȱKREVIȱ(2011),ȱBilagȱ1.ȱ
ȱ
Kommunerneȱ iȱ undersøgelsenȱ erȱ anonymeȱ ogȱ betegnesȱ medȱ etȱ bogstav.ȱ Hverȱ enȬ
keltȱ kommuneȱ erȱ dogȱ blevetȱ bekendtȱ med,ȱ hvilketȱ bogstavȱ kommunenȱ erȱ tildelt.ȱ AnoȬ
nymiseringenȱerȱsket,ȱdaȱderȱiȱforbindelseȱmedȱinklusionsprocessenȱindgårȱenȱkompleksȱ
rækkeȱafȱpolitiske,ȱadministrative,ȱpersonalemæssigeȱogȱpædagogiskeȱovervejelser,ȱligeȬ
somȱprocessenȱkanȱværeȱmereȱellerȱmindreȱvelforberedt,ȱogȱviȱharȱikkeȱønsketȱatȱsendeȱ
oplysningerȱomȱnavngivneȱkommunerȱudȱiȱoffentligheden.ȱFormåletȱmedȱundersøgelsenȱ
erȱatȱgiveȱetȱbredtȱbilledeȱaf,ȱhvadȱderȱforegår,ȱsamtȱatȱgiveȱkommunerneȱmulighedȱforȱatȱ
læreȱafȱhinanden.ȱ

Undersøgelsesmetoderi1.delafrapporten
Iȱundersøgelsenȱiȱkommunerne,ȱderȱindgårȱiȱ1.ȱdelȱafȱrapporten,ȱerȱderȱdelsȱanvendtȱkvaȬ
litativeȱmetoder,ȱdelsȱkvantitativeȱmetoder.ȱDeȱkvalitativeȱmetoderȱerȱanvendt,ȱhvorȱderȱ

18

Dokumentationsprojektet:
Kommunernesomstillingtiløgetinklusionpr.marts2015


ikkeȱforudȱkunneȱdefineresȱkategorierȱellerȱparametre,ȱderȱgjordeȱenȱforlodsȱoperationaȬ
liseringȱ mulig.ȱ Somȱ eksempelȱ kanȱ nævnesȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ tilȱ inklusion,ȱ hvorȱ
stortȱ setȱ alleȱ kommunerȱ anvenderȱ forskelligeȱ metoder,ȱ derȱ bestårȱ afȱ kombinationerȱ afȱ
centraleȱogȱdecentraleȱmodeller,ȱsomȱførstȱharȱkunnetȱafdækkes,ȱefterȱatȱderȱerȱgennemȬ
førtȱinterviewȱmedȱskolecheferȱ(ellerȱforvaltningsmedarbejdereȱmedȱdenneȱfunktion).ȱȱ
ȱ
Efterȱ atȱ deȱ kvalitativeȱ undersøgelserȱ iȱ alleȱ 12ȱ kommunerȱ iȱ foråretȱ 2013ȱ blevȱ genȬ
nemført,ȱsketeȱderȱenȱkvantificeringȱpåȱetȱantalȱparametre,ȱderȱgjordeȱenȱsammenligningȱ
mellemȱ kommunerneȱ ogȱ indenȱ forȱ kommunerneȱ overȱ deȱ treȱ årȱ mulig.ȱ Derȱ varȱ enȱ forȬ
ventningȱom,ȱatȱderȱløbendeȱvilleȱskeȱændringerȱiȱkommunernesȱpraksisȱoverȱdeȱtreȱår,ȱ
ogȱderȱblevȱderforȱgennemførtȱnye,ȱkvalitativeȱundersøgelserȱvedȱinterviewȱmedȱskoleȬ
cheferȱogȱPPRȬledereȱiȱ2014ȱogȱ2015.ȱFordelenȱvedȱdeȱkvalitativeȱmetodersȱanvendelseȱiȱ
forbindelseȱ medȱ projektetȱ var,ȱ atȱ derȱ harȱ væretȱ enȱ interaktionȱ mellemȱ interviewerȱ ogȱ
respondent,ȱsomȱharȱgivetȱmulighedȱforȱuddybelseȱogȱbegrundelseȱafȱsvar,ȱligesomȱdetȱ
harȱværetȱmuligtȱatȱafdækkeȱbådeȱmanifesteȱogȱlatenteȱholdningerȱogȱmotiver,ȱderȱikkeȱ
kanȱundgåȱatȱværeȱetȱledȱiȱsåvelȱskoleforvaltningernesȱsomȱPPRȬenhedernesȱstrategierȱogȱ
omlægningerȱafȱpraksis.ȱ
ȱ
Vedȱkvalitativeȱinterviewȱerȱderȱblevetȱbrugtȱenȱblandingȱafȱsemistruktureredeȱogȱ
struktureredeȱmetoderȱforȱatȱsikre,ȱatȱderȱkunneȱskeȱenȱmaksimaltȱsammenligneligȱindȬ
samlingȱafȱoplysninger.ȱDeȱsemistruktureredeȱmetoderȱerȱblevetȱanvendt,ȱhvorȱderȱforȬ
lodsȱvarȱenȱrelativtȱbeskedenȱvidenȱom,ȱhvordanȱkommunerȱellerȱskolerȱagerede,ȱfxȱhvilȬ
keȱ pædagogiskeȱ metoderȱ ellerȱ formerȱ forȱ kompetenceudviklingȱ kommunerȱ ogȱ skolerȱ
brugteȱtilȱinklusion.ȱDeȱstruktureredeȱmetoderȱerȱanvendt,ȱhvorȱderȱmedȱstorȱsandsynȬ
lighedȱ kunneȱ forudsigesȱ atȱ væreȱ nogleȱ ganskeȱ bestemteȱ fremgangsmåderȱ ellerȱ principȬ
per,ȱfxȱhvilkeȱressourcerȱderȱvarȱtilgængeligeȱogȱkunneȱanvendesȱafȱlærerneȱiȱtilrettelægȬ
gelsenȱ afȱ inklusionsarbejdet.ȱ Iȱ forbindelseȱ medȱ brugenȱ afȱ kvalitativeȱ metoderȱ blevȱ derȱ
bådeȱnedskrevetȱnoterȱiȱspørgearkȱogȱforetagetȱlydoptagelser,ȱsomȱkunneȱdokumentereȱ
data.ȱAnalysemetodenȱharȱfortrinsvisȱværetȱenȱafsøgningȱafȱtemaer,ȱdvs.ȱforhold,ȱderȱgårȱ
igenȱpåȱtværsȱafȱkommunerȱellerȱskoler,ȱogȱhvorȱdetȱharȱkunnetȱladeȱsigȱgøre,ȱerȱderȱsomȱ
nævntȱforetagetȱenȱkvantificeringȱafȱoplysningerneȱfraȱdeȱtematiskeȱområder.ȱ
ȱ
Deȱ kvantitativeȱ metoderȱ blevȱ anvendt,ȱ hvorȱ derȱ forlodsȱ harȱ kunnetȱ skeȱ enȱ sikkerȱ
operationaliseringȱafȱspørgsmålȱogȱemnekredse,ȱogȱhvorȱderȱalleredeȱforelåȱdataȱiȱoffentȬ
ligeȱ registre,ȱ fxȱ UNIȬCȱ ellerȱ Danmarksȱ Statistik,ȱ ellerȱ hvorȱ kommunerȱ ogȱ skolerȱ kunneȱ
levereȱdata,ȱderȱalleredeȱvarȱkvantitative,ȱfxȱantalȱafȱeleverȱiȱforskelligeȱforanstaltninger.ȱ
Detȱskalȱiȱdenȱforbindelseȱnævnes,ȱatȱderȱerȱbrugtȱkvantitativeȱmetoderȱoveralt,ȱhvorȱdetȱ
overhovedetȱvarȱmuligt,ȱherunderȱkvantificeringȱafȱkvalitativeȱdataȱforȱatȱopnåȱdetȱsikȬ
restȱmuligeȱsammenligningsgrundlag.ȱ
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Undersøgelsesmetoderi2.delafrapporten
Formåletȱmedȱsurveydelenȱerȱatȱundersøgeȱomstillingsprocessenȱtilȱøgetȱinklusionȱudȱfraȱ
henholdsvisȱ skolelederne,ȱ lærerne,ȱ bestyrelsesformændene,ȱ eleverneȱ ogȱ forældrenesȱ perspektiȬ
ver.ȱDerȱerȱdefineretȱfølgendeȱfemȱfokuspunkterȱforȱarbejdetȱmedȱøgetȱinklusionȱiȱfolkeȬ
skolen:ȱ
ȱ
1. Inklusionsfremmendeȱstyringsmodellerȱ
2. Kompetencerȱ
3. Opbakningȱtilȱinklusionȱ
4. Fastholdelseȱafȱelevernesȱtrivselȱ
5. Supplerendeȱundervisning.ȱ
ForȱhvertȱafȱdeȱfemȱfokuspunkterȱanvendesȱresultaterneȱfraȱspørgeskemaundersøgelserȬ
neȱblandtȱskolelederne,ȱlærerneȱogȱbestyrelsesformændeneȱpåȱskolerneȱiȱdeȱ12ȱkommuȬ
ner.ȱHvadȱangårȱdetȱfjerdeȱfokuspunktȱ–ȱfastholdeȱafȱelevernesȱtrivselȱ–ȱinddragesȱdesuȬ
denȱbådeȱresultaterneȱfraȱ(1)ȱtrivselsmålingenȱblandtȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱogȱ(2)ȱunȬ
dersøgelsenȱafȱforældrenesȱopfattelseȱafȱderesȱbørnsȱtrivselȱiȱskolen.ȱ
ȱ
Derȱ foretagesȱ toȱ typerȱ afȱ statistiskeȱ analyserȱ forȱ hvertȱ fokuspunkt.ȱ Forȱ detȱ førsteȱ
analyseresȱdeȱrelevanteȱspørgeskemasvarȱoverȱtid,ȱidetȱbesvarelserneȱfraȱtredjeȱogȱsidsteȱ
indsamlingsrundeȱiȱforåretȱ2015ȱsammenholdesȱmedȱresultaterneȱfraȱførsteȱindsamlingsȬ
rundeȱ gennemførtȱ påȱ sammeȱ tidspunktȱ toȱ årȱ tidligere.ȱ Detteȱ gøresȱ medȱ tȬtest,ȱ hvorvedȱ
detȱkanȱbelyses,ȱomȱforskelleneȱiȱrespondenternesȱgennemsnitȱpåȱdeȱrelevanteȱspørgsmålȱ
mellemȱførsteȱogȱtredjeȱrundeȱerȱstatistiskȱsignifikante,ȱdvs.,ȱomȱderȱerȱmindreȱendȱ5Ȭ10ȱ
pct.ȱsandsynlighedȱfor,ȱatȱforskelleneȱskyldesȱtilfældigheder.ȱVedȱatȱsammenholdeȱdisseȱ
resultaterȱ medȱ resultaterneȱ fraȱ denȱ tilsvarendeȱ analyseȱ iȱ sidsteȱ rapportȱ fraȱ martsȱ 2014ȱ
giverȱanalysenȱetȱindblikȱiȱudviklingstendenserneȱiȱomstillingsprocessenȱoverȱdeȱtreȱår.ȱ
ResultaterneȱfraȱalleȱtreȱindsamlingsrunderȱerȱpræsenteretȱiȱtabelmaterialetȱiȱAppendiks.ȱ
ȱ
Forȱ detȱ andetȱ analyseresȱ sammenhængenȱ mellemȱ spørgeskemasvareneȱ indenȱ forȱ
ovenståendeȱ femȱ fokuspunkterȱ ogȱ deȱ syvȱ inklusionsindikatorer,ȱ somȱ blevȱ opstilletȱ vedȱ
projektetsȱbegyndelseȱiȱ2013.ȱDetteȱgøresȱligeledesȱmedȱtȬtest.ȱDeȱsyvȱinklusionsindikatoȬ
rerȱer:ȱ
ȱ
1. Startårȱforȱinklusionsprocessenȱ
2. Gradȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauetȱ
3. Gradȱafȱkompetenceudviklingȱ
4. Gradȱafȱøkonomiskeȱincitamenterȱ
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5. KvalitetȱafȱsamarbejdeȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPRȱ
6. Ændringȱiȱinklusionsprocentenȱfraȱ2010ȱtilȱ2013ȱ
7. Kommunernesȱsocioøkonomiskeȱindeks.ȱ
Inklusionsindikatorerneȱbliverȱiȱførsteȱdelȱafȱrapportenȱbeskrevetȱiȱforholdȱtilȱhverȱafȱdeȱ
12ȱ kommuner,ȱ derȱ indgårȱ iȱ undersøgelsen.ȱ Kommunernesȱ socioøkonomiskeȱ indeksȱ pr.ȱ
martsȱ 2015ȱ fremgårȱ afȱ figurȱ B3.5ȱ iȱ Bilagȱ 3.ȱ Kommunernesȱ inklusionsprocentȱ pr.ȱ martsȱ
2015ȱfremgårȱafȱtabelȱB.3.2ȱiȱAppendiks.ȱ
ȱ
Forȱbeggeȱtyperȱafȱstatistiskeȱanalyserȱerȱdetȱværdȱatȱbemærke,ȱatȱmanȱsomȱfølgeȱafȱ
detȱ relativtȱ laveȱ antalȱ besvarelserȱ iȱ hverȱ gruppeȱ finderȱ relativtȱ fåȱ statistiskȱ signifikanteȱ
resultater.ȱDetteȱforholdȱerȱsærligtȱudtaltȱforȱanalyserȱvedrørendeȱskolelederneȱ(n=ȱ83)ȱogȱ
bestyrelsesformændeneȱ(n=77),ȱidetȱderȱ–ȱiȱforholdȱtilȱlærerneȱ(nȱ=ȱ686)ȱ–ȱharȱvæsentligtȱ
færreȱbesvarelserȱforȱdisseȱtoȱrespondentgrupper.ȱDerforȱerȱdetȱvigtigtȱatȱværeȱopmærkȬ
somȱpå,ȱatȱderȱmedȱanalyserneȱbeskrivesȱtendenserȱtilȱforskelleȱsnarereȱendȱegentligeȱstaȬ
tistiskȱ sikreȱ forskelle.ȱ Iȱ denneȱ forbindelseȱ børȱ detȱ desudenȱ understreges,ȱ atȱ detȱ ikkeȱ erȱ
muligtȱatȱdrageȱkausaleȱfortolkningerȱpåȱbaggrundȱafȱanalyseresultaterne.ȱÅrsagenȱhertilȱ
er,ȱatȱdeȱfundneȱsammenhænge/tendenserȱkanȱskyldesȱfaktorer,ȱsomȱderȱikkeȱerȱkontrolȬ
leretȱfor.ȱ
ȱ
Enȱtredjeȱtypeȱanalyse,ȱderȱindgårȱiȱrapportensȱandenȱdel,ȱerȱenȱrentȱdeskriptivȱanaȬ
lyseȱafȱudviklingenȱiȱsammenhængenȱmellemȱinklusionsmålsætningenȱogȱinklusionsinȬ
dikatorerneȱ overȱ deȱ treȱ årȱ iȱ deȱ 12ȱ kommuner.ȱ Daȱ sammenhængenȱ mellemȱ inklusionsȬ
målsætningȱogȱinklusionsindikatorerȱbyggerȱpåȱetȱgennemsnitȱafȱdeȱ12ȱkommunerȱiȱhverȱ
runde,ȱgiverȱdetȱikkeȱmeningȱatȱlaveȱenȱegentligȱstatistiskȱanalyse.ȱIȱstedetȱerȱder,ȱiȱApȬ
pendiksȱ3.B,ȱenȱgrafiskȱgennemgangȱafȱudviklingenȱiȱsammenhængeneȱoverȱdeȱtreȱrunȬ
der.ȱ
ȱ
Surveydelenȱ byggerȱ påȱ spørgeskemabesvarelserȱ fraȱ skoleledere,ȱ skolebestyrelsesȬ
formændȱogȱlærereȱiȱdeȱ12ȱkommuner.ȱSpørgeskemaerneȱerȱalleȱwebbaseredeȱmedȱlukȬ
kedeȱsvarkategorier,ȱsåledesȱatȱsammenligningerȱmellemȱkommunerȱogȱinklusionsindiȬ
katorerȱerȱmulige.ȱSpørgeskemaerneȱerȱbyggetȱopȱomkringȱdeȱfemȱfokuspunkter.ȱ
ȱ
Spørgeskemaerneȱblevȱudsendtȱsomȱenȱdelȱafȱenȱtoleddetȱprocedure.ȱIȱinstitutionsȬ
registeretȱpåȱUndervisningsministerietsȱhjemmesideȱerȱderȱregistreretȱiȱaltȱ150ȱfolkeskoȬ
lerȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱiȱskoleåretȱ2014/15.ȱAfȱdisseȱerȱotteȱhovedskolerȱpåȱsammeȱadresseȱ
somȱ enȱ afȱ skolensȱ afdelingerȱ ogȱ tællesȱ derforȱ ikkeȱ somȱ særskilteȱ skoler.ȱ Førstȱ blevȱ derȱ
sendtȱenȱmailȱtilȱskolelederneȱpåȱsamtligeȱ142ȱfolkeskoler,ȱhvorȱdeȱblevȱbedtȱomȱatȱoplyseȱ
mailadresserneȱpåȱskolebestyrelsesformandenȱogȱalleȱdeȱlærere,ȱsomȱundervisteȱpåȱ2.ȱogȱ
8.ȱklassetrin.ȱSeksȱskoleledereȱreageredeȱikkeȱpåȱhenvendelserne,ȱogȱfireȱskoleledereȱønȬ
skedeȱikkeȱatȱdeltageȱiȱundersøgelsen.ȱHerefterȱblevȱdetȱwebbaseredeȱspørgeskemaȱudȬ
sendtȱtilȱskolelederneȱogȱtilȱdeȱbestyrelsesformændȱogȱlærere,ȱderȱvarȱoplystȱmailadresȬ
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serȱpå.ȱFraregnesȱdeȱmailadresser,ȱderȱerȱoplystȱforkertȱ(fxȱpga.ȱtastefejlȱellerȱfordiȱadresȬ
senȱerȱnedlagt),ȱblevȱderȱudsendtȱspørgeskemaerȱtilȱiȱaltȱ124ȱskoleledere,ȱ120ȱbestyrelsesȬ
formændȱogȱ1.886ȱlærereȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasse.ȱEfterȱtreȱelektroniskeȱrykkereȱopnåedesȱbesvaȬ
relserȱfraȱiȱaltȱ83ȱskoleledere,ȱ77ȱbestyrelsesformændȱogȱ686ȱlærere,ȱhvilketȱresulteredeȱiȱ
enȱsvarprocentȱpåȱ67ȱblandtȱskolelederne,ȱ64ȱblandtȱbestyrelsesformændeneȱogȱ36ȱblandtȱ
lærerne.ȱ Svarprocentenȱ blandtȱ lærerneȱ skalȱ dogȱ ansesȱ somȱ etȱ minimum,ȱ daȱ enȱ rækkeȱ
lærereȱmåȱformodesȱegentligȱikkeȱatȱhøreȱtilȱpopulationen,ȱhvilketȱerȱtilfældet,ȱhvisȱlæȬ
rerneȱfxȱikkeȱlængereȱunderviserȱiȱ2.ȱellerȱ8.ȱklasse,ȱellerȱhvisȱdeȱerȱsygemeldteȱogȱderforȱ
ikkeȱharȱmulighedȱforȱatȱdeltage.ȱIȱforholdȱtilȱforrigeȱdataindsamlingsrundeȱerȱsvarproȬ
centenȱ 18ȱ procentpointȱ højereȱ blandtȱ skolelederneȱ ogȱ etȱ enkeltȱ procentpointȱ højereȱ forȱ
bådeȱ bestyrelsesformændeneȱ ogȱ lærerne.ȱ Derȱ erȱ dogȱ ogsåȱ etȱ partieltȱ frafald,ȱ daȱ nogleȱ
respondenterȱkunȱharȱudfyldtȱskemaetȱdelvist,ȱhvorforȱantalletȱafȱrespondenterȱvariererȱ
påȱtværsȱafȱspørgsmålene.ȱAntalletȱafȱbesvarelserȱpåȱdeȱenkelteȱspørgsmålȱerȱnoteretȱunȬ
derȱtabellerneȱiȱBilagȱ2.ȱ
ȱ
Udȱover,ȱatȱderȱiȱdeȱtreȱspørgeskemaundersøgelserȱtilȱlærere,ȱledereȱogȱbestyrelsesȬ
formændȱerȱspurgtȱomȱenȱvurderingȱafȱelevernesȱtrivselȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasserneȱpåȱskolerneȱiȱ
deȱ12ȱudvalgteȱkommuner,ȱerȱderȱgennemførtȱenȱsærskiltȱtrivselsmåling.ȱDenneȱerȱgenȬ
nemførtȱvedȱhjælpȱafȱ”Termometeret”,ȱsomȱerȱetȱværktøjȱtilȱmålingȱafȱeleversȱtrivsel,ȱderȱ
erȱudvikletȱogȱdrevetȱafȱDanskȱCenterȱforȱUndervisningsmiljøȱ(DCUM).ȱMålingenȱforeȬ
tagesȱved,ȱatȱeleverneȱbesvarerȱetȱelektroniskȱspørgeskema.ȱSpørgeskemaerneȱerȱmålretȬ
tetȱeleverneȱiȱhenholdsvisȱindskolingen,ȱpåȱmellemtrinnetȱogȱiȱudskolingen.ȱHeriȱspørgesȱ
derȱindȱtilȱforskelligeȱaspekterȱvedȱelevernesȱtrivsel,ȱsundhedȱogȱdeȱfysiskeȱrammerȱpåȱ
skolen.ȱ Iȱ praksisȱ erȱ dataindsamlingenȱ gennemførtȱ vedȱ enȱ henvendelseȱ pr.ȱ mailȱ tilȱ deȱ
klasselærereȱ iȱ2.ȱogȱ8.ȱklasserne,ȱ somȱ skolelederneȱiȱdeȱ12ȱ kommunerȱ havdeȱgivetȱkonȬ
taktoplysningerȱpå.ȱKlasselærerenȱellerȱenȱkollegaȱiȱklassenȱ(viaȱenȱnøjeȱvejledning)ȱblevȱ
bedtȱomȱatȱforetageȱtrivselsmålingenȱvedȱhjælpȱafȱDCUM’sȱtermometer.ȱȱ
ȱ
Somȱetȱsupplementȱtilȱtrivselsmålingenȱblandtȱeleverneȱerȱforældreneȱtilȱeleverneȱiȱ
2.ȱ ogȱ 8.ȱ klasseȱ spurgtȱ om,ȱ hvordanȱ deȱ opfatterȱ deresȱ børnsȱ trivselȱ iȱ skolen.ȱ Paralleltȱ tilȱ
elevundersøgelsenȱ blevȱ dataindsamlingenȱ gennemførtȱ ved,ȱ atȱ klasselærerneȱ –ȱ viaȱ denȱ
sammeȱhenvendelseȱpr.ȱmailȱogȱviaȱenȱnøjeȱvejledningȱ–ȱblevȱbedtȱomȱatȱkontakteȱforælȬ
dreneȱtilȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱviaȱskolensȱForældreintraȱogȱherigennemȱvideresendeȱ
etȱlinkȱtilȱspørgeskemaetȱtilȱforældrene.ȱDenneȱfremgangsmådeȱresulteredeȱdesværreȱiȱenȱ
megetȱ lavȱ svarprocent,ȱ idetȱ blotȱ 594,ȱ 201ȱ ogȱ 276ȱ forældreȱ iȱ henholdsvisȱ 2013,ȱ 2014ȱ ogȱ
2015ȱbesvaredeȱspørgeskemaet.ȱIȱhvilketȱomfangȱdetteȱskyldes,ȱatȱklasselærerneȱikkeȱharȱ
gjortȱforældreneȱopmærksommeȱpåȱundersøgelsen,ȱellerȱatȱforældreneȱharȱvalgtȱikkeȱatȱ
besvareȱspørgsmålene,ȱvidesȱikke.ȱȱ
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ȱ
AfȱhensynȱtilȱfortrolighedenȱerȱalleȱanalyseresultaterneȱopgjortȱsomȱetȱsamletȱgenȬ
nemsnitȱforȱdeȱ12ȱkommuner.ȱ
ȱ
Detȱerȱundersøgt,ȱomȱderȱerȱsystematiskeȱforskelleȱmellemȱdeȱskoler,ȱhvorfraȱderȱerȱ
modtagetȱmindstȱénȱbesvarelseȱiȱhverȱrundeȱfraȱenȱrespondentgruppeȱ(skoleledere,ȱskoȬ
lebestyrelsesformænd,ȱ lærereȱ ogȱ elever),ȱ ogȱ deȱ skoler,ȱ hvorfraȱ derȱ ikkeȱ erȱ modtagetȱ énȱ
enesteȱbesvarelse.ȱResultaterneȱafȱdenneȱanalyseȱafȱfrafaldȱblandtȱskolerneȱerȱgennemgåȬ
etȱiȱBilagȱ5ȱiȱAppendiksȱogȱtyderȱsamletȱsetȱpå,ȱatȱskoler,ȱderȱharȱenȱressourcestærkȱelevȬ
populationȱ erȱ letȱ underrepræsenterede.ȱ Detȱ betyder,ȱ atȱ rapportensȱ resultaterȱ måskeȱ erȱ
mindreȱretvisendeȱforȱskolerȱmedȱmereȱressourcestærkeȱelever.ȱȱ

AfdækningafforskellemellemlederͲoglærersvar
Iȱdeȱtoȱførsteȱundersøgelsesrunderȱvarȱdetȱmarkant,ȱhvorȱstorȱenȱdivergensȱderȱvarȱmelȬ
lemȱskolelederesȱogȱlæreresȱsvarȱiȱsurveydelene.ȱDerȱerȱiȱ2015ȱforetagetȱyderligereȱanalyȬ
serȱafȱdisseȱforskelle,ȱhvorȱderȱerȱanvendtȱbådeȱkvantitativeȱogȱkvalitativeȱmetoder.ȱȱ
ȱ
Iȱdenȱkvantitativeȱdelȱerȱderȱanvendtȱdataȱfraȱspørgeskemaundersøgelserneȱblandtȱ
skoleledereȱogȱlærereȱ–ȱiȱaltȱ106ȱskoleobservationer.ȱIȱanalysenȱindgikȱderȱbesvarelserȱfraȱ
37ȱskolerȱfraȱrundeȱ1ȱ(2012/2013),ȱ28ȱskolerȱfraȱrundeȱ2ȱ(2013/2014)ȱogȱ41ȱskolerȱfraȱrundeȱ
3ȱ(2014/2015).ȱDisseȱdataȱharȱenȱpanelstruktur,ȱhvilketȱvilȱsige,ȱatȱderȱerȱetȱantalȱskoler,ȱ
somȱoptræderȱtoȱellerȱtreȱgangeȱiȱdeȱtreȱrunder.ȱSamtidigȱerȱderȱetȱforholdsvisȱlilleȱantalȱ
skoler,ȱ somȱ optræderȱ iȱ alleȱ undersøgelsensȱ runder,ȱ ogȱ etȱ endnuȱ mindreȱ antal,ȱ hvorfraȱ
derȱerȱbesvarelserȱbådeȱfraȱskolelederenȱogȱmindstȱénȱlærerȱpåȱdeȱvariable,ȱsomȱindgårȱiȱ
analysen.ȱForȱatȱudnytteȱdisseȱdataȱoptimaltȱgivetȱdenȱbegrænsning,ȱatȱantalletȱafȱskolerȱ
erȱ megetȱ lille,ȱ samtȱ forȱ atȱ letteȱ fortolkningȱ afȱ regressionskoefficienterneȱ erȱ derȱ anvendtȱ
lineærȱregressionȱmedȱrandomȱeffectsȱestimation,ȱhvorvedȱderȱtagesȱhøjdeȱfor,ȱatȱderȱbådeȱ
erȱvariansȱmellemȱskolerneȱogȱindenȱforȱskolerneȱoverȱtid.ȱResultaterneȱfraȱregressionsȬ
analysenȱpræsenteresȱiȱtabelȱB3.1ȱiȱAppendiks.ȱȱ
ȱ
Iȱ denȱ kvalitativeȱ delȱ erȱ derȱ iȱ deȱ semistruktureredeȱ interviewȱ medȱ skolecheferȱ ogȱ
PPRȬledereȱiȱ2015ȱtilføjetȱenȱrækkeȱekstraȱspørgsmål.ȱSvareneȱerȱanalyseretȱtematisk.ȱȱ
ȱ
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Del1.Datafraskolechefer,PPRͲledere
ogskoleforvaltninger
AfȱCamillaȱBrørupȱDyssegaardȱogȱNielsȱEgelundȱ

Præsentationafresultaterfrade12kommuner
Iȱdetȱfølgendeȱstartesȱderȱmedȱatȱgiveȱnogleȱbredeȱportrætterȱafȱkommunerne,ȱderȱgiverȱ
læserneȱmulighedȱforȱatȱfåȱetȱoverordnetȱbilledeȱafȱdeȱprocesser,ȱkommunerneȱharȱværetȱ
igennem.ȱȱ
ȱ
Derȱstartesȱmedȱnogleȱskematiske,ȱkvantitativeȱbasisoplysningerȱomȱkommunernesȱ
størrelseȱogȱurbaniseringsgrad,ȱantalletȱafȱfolkeskoler,ȱfrieȱskoler,ȱspecialklasserȱogȱspeciȬ
alskoler,ȱsomȱdeȱsåȱudȱiȱjanuarȱ2015.ȱDetȱerȱmuligtȱatȱfåȱoplysningerȱdækkendeȱ2013ȱogȱ
2014ȱiȱdeȱtoȱtidligereȱrapporter.ȱStørrelseȱdefineresȱiȱtreȱkategorierȱafȱhensynȱtilȱanonymiȬ
teten.ȱEnȱlilleȱkommuneȱerȱpåȱunderȱ30.000ȱindbyggere,ȱenȱmellemstorȱkommuneȱerȱpåȱ
mellemȱ30.000ȱogȱ70.000ȱindbyggere,ȱogȱenȱstorȱkommuneȱerȱpåȱoverȱ70.000ȱindbyggere.ȱȱ
ȱ
Derpåȱfølgerȱandelenȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱiȱkommunen,ȱigenȱgældendeȱforȱjanuarȱ
2015.ȱȱ
ȱ
Videreȱ følgerȱ nettodriftsudgifterȱ pr.ȱ folkeskoleelevȱ iȱ 2012,ȱ 2013ȱ ogȱ 2014ȱ indhentetȱ
fraȱDanmarksȱStatistik.ȱDerȱsuppleresȱmedȱenȱangivelseȱaf,ȱhvorȱmegetȱdenȱfaktiskeȱudȬ
giftȱiȱ2008ȱafvegȱfra,ȱhvadȱkommunensȱsocialøkonomiskeȱindeksȱtilsagde.ȱNårȱåretȱ2008ȱ
erȱvalgt,ȱerȱdet,ȱfordiȱdetȱerȱdetȱenesteȱår,ȱhvorȱderȱfindesȱenȱoffentligtȱtilgængeligȱberegȬ
ning.ȱDetȱvurderes,ȱatȱforskellenȱiȱfaktiskȱogȱforventetȱudgiftȱerȱenȱgodȱindikatorȱforȱenȱ
kommunesȱ ressourcetildelingȱ tilȱ skolen,ȱ idetȱ denȱ dogȱ vilȱ væreȱ enȱ delȱ påvirketȱ afȱ komȬ
munensȱskolestruktur,ȱomȱderȱfxȱerȱmangeȱsmåȱskoler.ȱȱ
ȱ
DetȱangivesȱdernæstȱmedȱudgangspunktȱiȱKREVIȱ(2011),ȱhvadȱinklusionsprocentenȱ
varȱiȱskoleåretȱ2009/10,ȱogȱhvorȱmegetȱdenȱliggerȱoverȱellerȱunder,ȱhvadȱderȱskulleȱkunneȱ
forventesȱudȱfraȱkommunensȱsocialøkonomiskeȱindeksȱiȱ2008,ȱogȱdetteȱefterfølgesȱafȱenȱ
angivelseȱ afȱ inklusionsprocentenȱ iȱ martsȱ 2013,ȱ martsȱ 2014ȱ ogȱ januarȱ 2015.ȱ Talȱ fraȱ 2013,ȱ
2014ȱogȱ2015ȱstammerȱfraȱdetȱskemaȱomȱadministrativeȱoplysninger,ȱderȱerȱindgåetȱsomȱ
supplementȱtilȱintervieweneȱ iȱkommunerne,ȱogȱdeȱkanȱsammenholdesȱmedȱmålsætninȬ
genȱ omȱ 96,0ȱ pct.ȱ iȱ 2015,ȱ derȱ dogȱ skalȱ sesȱ somȱ etȱ gennemsnitȱ forȱ Danmarkȱ somȱ helhed.ȱ
Talleneȱvilȱafvigeȱlidtȱfraȱdeȱtal,ȱderȱoplysesȱiȱofficielleȱstatistikker,ȱidetȱdisseȱikkeȱtagerȱ
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højdeȱforȱhvorȱmangeȱafȱenȱkommunesȱelever,ȱderȱgårȱiȱfrieȱskoler.ȱFrieȱskolerȱgiverȱspeȬ
cialundervisning,ȱmenȱharȱikkeȱspecialklasser,ȱligesomȱfrieȱskolerȱikkeȱmåȱværeȱspecialȬ
skoler.ȱAlȱsegregeretȱspecialundervisningȱiȱkommunerneȱforegårȱderforȱiȱfolkeskoler,ȱogȱ
enȱ højȱ andelȱ afȱ eleverȱ iȱ frieȱ skolerȱ vilȱ derforȱ sænkeȱ enȱ kommunesȱ officielleȱ inklusionsȬ
procent.ȱ
ȱ
Endeligȱ indgårȱ kommunensȱ socialøkonomiskeȱ indeksȱ forȱ 2015,ȱ derȱ erȱ tagetȱ fraȱ
www.noegletal.dk.ȱVedȱsocialøkonomiskȱindeksȱforståsȱetȱnøgletal,ȱsomȱmålerȱkommuȬ
nensȱrelativeȱudgiftsbehovȱiȱforholdȱtilȱandreȱkommunerȱpåȱbasisȱafȱenȱrækkeȱsocioøkoȬ
nomiskeȱkriterier,ȱderȱindgårȱmedȱforskelligȱvægtȱiȱberegningen.ȱDetȱerȱkriterierȱsomȱfxȱ
ȇAntalȱ20Ȭ59ȬårigeȱudenȱbeskæftigelseȇȱogȱȇAntalȱpsykiatriskeȱpatienterȇ.ȱDenȱpræciseȱdeȬ
finitionȱ kanȱ findesȱ iȱ ØkonomiȬȱ ogȱ Indenrigsministerietsȱ publikationȱ ȇKommunalȱUdligȬ
ningȱogȱGenerelleȱTilskudȱ2008ȇ,ȱsideȱ40.ȱEnȱværdiȱoverȱ1ȱbetyder,ȱatȱkommunenȱharȱetȱ
relativtȱstørreȱudgiftsbehovȱiȱforholdȱtilȱgennemsnittetȱafȱkommunerne,ȱimensȱenȱværdiȱ
lavereȱendȱ1ȱbetyderȱetȱrelativtȱlavereȱudgiftsbehovȱiȱforholdȱtilȱgennemsnittet.ȱȱ
ȱ
Efterȱdeȱskematiske,ȱkvantitativeȱbasisoplysningerȱfølgerȱkorteȱredegørelserȱforȱdeȱ
processer,ȱ kommunenȱ harȱ væretȱ igennem.ȱ Formåletȱ erȱ atȱ fåȱ dannetȱ etȱ billede,ȱ enȱ komȬ
munalȱforvaltningȱvilȱkunneȱidentificereȱsigȱmed.ȱFørstȱdækkesȱresultaterȱfraȱinterviewȱ
medȱskolechef,ȱdernæstȱfraȱinterviewȱmedȱPPRȬleder.ȱEfterȱdeȱbredeȱkommuneportrætterȱ
følgerȱresultaterneȱafȱenȱanalyseȱafȱtematikker,ȱderȱhenholdsvisȱfremmerȱellerȱhæmmerȱ
inklusion.ȱHerefterȱfølgerȱetȱafsnit,ȱhvorȱhenholdsvisȱskolechefersȱogȱPPRȬlederesȱreflekȬ
sionerȱoverȱdeȱstoreȱforskelleȱmellemȱskolelederesȱogȱlæreresȱsvarȱiȱdeȱkvantitativeȱdeleȱ
afȱ undersøgelsen.ȱ Endeligȱ erȱ derȱ tabellerȱ medȱ angivelseȱ afȱ resultaterȱ vedrørendeȱ deȱ
kvantitativeȱ oplysningerȱ fraȱ skolechefer,ȱ PPRȬledereȱ ogȱ kommunernesȱ forvaltningerȱ
samtȱdataȱfraȱDanmarksȱStatistikȱvedrørendeȱnettodriftsudgifterȱpr.ȱelev.ȱȱ
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Kommuneportrætter
KommuneA
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mindreȱbykommuneȱ
8ȱ
0ȱ
5,0ȱpct.ȱ
20ȱ–ȱ21ȱ–ȱ22ȱ
2ȱ–ȱ2ȱ–ȱ2ȱ
69.332ȱkr.ȱ– 66.615ȱkr.– 68.646ȱkr.ȱ
Ȭ3,9ȱpct.ȱ
ȱ3,0ȱpct.ȱ
Ȭ1,0ȱpct.ȱ
0,53ȱ
Ȭ1.400ȱkr.ȱ
94,2ȱpct.ȱ
94,4ȱpct.ȱ–ȱ95,1ȱpct.ȱ–ȱ97,7ȱpct.ȱ

Skoleforvaltning
Kommunenȱvedtogȱiȱ2011ȱenȱoverordnetȱdefinitionȱafȱinklusion,ȱsomȱdækkerȱheleȱ0Ȭ18Ȭ
årsområdet.ȱDetȱerȱetȱpolitiskȱindsatsområde,ȱsomȱharȱførtȱtilȱenȱnyȱskolepolitikȱmedȱfireȱ
indsatsområder,ȱhvorȱdetȱeneȱerȱinklusionȱogȱfællesskab.ȱHermedȱforstås,ȱatȱdetȱatȱværeȱ
enȱdelȱafȱetȱfællesskabȱerȱenȱgrundstenȱforȱlæring,ȱogȱmanȱønskerȱmedȱenȱinkluderendeȱ
tilgangȱ atȱ rummeȱ alleȱ kommunensȱ børnȱ iȱ deresȱ nærområde.ȱ Samtidigȱ indgårȱ somȱ etȱ
yderligereȱelementȱfokusȱpåȱtrivselȱogȱundervisningsmiljø,ȱhvorȱderȱsikresȱgodeȱforholdȱ
forȱlæring,ȱafskaffelseȱafȱdrilleriȱogȱmobningȱogȱsikringȱafȱelevernesȱmedbestemmelse.ȱȱ
Udȱoverȱdenȱoverordnedeȱdefinitionȱafȱinklusionȱharȱdeȱenkelteȱskolerȱudarbejdetȱderesȱ
egneȱ inklusionsstrategier.ȱ Derȱ sættesȱ målȱ forȱ etȱ årȱ adȱ gangen,ȱ ogȱ måleneȱ evalueresȱ afȱ
skoleleder,ȱforvaltningȱogȱpåȱpolitiskȱniveau,ȱogȱderȱjusteresȱpåȱmålȱogȱindsatsområderȱ
fremadrettetȱiȱskolepolitikken.ȱ
ȱ
KommunenȱharȱfåetȱstøtteȱafȱministerietsȱrådgivningsteamȱpåȱbådeȱskoleȬȱogȱdagȬ
tilbudsområdetȱmedȱhensynȱtilȱopstartȱafȱprocessen,ȱopstillingȱafȱkonkreteȱmålȱforȱarbejȬ
detȱ ogȱ etableringȱ afȱ kompetenceudviklingsforløbȱ forȱ 60ȱ inklusionsagenter.ȱ InklusionsaȬ
genterneȱ betjenerȱ kommunensȱ lokalområder.ȱ Erfaringerneȱ viserȱ dog,ȱ atȱ detȱ harȱ væretȱ
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sværtȱ forȱ inklusionsagenterneȱ påȱ skoleområdetȱ atȱ væreȱ vejledereȱ forȱ kolleger.ȱ Samtligeȱ
lærereȱogȱpædagogerȱiȱkommunenȱharȱdeltagetȱiȱinklusionskurser.ȱ
ȱ
Derȱ erȱ ikkeȱ arbejdetȱ striktȱ påȱ atȱ tilpasseȱ kapacitetenȱ iȱ kommunensȱ specialtilbud,ȱ
menȱbyrådetȱbesluttedeȱfraȱstarten,ȱatȱmanȱvilleȱetablereȱenȱgruppeordningȱpåȱhverȱafȱdeȱ
otteȱ folkeskolerȱ medȱ hverȱ sinȱ specialisering,ȱ ogȱ manȱ prøverȱ atȱ hjemtageȱ eleverȱ fraȱ eksȬ
terneȱtilbudȱiȱdisseȱordningerȱiȱdenȱudstrækning,ȱdetȱgiverȱmeningȱforȱbørnene.ȱErfarinȬ
gerneȱviserȱdogȱiȱ2015,ȱatȱdetȱerȱsværtȱatȱopretholdeȱbæredygtighedȱogȱtilstrækkeligȱpæȬ
dagogiskȱfaglighedȱiȱnogleȱafȱgruppeordningerne,ȱdaȱderȱerȱtaleȱomȱrelativtȱsmåȱenheder.ȱ
Indsatserȱ ogȱ ressourceforbrugȱ tilȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ tilȱ
enkelteleverȱerȱdecentraliseretȱtilȱdeȱenkelteȱskoler,ȱderȱogsåȱbestemmer,ȱhvorledesȱdeȱvilȱ
anvendeȱinklusionsfremmendeȱinitiativer.ȱSkolerȱiȱdeȱmestȱbelastedeȱområderȱfårȱendviȬ
dereȱenȱekstraȱbasistildeling.ȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ etableretȱ etȱ videnscenter,ȱ ogȱ detȱ bestårȱ afȱ toȱ klasselokalerȱ påȱ enȱ
skole,ȱhvorȱogsåȱskolebibliotekȱogȱitȬkonsulentȱfindes.ȱIȱvidenscenteretȱinddragesȱfagligeȱ
fyrtårneȱomkringȱfxȱlæsevejledning,ȱsåȱmanȱikkeȱnødvendigvisȱbehøverȱatȱsendeȱlærerneȱ
påȱdyreȱeksterneȱkurser.ȱDetȱerȱetȱmål,ȱatȱderȱoprettesȱenȱdigitalȱvidensportal,ȱsomȱlærerȬ
neȱkanȱbenytte.ȱȱ
ȱ
Derȱharȱindtilȱvidereȱikkeȱværetȱenȱpolitiskȱdiskussionȱafȱogȱbeslutningȱom,ȱhvorȬ
vidtȱkommunenȱskalȱindføreȱenȱøkonomiskȱincitamentsstrukturȱiȱforholdȱtilȱspecialomȬ
rådetȱogȱiȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱDerȱerȱflereȱ forskelligeȱpolitiskeȱholdningerȱtilȱdette,ȱ
ogȱ derȱ erȱ ikkeȱ udarbejdetȱ deȱ nødvendigeȱ analyserȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ kunneȱ kvalificereȱ beȬ
slutningerȱpåȱdetteȱområde.ȱȱ
ȱ
Medȱ henblikȱ påȱ trivselȱ anvendesȱDCUM’sȱtermometerȱ enȱ gangȱomȱåret,ȱogȱfremȬ
overȱanvendesȱUndervisningsministerietsȱnyeȱtrivselsmålingsværktøj.ȱIȱmangeȱårȱharȱderȱ
væretȱfokusȱpåȱdrengenesȱtrivselȱiȱfolkeskolen,ȱmenȱiȱdeȱsenesteȱårȱharȱkommunenȱiȱhøjeȬ
reȱgradȱfåetȱøjeȱpå,ȱatȱflereȱogȱflereȱpigerȱerȱiȱmistrivselȱogȱpresserȱsigȱselv.ȱ
ȱ
Forældreȱtilȱinkluderedeȱbørnȱkanȱopdelesȱiȱtoȱgrupper:ȱEn,ȱderȱvilȱhaveȱmereȱspeȬ
cialiseredeȱ indsatser,ȱ ogȱ enȱ anden,ȱ derȱ mener,ȱ atȱ deȱ fagligeȱ kravȱ erȱ forȱ store.ȱ Derȱ erȱ fåȱ
klagerȱfraȱalmenforældrene,ȱhvorforȱderȱoplevesȱenȱgenerelȱtilfredshed.ȱȱ
ȱ
Fraȱ 1.ȱ januarȱ 2015ȱ erȱ heleȱ børneȬȱ ogȱ ungeområdetȱ slåetȱ sammen.ȱ Hensigtenȱ er,ȱ atȱ
manȱskalȱ”tænkeȱanderledes”.ȱKommunenȱerȱopdeltȱiȱseksȱskoledistrikter,ȱogȱforvaltninȬ
genȱiȱkommunenȱharȱfåetȱtilȱopgaveȱatȱudarbejdeȱscenarierȱogȱforslagȱtil,ȱhvordanȱmanȱ
fremadrettetȱkanȱændreȱbørneȬ,ȱungeȬȱogȱskolestrukturen.ȱKommunenȱskalȱsomȱmangeȱ
andreȱkommunerȱspareȱpåȱdriftsudgifterneȱiȱdeȱkommendeȱår,ȱderforȱerȱmanȱinteresseretȱ
iȱatȱundersøgeȱmulighederneȱforȱatȱspareȱpåȱ”mursten”ȱfremȱforȱ”varmeȱhænder”.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱinklusionsmålsætningenȱerȱmanȱpåȱretteȱvej,ȱogȱkommunenȱforventer,ȱ
atȱmanȱvilȱliggeȱmegetȱtætȱpåȱmålsætningenȱomȱ96ȱ%ȱvedȱudgangenȱafȱ2015.ȱDetȱunderȬ
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søgesȱløbende,ȱomȱderȱskerȱreduktionerȱiȱantalletȱafȱindstillingerȱtilȱPPR,ȱogȱomȱmanȱkanȱ
seȱ ændringerȱ iȱ antalletȱ afȱ indstillinger.ȱ Manȱ erkender,ȱ atȱ detȱ tagerȱ tidȱ atȱ implementereȱ
ændredeȱforventningerȱtilȱinklusion,ȱogȱdetteȱblevȱyderligereȱudfordretȱaf,ȱatȱderȱsamtiȬ
digȱmed,ȱatȱinklusionsprocessenȱblevȱsatȱiȱgangȱiȱ2010,ȱskulleȱsparesȱ100ȱmio.ȱkr.ȱpåȱheleȱ
detȱ kommunaleȱ budget.ȱ Detteȱ varȱ iȱ denȱ gradȱ medȱ tilȱ atȱ udfordreȱ inklusionsforståelsenȱ
hosȱmangeȱlærere.ȱDenȱøkonomiskeȱsituationȱerȱfortsatȱetȱproblemȱiȱ2015,ȱderȱerȱblandtȱ
andetȱnedlagtȱca.ȱ20ȱstillingerȱiȱ2015,ȱhvilketȱharȱkrævetȱændringerȱiȱmangeȱskolersȱfagȬ
fordelinger.ȱBesparelsenȱskalȱværeȱ4,4ȱpct.,ȱogȱdenȱkanȱiȱværsteȱfaldȱaccelerereȱiȱdeȱkomȬ
mendeȱårȱopȱtilȱ9ȱpct.ȱafȱlønsummen.ȱÅrsagenȱerȱdelsȱfaldȱiȱelevtallet,ȱdelsȱgenerelleȱbeȬ
sparelser,ȱogȱdetteȱvilȱlæggeȱarbejdetȱmedȱinklusionȱunderȱpresȱfremover.ȱ
ȱ

PPR
Denȱ1.ȱjanuarȱ2011ȱblevȱderȱforetagetȱenȱstørreȱorganisationsændringȱiȱdenȱkommunaleȱ
forvaltning.ȱPPR,ȱderȱtidligereȱhavdeȱliggetȱiȱBørneȬȱogȱUngeafdelingen,ȱderȱhavdeȱbasisȱiȱ
detȱsocialeȱregi,ȱblevȱopdeltȱiȱtoȱdele,ȱhvorafȱdenȱeneȱdelȱblevȱplaceretȱiȱskoleforvaltninȬ
gen.ȱDetȱvarȱenȱudfordringȱforȱpersonalet,ȱdaȱdeȱhavdeȱværetȱgladȱforȱderesȱtidligereȱorȬ
ganisering.ȱPsykologerneȱhavdeȱindtilȱdelingenȱarbejdetȱmegetȱselvdefinerende,ȱhvorȱdeȱ
iȱskoleforvaltningenȱfikȱmereȱkontanteȱretningslinjerȱforȱderesȱarbejde.ȱȱ
ȱ
Denȱ1.ȱjanuarȱ2014ȱindførtesȱenȱdistriktsstrukturȱiȱPPR,ȱhvorȱformåletȱvar,ȱatȱhverȱafȱ
kommunensȱskolerȱfikȱtilknyttetȱénȱbestemtȱpsykolog,ȱogȱtaleȬhøreȬpædagogerneȱskulleȱ
ogsåȱindgåȱiȱdistriktsstrukturen.ȱPPRȬmedarbejderneȱskulleȱværeȱtilȱstedeȱpåȱskolerneȱogȱ
indgåȱiȱdetȱdagligeȱsamarbejdeȱomkringȱaktuelleȱudfordringer.ȱHensigtenȱmedȱdistriktsȬ
strukturenȱ var,ȱ atȱ PPRȬmedarbejderneȱ skulleȱ fåȱ kendskabȱ tilȱ deȱ lokaleȱ forholdȱ ogȱ samȬ
menhænge,ȱ såledesȱ atȱ deȱ bedreȱ kunneȱ ydeȱ rådgivningȱ ogȱ sparringȱ tætȱ påȱ deȱ konkreteȱ
udfordringer.ȱEndvidereȱskulleȱderȱværeȱenȱløbendeȱdialogȱmellemȱskoleleder,ȱdaginstiȬ
tutionslederȱogȱPPRȬȱmedarbejderen,ȱsåledesȱatȱderȱskabtesȱetȱfællesȱoverblikȱoverȱlokaleȱ
behovȱogȱenighedȱom,ȱhvordanȱopgaverneȱskulleȱprioriteres.ȱȱ
ȱ
Fraȱ1.ȱjanuarȱ2015ȱerȱheleȱ0Ȭ18Ȭårsområdetȱlagtȱindȱunderȱénȱledelse.ȱPsykologerneȱ
opleverȱ decentraliseringenȱ somȱ enȱ storȱ udfordring,ȱ daȱ deȱ savnerȱ enȱ fællesȱ fagligȱ base,ȱ
hvorȱdeȱkanȱfåȱsparringȱfagligtȱogȱsocialt.ȱDenneȱudfordringȱforsøgesȱimødekommetȱpr.ȱ
1.ȱmartsȱ2015ȱviaȱetȱområdesamarbejdeȱtreȱdistrikterȱimellem,ȱhvorȱpsykologerneȱiȱdeȱtreȱ
distrikterȱ kanȱ søgeȱ sparringȱ medȱ hinandenȱ ogȱ aflasteȱ hinandenȱ vedȱ etȱ evt.ȱ særligtȱ arȬ
bejdspresȱiȱétȱdistrikt.ȱDerȱvilȱsåledesȱbliveȱtoȱ’områdeteams’.ȱ
ȱ
Iȱnovemberȱ2013ȱudsendteȱPPRȱenȱopgaveporteføljeȱforȱPPR’sȱarbejdsopgaverȱbl.a.ȱ
inspireretȱafȱKL’sȱpejlemærkerȱforȱfremtidensȱPPRȱogȱetȱønskeȱomȱatȱkommeȱdenȱtidligeȬ
reȱcentraltȱorganiseredeȱventelisteȱtilȱlivsȱmedȱmåletȱomȱatȱbliveȱinddragetȱtidligereȱogȱpåȱ
etȱførȬsagsniveauȱmedȱetȱkonsultativtȱfokus.ȱIȱ2014ȱharȱPPRȱarbejdetȱmedȱatȱimplementeȬ
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reȱopgaveporteføljen,ȱogȱønsketȱfraȱPPR’sȱsideȱer,ȱatȱskolerneȱfxȱtagerȱafsætȱiȱopgaveporȬ
teføljenȱomkring,ȱhvadȱderȱskalȱske,ȱindenȱreelleȱindstillingerȱtilȱPPRȱudarbejdes.ȱIdéenȱ
medȱopgaveporteføljenȱerȱblandtȱandet,ȱatȱPPR’sȱydelserȱskalȱbliveȱmereȱefterspørgselsȬ
styrede,ȱmenȱsåȱlangtȱerȱimplementeringenȱikkeȱendnu.ȱDerȱerȱstorȱforskelȱmellemȱskoȬ
lerneȱpå,ȱhvorȱindgåendeȱetȱkendskabȱdeȱsynesȱatȱhaveȱtilȱopgaveporteføljenȱogȱdermedȱ
mulighedenȱforȱatȱinddrageȱPPRȱkonsultativtȱfremforȱviaȱindstillinger,ȱmenȱdenȱtættereȱ
sparringȱ medȱ skolelederneȱ virker,ȱ ogȱ detȱ opleves,ȱatȱ observationerȱ bliverȱ brugtȱ mere.ȱ Iȱ
daginstitutionerneȱerȱderȱstorȱbegejstringȱforȱopgaveporteføljen,ȱdaȱdeȱfølerȱatȱhaveȱfåetȱ
psykologerneȱmegetȱtættereȱpå.ȱ
ȱ
Fremȱtilȱ2014ȱvarȱdetȱdenȱdagligeȱkoordinatorȱafȱPPRȱogȱtaleȬhøreȬkonsulenten,ȱderȱ
sadȱ somȱ fasteȱ medlemmerȱ afȱ visitationsudvalget.ȱ Indenȱ visitationenȱ afholdtesȱ etȱ ledelȬ
sesmøde,ȱ hvorȱ chefȱ ogȱ souschefȱ forȱ skoleforvaltningenȱ sammenȱ medȱ koordinatorenȱ afȱ
PPRȱgikȱsagenȱigennemȱogȱblevȱafklaretȱpåȱfxȱøkonomidelen,ȱsåledesȱatȱkoordinatorenȱafȱ
PPRȱvarȱforberedtȱpåȱvisitationen.ȱFraȱ2014ȱerȱdetȱerȱdenȱdagligeȱkoordinatorȱafȱPPRȱogȱ
chefkonsulentenȱpåȱskoleområdet,ȱderȱsidderȱsomȱfasteȱmedlemmerȱafȱvisitationsudvalȬ
get.ȱModtagendeȱskoleȱerȱaltidȱmedȱiȱvisitationen.ȱ
ȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ atȱ fåȱ nedbragtȱ antalletȱ afȱ indstillingerȱ tilȱ visitationsudvalgetȱ erȱ detȱ
PPR’sȱopfattelse,ȱatȱdetȱbørȱdiskuteresȱogȱvurderes,ȱomȱderȱmedȱfordelȱkanȱindføresȱinciȬ
tamentsstyring.ȱȱ
ȱ
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KommuneB
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mellemstorȱbykommuneȱ
12ȱ
3ȱ
12,1ȱpct.
12ȱ– 6ȱ– 5
2ȱ–ȱ2ȱ–ȱ2ȱ
68.799ȱkr.ȱ–ȱ67.123ȱkr.ȱ–ȱ70.671ȱkr.ȱ
Ȭ2,4ȱpct.ȱ
ȱ5,3ȱpct.ȱ
ȱ2,7ȱpct.ȱ
0,66ȱ
3.500ȱkr.ȱ
96,1ȱpct.ȱ
97,0ȱpct.ȱ–ȱ97,4ȱpct.ȱ–ȱ98,0ȱpct.ȱ

Skoleforvaltning
Detȱførsteȱinitiativȱtilȱatȱstarteȱenȱinklusionsprocesȱsketeȱiȱjanuarȱ2010,ȱhvorȱkommunalȬ
bestyrelsenȱblevȱorienteretȱomȱetȱtværgåendeȱ4Ȭårigtȱinklusionsprojekt,ȱsomȱsenereȱblevȱ
vedtagetȱiȱ2011ȱmedȱstrategienȱ”denȱgodeȱinklusion”.ȱHovedopgavenȱharȱværetȱatȱsørgeȱ
for,ȱatȱalleȱbørnȱharȱdetȱgodtȱogȱkanȱudvikleȱsigȱiȱdeȱsocialeȱogȱfagligeȱrelationer,ȱdeȱindȬ
gårȱi,ȱogȱatȱdeȱkanȱudvikleȱsundeȱrelationer.ȱȱ
ȱ
Hvadȱangårȱorganisering,ȱfikȱskolechefenȱiȱ2011ȱansvaretȱforȱalleȱbørnȱogȱungeȱopȱ
tilȱ18ȱår,ȱuansetȱhvorȱdeȱvarȱplaceretȱ(herunderȱdøgnanbragteȱbørn).ȱDerȱblevȱskabtȱnyeȱ
grundvilkårȱforȱøkonomienȱudenȱkassetænkningȱmellemȱdetȱspecialiseredeȱogȱdetȱalmeȬ
neȱområde.ȱDernæstȱblevȱderȱtagetȱfatȱiȱledelsen,ȱsåȱderȱopstodȱenȱinklusionsforståelse.ȱ
Derȱblevȱoverȱenȱ4Ȭårigȱperiodeȱafsatȱetȱbeløbȱsvarendeȱtilȱ2,2ȱpct.ȱafȱetȱenkeltȱårsȱsamledeȱ
skolebudget,ȱogȱdisseȱmidlerȱblevȱprimærtȱanvendtȱtilȱkompetenceudvikling.ȱ
ȱ
Derȱblevȱetableretȱenȱrækkeȱspecifikkeȱindsatsområder:ȱIncitamentsstruktur,ȱkomȬ
petenceudvikling,ȱ internȱ organisering,ȱ specialtilbudȱ somȱ kompetencecentre,ȱ ogȱ derȱ erȱ
ambitiøseȱmålȱomȱatȱetablereȱetȱfamiliehusȱopbyggetȱsomȱcentraltȱrådgivningscenter,ȱetȱ
fællesȱsagssystemȱmedȱenȱkontaktpersonȱogȱetȱdigitaltȱsystemȱforȱelevȬȱogȱhandleplaner.ȱ
ȱ
Derȱerȱsketȱenȱtilpasningȱafȱkommunensȱspecialtilbud,ȱspecialklasserȱerȱkørtȱvidereȱ
somȱ gruppeordninger,ȱ detȱ erȱ lykkedesȱ atȱ reducereȱ antalletȱ afȱ eleverȱ påȱ enȱ specialskoleȱ
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forȱADHDȬbørnȱbetydeligt,ȱogȱstørstedelenȱafȱeleverneȱmedȱlæsevanskelighederȱunderȬ
visesȱnuȱiȱalmenklasser.ȱȱ
ȱ
Enȱ inklusionsvejlederuddannelseȱ blevȱ etableret,ȱ daȱ manȱ vurderede,ȱ atȱ deȱ specialȬ
pædagogiskeȱkompetencerȱefterhåndenȱfuldstændigȱvarȱforsvundetȱpåȱdeȱenkelteȱskoler.ȱ
Inklusionsvejlederensȱprimæreȱ rolleȱ erȱatȱseȱpåȱskolensȱorganiseringȱ ogȱtilrettelæggelseȱ
afȱsupplerendeȱundervisningȱogȱspecialundervisning.ȱEndvidereȱerȱdeȱansvarligeȱforȱatȱ
danneȱnetværkȱpåȱtværsȱafȱskolerne,ȱdvs.ȱatȱetablereȱgensidigȱerfaringsudveksling,ȱsåleȬ
desȱ atȱ etȱ fællesȱ vidensformidlingsforumȱ erȱ tilgængeligt,ȱ ogȱ fællesȱ indsatsområderȱ kanȱ
etableres.ȱ Derȱ erȱ opbyggetȱ ressourceteamsȱ påȱ skolerne,ȱ hvorȱ klasserȱ ellerȱ lærereȱ kanȱ fåȱ
vejledningȱ omkringȱ overordnedeȱ problematikkerȱ ellerȱ omȱ etȱ enkeltȱ barnȱ afȱ enȱ inklusiȬ
onsvejlederȱellerȱenȱAKTȬvejleder.ȱDerȱerȱgenereltȱskabtȱetȱkompetenceudviklingssystemȱ
ogȱ afsatȱ ressourcerȱ til,ȱ atȱ medarbejdereȱ medȱ særligeȱ kompetencerȱ kanȱ understøtteȱ ogȱ
giveȱ sparringȱ iȱ praksisfeltet.ȱ Detȱ skerȱ bl.a.ȱ gennemȱ observationȱ afȱ enȱ andenȱ lærersȱ unȬ
dervisningȱogȱefterfølgendeȱrefleksionȱoverȱdenȱsammenȱmedȱkollegaen.ȱ
ȱ
Derȱharȱværetȱetȱstærktȱfokusȱpåȱatȱflytteȱindsatsenȱfraȱspecialtilbudȱtilȱalmentilbud.ȱ
Hvisȱeleverȱønskesȱhenvistȱtilȱspecialforanstaltninger,ȱserȱmanȱførstȱpå,ȱomȱogȱhvadȱalȬ
menskolenȱharȱgjort,ȱogȱdetȱgør,ȱatȱskolerneȱofteȱgenovervejerȱegneȱmuligheder.ȱAlleȱlæȬ
rereȱ iȱ kommunensȱ specialtilbudȱ erȱ nuȱ ogsåȱ ansatȱ påȱ almenskolerȱ somȱ enȱ fleksibelȱ resȬ
source.ȱSpecialtilbuddeneȱerȱogsåȱblevetȱpålagt,ȱatȱeleverneȱskalȱgennemføreȱdeȱnationaleȱ
test,ȱogȱdetȱharȱiȱmangeȱtilfældeȱflyttetȱfokusȱfraȱsocialpædagogikȱoverȱpåȱfagligȱprogresȬ
sion.ȱKommunensȱspecialklasserȱharȱnuȱelever,ȱderȱtidligereȱvarȱblevetȱsendtȱpåȱeksterneȱ
specialskoler.ȱDerȱerȱiȱ2015ȱvedȱatȱbliveȱetableretȱetȱfamiliehus,ȱhvorȱdeȱtungesteȱbørneȬ
sagerȱsamles.ȱ
ȱ
Alleȱressourcerȱfraȱinkluderedeȱeleverȱfølgerȱmedȱoverȱiȱalmenundervisningen,ȱogȱ
derȱerȱdesudenȱtilførtȱetȱovergangsbeløb,ȱogȱdeȱmestȱinklusionsunderstøttendeȱaktiviteterȱ
synesȱ atȱ væreȱ vejledningsȬȱ ogȱ støttesystemetȱ tilȱ almenundervisningenȱ kombineretȱ medȱ
denȱøkonomiskeȱincitamentsmodel.ȱAnsvaretȱfor,ȱatȱeleverneȱfårȱdenȱstøtte,ȱdeȱharȱbehovȱ
for,ȱliggerȱhosȱskolelederne.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱforældreneȱtilȱdeȱinkluderedeȱeleverȱharȱderȱikkeȱværetȱnogenȱklager,ȱ
hvorforȱdetȱopleves,ȱatȱdeȱerȱgodtȱtilfredse.ȱDerȱharȱdogȱværetȱenȱdelȱklagerȱfraȱforældreȱ
tilȱ eleverȱ udenȱ særligeȱ behov,ȱ ogȱ skolechefenȱ betegnerȱ disseȱ somȱ megetȱ modbydeligeȱ
sager.ȱ
ȱ
Medȱ hensynȱ tilȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ harȱ skolerneȱ etȱ
stortȱfrirumȱtilȱatȱudmønteȱressourcer,ȱmenȱgenereltȱtænkesȱmegetȱiȱunderstøttendeȱunȬ
dervisning,ȱ ogȱ kommunenȱ harȱ dermedȱ alleredeȱ tagetȱ hulȱ påȱ skolereformen.ȱ Nårȱ detȱ
gælderȱinklusionsindsatser,ȱliggerȱanvendelsenȱheltȱopȱtilȱskolelederne.ȱSkolerneȱtildelesȱ
ressourcerȱudȱfraȱelevtal,ȱogȱderefterȱmåȱskolenȱagere,ȱsomȱdenȱfinderȱbedst.ȱȱ
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Detȱerkendesȱiȱ2015,ȱatȱdeȱførsteȱfireȱårȱiȱhøjȱgradȱharȱværetȱbrugtȱtilȱændringȱafȱorganiseȬ
ring,ȱogȱatȱmanȱnuȱskalȱtilȱatȱhaveȱfokusȱpåȱpraksisændringer,ȱderȱunderstøttesȱafȱspeciȬ
aluddannedeȱmedarbejdere.ȱ
ȱ

PPR
HvadȱangårȱPPR,ȱharȱdetȱfraȱkommunensȱsideȱsidenȱ2011ȱværetȱønsket,ȱatȱderȱvarȱmereȱ
rådgivning,ȱ ogȱ atȱ PPRȱ dermedȱ komȱ tættereȱ påȱ skolerneȱ ogȱ daginstitutionerne.ȱ Derȱ harȱ
væretȱtoȱlederskiftȱindenȱforȱenȱtreårigȱperiode,ȱogȱdenȱsenesteȱlederȱerȱtiltrådtȱiȱ2014.ȱDerȱ
erȱsketȱenȱomstruktureringȱiȱpsykologgruppen,ȱhvorȱderȱarbejdesȱpåȱatȱbevægeȱsigȱfraȱenȱ
mereȱtraditionelȱtilgangȱtilȱpsykologarbejdetȱtilȱenȱmereȱkonsultativ.ȱEnȱvæsentligȱdelȱafȱ
denneȱomstruktureringȱerȱatȱnedtoneȱdeȱenkelteȱfagligeȱområderȱogȱsikreȱetȱtidligtȱtværȬ
fagligtȱsagsforløb.ȱȱ
ȱ
Enȱudfordringȱiȱforholdȱtilȱomstillingsprocessenȱharȱværetȱatȱfåȱnedbrudtȱdeȱ”fagliȬ
geȱsiloer”,ȱsomȱkunneȱkarakteriseresȱsomȱhavendeȱénȱfaglighedȱmedȱénȱfagligȱleder,ȱhvorȱ
tendensenȱkunneȱvære,ȱatȱdeȱlukkedeȱsigȱomȱsigȱselv.ȱIdéenȱmedȱdetȱtværfagligeȱsagsforȬ
løbȱer,ȱatȱderȱikkeȱkunȱfokuseresȱpåȱetȱenkeltȱområde,ȱmenȱsesȱpåȱdenȱsamledeȱkontekst,ȱ
barnetȱ indgårȱ i,ȱ ogȱ påȱ baggrundȱ afȱ detteȱ samarbejdeȱ udarbejdesȱ enȱ planȱ forȱ indsatsen.ȱ
Derȱerȱpåȱskolerneȱskabtȱetȱtætȱsamarbejdeȱmedȱressourceteamene,ȱsomȱbestårȱafȱblandtȱ
andetȱAKTȬlærereȱogȱinklusionsvejledereȱogȱpsykologer,ȱsomȱoplevesȱsomȱværendeȱmeȬ
getȱværdifuldt.ȱPPRȱogȱfamilieafdelingenȱerȱslåetȱsammenȱogȱliggerȱnuȱunderȱskoleafdeȬ
lingen,ȱhvadȱderȱharȱstyrketȱfokusȱpåȱdetȱkonsultativeȱogȱtværfagligeȱarbejde.ȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ igangsatȱ etȱ projektȱ omhandlendeȱ tidligȱ indsatsȱ ogȱ forebyggelse.ȱ
Måletȱforȱprojektetȱer,ȱ atȱbørnȱ skalȱhaveȱmulighedȱforȱatȱudvikleȱsigȱfagligtȱogȱsocialtȱiȱ
deresȱlokaleȱtilbudȱfremforȱatȱbliveȱudskiltȱtilȱspecialområdet.ȱDerȱerȱtreȱområder,ȱderȱerȱ
centraleȱiȱpilotprojektet:ȱ1)ȱkvalificeringȱafȱenȱbekymring,ȱ2)ȱtidligtȱtværfagligt,ȱkoordineȬ
retȱsagsforløb,ȱtidligȱindsatsȱogȱopfølgningȱogȱ3)ȱensartetȱinklusionspraksis.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱatȱkvalificereȱenȱbekymringȱerȱderȱarbejdetȱpå,ȱatȱderȱskalȱskeȱenȱmetoȬ
diskȱafdækningȱafȱbekymringen,ȱrelevanteȱressourcepersonerȱinddrages,ȱogȱderȱskalȱudȬ
arbejdesȱkonkreteȱhjælpeværktøjer.ȱIȱudviklingenȱafȱdetȱtværfagligeȱsagsforløbȱskalȱderȱ
etableresȱenȱmodelȱforȱblandtȱandet,ȱhvemȱderȱskalȱværeȱtovholder,ȱudviklesȱetȱindsatsȬ
katalogȱmedȱfokusȱpåȱtidligȱindsats,ȱsystematikȱogȱevidensȱogȱudarbejdesȱhjælpeværktøȬ
jer.ȱ
ȱ
Derȱerȱendvidereȱetableretȱenȱnyȱvisitationsproces.ȱAnsvaretȱforȱdenneȱerȱfjernetȱfraȱ
denȱ enkelteȱ psykologȱ ogȱ harȱ nuȱ mereȱ karakterȱ afȱ tværfagligeȱ visitationer,ȱ hvorȱ bådeȱ
sagsbehandlereȱogȱpsykologerȱsamarbejder.ȱIȱ2015ȱerȱderȱfraȱPPR’sȱsideȱenȱoplevelseȱaf,ȱ
atȱskolerneȱharȱforståetȱderesȱansvar,ȱogȱdetȱfremgårȱtydeligt,ȱatȱderȱharȱværetȱarbejdetȱ
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omkringȱbarnetȱindenȱenȱindstilling.ȱDeȱtilfælde,ȱhvorȱPPRȱgårȱdirekteȱind,ȱerȱvedȱdeȱvirȬ
keligtȱ”tunge”ȱsager.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱdetȱkommendeȱårȱerȱderȱenȱforhåbningȱom,ȱatȱderȱvilȱbliveȱgivetȱflereȱ
ressourcerȱtilȱatȱfåȱstyrȱpåȱbådeȱinklusionȱogȱskolereformȱogȱeventuelleȱandreȱnyeȱstrateȬ
gier.ȱȱ

KommuneC
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ15ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ15ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mellemstorȱbykommuneȱ
4ȱ
1
7,8ȱpct.ȱ
30ȱ–ȱ30ȱ–ȱ28ȱ
1ȱ–ȱ1ȱ–ȱ0ȱ
85.573ȱkr.–ȱ84.997ȱkr.–ȱ87.887ȱkr.ȱ
Ȭ0,7ȱpct.ȱȱ
ȱ3,4ȱpct.ȱ
ȱ2,7ȱpct.ȱ
1,62ȱ
7.000ȱkr.ȱ
89,7ȱpct.ȱ
91,4ȱpct.ȱ– 92,3ȱpct.ȱ– 92,5ȱpct.ȱ

Skoleforvaltning
Iȱ 2011ȱ blevȱ derȱ vedtagetȱ enȱ overordnetȱ definitionȱ afȱ inklusion,ȱ derȱ dækkerȱ heleȱ 0Ȭ18Ȭ
årsområdet.ȱForudȱforȱdetteȱhavdeȱderȱværetȱenȱlængereȱpolitiskȱdiskussionȱbådeȱiȱbørȬ
neudvalget,ȱsidenȱhenȱiȱøkonomiudvalgetȱogȱtilȱsidstȱiȱkommunalbestyrelsen.ȱDefinitioȬ
nenȱer,ȱatȱbørnȱogȱungeȱskalȱopleve,ȱatȱdeȱfællesskaber,ȱdeȱerȱenȱdelȱaf,ȱerȱtryggeȱogȱinȬ
kluderende.ȱȱ
ȱ
Detȱerȱetȱkravȱfraȱkommunen,ȱatȱalleȱ dagtilbud,ȱskoler,ȱSFO’erȱogȱidrætsȬ,ȱkulturȬȱ
ogȱfritidstilbud/klubberȱformulererȱegneȱprincipperȱogȱmålȱforȱinklusion,ȱderȱskalȱevaluȬ
eres.ȱ Samtligeȱ pædagogiskeȱ tilbudȱ iȱ kommunenȱ harȱ etȱ forum,ȱ hvorȱ detȱ planlæggesȱ ogȱ
drøftes,ȱhvordanȱetȱinkluderendeȱmiljøȱiȱdenȱenkelteȱenhedȱskabesȱogȱindrettes.ȱ
ȱ
Iȱ efteråretȱ 2013ȱ erȱ derȱ indgåetȱ etȱ samarbejdeȱ medȱ Undervisningsministeriet,ȱ hvorȱ
derȱ erȱ udarbejdetȱ enȱ inklusionsstrategiȱ medȱ inklusionsvejledere,ȱ fagligȱ vejledningȱ ogȱ
brugȱafȱPPR.ȱDerefterȱfølger,ȱatȱmanȱskalȱudȱpåȱskolerneȱogȱinstitutionerne,ȱogȱderȱerȱsatȱ
måltalȱpå.ȱDerȱerȱsketȱenȱafvejningȱmellemȱgruppeordningerȱogȱfuldȱinklusion.ȱGruppenȱ
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afȱmedarbejdere,ȱderȱarbejderȱmedȱimplementeringen,ȱerȱblevetȱudvidet,ȱogȱudȱoverȱinȬ
klusionsvejledereȱmedvirkerȱkonfliktmæglereȱogȱSSP.ȱȱ
ȱ
Derȱ blevȱ iȱ 2011ȱ satȱ detȱ mål,ȱ atȱ andelenȱ afȱ specialiseredeȱ tilbudȱ skulleȱ nedsættesȱ
medȱ 5ȱ pct.ȱ årligtȱ overȱ enȱ treårigȱ periode,ȱ ogȱ atȱ deȱ ressourcer,ȱ derȱ blevȱ frigivetȱ herved,ȱ
skulleȱ overføresȱ tilȱ skolernesȱ normalundervisning.ȱUdȱ overȱ detteȱharȱ manȱdogȱ ikkeȱ fraȱ
politiskȱholdȱønsketȱatȱsætteȱnøjagtigeȱtalȱpå,ȱhvorȱmanȱskulleȱliggeȱiȱforholdȱtilȱøkonoȬ
miaftalen.ȱȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ heltȱ bevidstȱ ikkeȱ ønsketȱ atȱ etablereȱ kontanteȱ økonomiskeȱ incitaȬ
menterȱtilȱinklusionȱforȱdeȱenkelteȱskolerȱiȱformȱafȱenȱprisȱpr.ȱekskluderetȱelev.ȱBorgmeȬ
sterenȱharȱudtalt,ȱatȱskoleledereȱikkeȱskalȱsiddeȱogȱpasseȱpåȱstoreȱpengekasser,ȱmenȱskalȱ
væreȱpædagogiskeȱledere.ȱRessourcetildelingenȱtilȱdeȱenkelteȱskolerȱerȱelevtalsstyret.ȱEnȱ
nyȱskolechef,ȱderȱerȱtiltrådtȱiȱslutningenȱafȱ2014,ȱerȱiȱstartenȱafȱ2015ȱafȱdenȱopfattelse,ȱatȱ
derȱmåȱarbejdesȱforȱtydeligereȱmålsætningerȱforȱinkluderingȱogȱmedȱenȱmodelȱforȱøkoȬ
nomiskeȱ incitamenterȱ forȱ inklusion,ȱ ligesomȱ deȱ flerfagligeȱ enhederȱ tætȱ påȱ skolenȱ skalȱ
oplevesȱsomȱfrugtbare.ȱ
ȱ
Manȱharȱføltȱiȱforvaltningen,ȱatȱdetȱstørsteȱproblemȱiȱimplementeringenȱharȱværet,ȱ
atȱderȱikkeȱerȱsamletȱopbakningȱblandtȱlærerne.ȱDerȱerȱdermedȱetȱvæsentligtȱgabȱmellemȱ
detȱstrategiskeȱmålȱogȱlærernesȱovertagelseȱafȱmålet.ȱRessourcerneȱmanglerȱumiddelbartȱ
ikke,ȱogȱiȱ40ȱpct.ȱafȱtidenȱkanȱderȱværeȱtoȱlærereȱpåȱhverȱklasse.ȱȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱforældreȱtilȱinkluderedeȱeleverȱoplevesȱderȱtilȱtiderȱlidtȱmodstand,ȱmenȱ
detȱ variererȱ ogsåȱ afhængigtȱ af,ȱ hvorȱ manȱ erȱ iȱ byen.ȱ Forældreneȱ tilȱ eleverȱ udenȱ særligeȱ
behovȱoplevesȱsomȱtilfredse.ȱKommunenȱharȱogsåȱvægtetȱatȱholdeȱinformationsaftenȱforȱ
forældreȱmedȱinklusionskonsulenten.ȱ
ȱ
Derȱ erȱ blevetȱ arbejdetȱ medȱ kapacitetenȱ iȱ kommunensȱ specialskole,ȱ somȱ iȱ 2014ȱ erȱ
blevetȱopdeltȱiȱtoȱenheder,ȱen,ȱsomȱfortsatȱfungererȱsomȱspecialskole,ȱmenȱerȱlagtȱindȱsomȱ
enȱafdelingȱpåȱenȱalmindeligȱfolkeskole,ȱogȱen,ȱsomȱvaretagerȱadȱhocȬopgaverȱpåȱskolerȬ
ne,ȱ herunderȱ ”pusterum”.ȱ Hvadȱ specialklasserȱ angår,ȱ erȱ derȱ enȱ budgetramme;ȱ visitatiȬ
onsprocessenȱ afføderȱ enȱ delȱ klagerȱ fraȱ forældre,ȱ nårȱ indsatsenȱ besluttesȱ givetȱ iȱ almenȬ
klasser.ȱDetȱerȱaltȱiȱaltȱlykkedesȱatȱbringeȱeksklusionenȱned,ȱselvȱomȱmanȱgodtȱenȱgangȱ
imellemȱkanȱfundereȱover,ȱhvadȱkvalitetenȱerȱpåȱdetȱindividuelleȱplanȱiȱdetȱinkluderendeȱ
miljø.ȱȱ
ȱ
Manȱsikrer,ȱatȱressourcerneȱfølgerȱmedȱdeȱinkluderedeȱeleverȱvedȱatȱændreȱpåȱskoȬ
lernesȱressourcefordeling,ȱsåledesȱatȱdeȱinkluderedeȱeleverȱfårȱ12ȱtimerȱekstraȱomȱugen.ȱ
Detȱerȱskolelederne,ȱderȱomfordeler,ȱogȱforældreneȱerȱgladeȱforȱdenneȱordning.ȱ
ȱ
RessourcerȱtilȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligȱstøtteȱfordelesȱafȱskoleleȬ
derneȱ altȱ efter,ȱ hvadȱ derȱ erȱ mestȱ hensigtsmæssigtȱ overȱ forȱ enȱ givenȱ elev.ȱ Vedrørendeȱ
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inklusionsindsatserȱ tilstræbesȱ ogsåȱ fleksibilitet,ȱ menȱ derȱ erȱ enȱ overordnetȱ retningslinjeȱ
om,ȱatȱindskolingenȱskalȱtilgodesesȱsærligtȱforȱatȱfåȱenȱgodȱskolestart.ȱȱ
ȱ

PPR
KommunenȱharȱenȱlederȱafȱPPR,ȱsomȱerȱkommunaltȱuddannetȱmedȱenȱekstraȱuddannelseȱ
iȱøkonomiskȱledelse.ȱLederenȱharȱerfaringerȱfraȱenȱadministrativȱstillingȱiȱkommunen,ȱogȱ
disseȱerfaringerȱharȱsammenȱmedȱenȱanalyseȱafȱkommunensȱbehovȱmedført,ȱatȱansættelȬ
sesprofilenȱforȱpersonaletȱerȱændret.ȱDerȱerȱansatȱkonsulenterȱmedȱdidaktiskeȱkompetenȬ
cer,ȱ ogȱ derȱ arbejdesȱ netværksorienteretȱ medȱ inklusionsvejledereȱ ogȱ AKT(adfærd,ȱ konȬ
taktȱ ogȱ trivsel)Ȭkonsulenterȱ ogȱ andreȱ medarbejdereȱ medȱ kompetencerȱ iȱ konflikthåndteȬ
ringȱ udeȱpåȱ skolerne.ȱDervedȱ erȱ derȱ skabtȱ etȱ slagkraftigtȱ korpsȱ omkringȱ opgavevaretaȬ
gelsen,ȱogȱdetȱharȱværetȱenȱstorȱgevinst,ȱatȱderȱnuȱerȱbredspektredeȱtyperȱafȱløsningsforȬ
slagȱpåȱdeȱenkelteȱskoler.ȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ væretȱ udfordretȱ af,ȱ atȱ børneȬȱ ogȱ ungdomspsykiatriskeȱ afdelingerȱ
kommerȱmedȱkonkreteȱanbefalingerȱiȱforholdȱtilȱdeȱelever,ȱderȱerȱblevetȱudredt,ȱfxȱetȱlille,ȱ
struktureretȱogȱoverskueligtȱmiljø.ȱDerȱharȱværetȱafholdtȱmøderȱmellemȱdeȱinvolveredeȱ
parter,ȱogȱderȱerȱfundetȱenȱkonstruktivȱløsning.ȱȱ
ȱ
PPRȱharȱ væretȱaktivȱ iȱ forbindelseȱ medȱ organisationsudviklingȱ iȱ kommunen,ȱ hvorȱ
deȱharȱdeltagetȱiȱdannelsenȱafȱkompetencecentre,ȱhvorȱderȱarbejdesȱmedȱnoget,ȱkommuȬ
nenȱkalderȱførsteȱledȱogȱandetȱled,ȱhvorȱførsteȱledȱerȱdet,ȱderȱskerȱudeȱiȱperiferien,ȱhvorȱ
børneneȱ harȱ deresȱ hverdagȱ–ȱ herȱ skalȱ størstepartenȱafȱ sagerneȱ løsesȱ ogȱ PPR’sȱindsatserȱ
primærtȱlægges.ȱErȱsagenȱsærligtȱudfordrende,ȱkanȱdenȱrejsesȱoverforȱandetȱled,ȱsomȱerȱ
foranstaltningsområdet,ȱhvisȱderȱkrævesȱforanstaltningerȱefterȱserviceloven.ȱȱ
ȱ
Visitationenȱ foregårȱ iȱ etȱ udvalg,ȱ hvorȱ lederenȱ afȱ PPR,ȱ souschefen,ȱ psykologenȱ tilȬ
knyttetȱspecialtilbuddene,ȱsekretærenȱogȱskolelederneȱsidder.ȱSagerȱomȱvisitationȱogȱreȬ
visitationȱdrøftesȱpåȱhalvårligȱbasis,ȱogȱdetȱafvejes,ȱomȱmanȱerȱenigeȱiȱpsykologernesȱellerȱ
taleȬhøreȬlærernesȱ indstillinger.ȱ Derȱ foretagesȱ enȱ afvejningȱ iȱ forholdȱ tilȱ tilbudsviftenȱ afȱ
specialtilbudȱogȱdeȱalternativeȱogȱinkluderendeȱmuligheder,ȱderȱkanȱsættesȱop,ȱidetȱdenȱ
tilȱ rådighedȱ ståendeȱ økonomiȱ ogsåȱ indgårȱ iȱ betragtningerne.ȱ Derȱ erȱ mødeȱ iȱ visitationsȬ
udvalgetȱenȱgangȱomȱmåneden,ȱhvorȱdenȱløbendeȱtrafikȱogȱdriftȱtagesȱop.ȱ
ȱ
Iȱ2013ȱblevȱstøttepædagogerneȱorganisatoriskȱlagtȱindȱunderȱPPR.ȱSidenȱharȱderesȱ
arbejdsopgaverȱændretȱfokusȱfraȱatȱstøtteȱbarnetȱtilȱdirekteȱatȱstøtteȱpædagogerȱogȱlærereȱ
omkringȱbarnet.ȱAlleȱstøttepædagogerȱharȱværetȱpåȱetȱaktionslæringskursus.ȱDetȱarbejde,ȱ
deȱudførerȱnu,ȱer,ȱhvadȱdeȱkalderȱorganisatoriskȱlæring,ȱhvorȱdeȱfaktiskȱunderviserȱpæȬ
dagogerȱ ellerȱ lærereȱ iȱ selvȱ atȱ kunneȱ støtteȱ barnet.ȱ Placeringenȱ afȱ støttepædagogerneȱ iȱ
PPRȱharȱgjort,ȱatȱdeȱkanȱbrugesȱmereȱstrategisk,ȱhvorȱdeȱtidligereȱvarȱstøtteȱpåȱétȱenkeltȱ
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barnȱ iȱ seksȱ måneder.ȱ Detȱ harȱ ogsåȱ øgetȱ mulighedenȱ forȱ tværfagligtȱ samarbejdeȱ ogȱ harȱ
væretȱenȱstyrkelseȱafȱtidligeȱindsatser,ȱsomȱerȱnoget,ȱkommunenȱsatserȱpå.ȱ
PPRȱ arbejderȱ iȱ 2015ȱ mereȱ konsultativt.ȱ Detȱ erȱ PPRȬlederensȱ oplevelse,ȱ atȱ PPRȱ erȱ blevetȱ
mindreȱforbundetȱmedȱ”fjernȱogȱfix”Ȭetikettenȱogȱarbejderȱmereȱiȱalmenmiljøet.ȱDetȱopȬ
levesȱendvidere,ȱatȱdenȱkonsultativeȱtilgangȱmedȱsupervisionȱerȱmedȱtilȱatȱgøreȱlærerneȱiȱ
standȱtilȱatȱløseȱopgaven.ȱȱ
ȱ
Kommunenȱ følerȱ sigȱ udfordretȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ nåȱ 96ȱ pct.Ȭmålsætningenȱ iȱ 2015.ȱ
Kommunenȱharȱrigtigȱmangeȱsegregeredeȱbørn.ȱKommunenȱtiltrækkerȱendvidereȱforælȬ
dreȱmedȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov.ȱDetȱerȱikkeȱplanenȱatȱlukkeȱspecialtilbud,ȱdaȱdetteȱikkeȱ
vurderesȱ somȱ enȱ godȱ løsning.ȱ Kommunenȱ arbejderȱ medȱ atȱ udvikleȱ enȱ planȱ forȱ atȱ nedȬ
bringeȱantalletȱafȱsegregeredeȱbørn,ȱmenȱmener,ȱatȱdetȱkræverȱenȱlængereȱproces.ȱȱ
Iȱforholdȱtilȱforventningerȱtilȱdetȱkommendeȱårȱhåbesȱderȱpå,ȱatȱantalletȱafȱinkluderedeȱ
eleverȱvilȱstige.ȱIȱ2015Ȭ2016ȱskalȱ2Ȭ3ȱspecialklasserȱlukkes,ȱogȱbesparelsenȱopnåetȱhervedȱ
skalȱføresȱtilbageȱtilȱatȱstyrkeȱalmenområdet.ȱDetȱerȱendvidereȱforventningen,ȱatȱdeȱca.ȱ65ȱ
elever,ȱderȱgårȱiȱetȱtilbudȱudenȱforȱkommunen,ȱvilȱværeȱuændret.ȱȱ

KommuneD
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mellemstorȱlandkommuneȱ
12ȱ
4ȱ
7,8ȱpct.ȱ
27ȱ–ȱ27ȱ–ȱ11ȱ
0ȱ–ȱ0ȱ–ȱ0ȱ
67.252ȱkr.ȱ–ȱ66.673ȱkr.ȱ–ȱ71.601ȱkr.ȱ
Ȭ0,9ȱpct.ȱ
ȱ7,4ȱpct.ȱ
ȱ6,5ȱpct.ȱ
0,88ȱ
300ȱkr.ȱ
92,5ȱpct.ȱ
93,2ȱpct.ȱ–ȱ94,1ȱpct.ȱ–ȱ95,2ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Kommunenȱrevideredeȱiȱ2010ȱ”DenȱSammenhængendeȱBørnepolitik”ȱmedȱenȱbeskrivelseȱ
af,ȱ hvilkeȱ forventningerȱ derȱ erȱ tilȱ kvalitetenȱ iȱ arbejdetȱ indenȱ forȱ BørneȬȱ ogȱ FamilieforȬ
valtningensȱområde.ȱKommunenȱharȱiȱsinȱskolepolitikȱdefineretȱinklusionȱsomȱdeltagelseȱ
iȱlæringsfællesskabet,ȱsåledesȱatȱelevenȱerȱsammenȱmedȱogȱaktivtȱdeltagerȱiȱsammeȱunȬ
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dervisningȱogȱfællesskabȱsomȱsineȱklassekammeraterȱmedȱdenȱhensigt,ȱatȱelevenȱopnårȱ
optimaltȱudbytteȱafȱogȱfårȱetȱpositivtȱselvbilledeȱpåȱbaggrundȱafȱdeltagelseȱiȱlæringsfælȬ
lesskabet.ȱȱ
ȱ
Udviklingenȱ afȱ enȱ inkluderendeȱ skoleȱ byggerȱ videreȱ påȱ tidligereȱ initiativer.ȱ Manȱ
fikȱiȱ2006ȱiȱforbindelseȱmedȱkommunesammenlægningenȱmidlerȱtilȱatȱstyrkeȱdagtilbudȬ
deneȱiȱtoȱtreårigeȱudviklingsprojekter,ȱderȱhavdeȱbådeȱetȱmedarbejderȬȱogȱetȱledelsesperȬ
spektiv.ȱ Fraȱ 2008ȱ varȱ derȱ fokusȱ påȱ elevfravær,ȱ somȱ udgjordeȱ etȱ stortȱ problem.ȱ Fraȱ ogȱ
medȱbudgetȱ2010ȱblevȱderȱsatȱekstraȱmidlerȱafȱtilȱinklusionȱogȱstøtteȱtilȱfamilier.ȱFraȱ2015ȱ
erȱsatsningen,ȱatȱmanȱvilȱundladeȱatȱbrugeȱbegrebetȱinklusion.ȱNuȱdrejerȱderȱsigȱomȱatȱ
sikreȱalleȱ”læringȱogȱtrivsel”.ȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ ikkeȱ selvȱ nogenȱ specialskoler,ȱ menȱ anvenderȱ specialklasserȱ iȱ ogȱ
udenȱforȱkommunen.ȱDerȱharȱværetȱkonstateretȱenȱ”stærekasseeffekt”,ȱhvorȱderȱheleȱtiȬ
denȱfyldesȱop,ȱogȱdetȱerȱsærligtȱeleverȱmedȱAKTȬvanskeligheder,ȱsomȱekskluderes.ȱDerȱ
erȱsatȱfokusȱpåȱsammenȱmedȱfamilierådgivningenȱogȱAKTȬvejlederneȱatȱprøveȱatȱreduceȬ
reȱ antalletȱ afȱ elever,ȱ derȱ henvisesȱ tilȱ specialklasser,ȱ hvilketȱ tydeligvisȱ erȱ lykkedesȱ medȱ
reduktionȱafȱantalletȱafȱspecialklasserȱtilȱfølge.ȱFaldetȱiȱantalletȱafȱhenvisteȱeleverȱhængerȱ
førstȱ ogȱ fremmestȱ sammenȱ med,ȱ atȱ derȱ henvisesȱ færre,ȱ ikkeȱ atȱ manȱ hjemtagerȱ alleredeȱ
segregeredeȱelever.ȱLærerneȱharȱføltȱsigȱmagtesløseȱoverȱforȱdisseȱelever,ȱogȱmanȱgørȱnuȱ
megetȱforȱatȱkvalificereȱlærerneȱmedȱfokusȱpåȱteamsamarbejde.ȱMåletȱerȱsomȱudgangsȬ
punkt,ȱ atȱ mindstȱ 94ȱ pct.ȱ afȱ eleverneȱ fremoverȱ skalȱ kunneȱ undervisesȱ iȱ distriktsskolen,ȱ
menȱmanȱerȱiȱ2015ȱbekymredeȱfor,ȱatȱmanȱvilȱværeȱ1,5ȱprocentpointȱfraȱatȱnåȱmålet.ȱ
Iȱ2011ȱsatteȱkommunenȱfokusȱpåȱudviklingȱafȱteamsamarbejdeȱbådeȱforȱlærereȱogȱpædaȬ
goger.ȱIȱdenneȱforbindelseȱerȱderȱuddannetȱteamfacilitatorerȱtilȱdeȱenkelteȱskoler.ȱDerȱerȱ
afsatȱetȱbeløbȱsvarendeȱtilȱ0,5ȱpct.ȱafȱkommunensȱskolebudgetȱiȱårȱogȱsammeȱbeløbȱnæsteȱ
årȱtilȱteamfacilitatorer.ȱAlleȱ70ȱspecialklasselærereȱharȱværetȱigennemȱetȱudviklingsforløbȱ
omȱatȱetablereȱsamarbejde,ȱbl.a.ȱmedȱfamilieafdelingenȱogȱPPR.ȱ
ȱ
DerȱerȱendvidereȱsatȱfokusȱpåȱatȱunderstøtteȱskoleledernesȱledelsesmæssigeȱopgaȬ
veløsningȱiȱforholdȱtilȱatȱstøtteȱskolensȱegenȱkompetenceudvikling.ȱEndeligȱerȱderȱpåȱdetȱ
forebyggendeȱområdeȱafsatȱmidlerȱtilȱenȱsærligȱindsatsȱiȱsundhedsplejenȱalleredeȱiȱbarȬ
netsȱførsteȱårȱforȱatȱunderstøtteȱforældre,ȱsomȱmåtteȱhaveȱbehovȱforȱnogetȱsådant.ȱ
Derȱerȱetableretȱinklusionsfremmendeȱinitiativerȱved,ȱatȱressourcerneȱerȱlagtȱudȱtilȱskoȬ
lerne,ȱhvorȱderȱderpåȱforȱskolerneȱerȱetȱtakstbeløbȱpåȱ160.000ȱkr.ȱforȱhverȱelev,ȱenȱskoleȱ
senderȱiȱspecialklasse.ȱ
ȱ
Detȱmenesȱatȱhaveȱhaftȱstorȱbetydningȱforȱomstillingen,ȱatȱteamfacilitatorernesȱloȬ
kaleȱfunktionerȱsammenȱmedȱAKTȬlærereȱogȱlæsevejledereȱerȱbragtȱiȱspil.ȱLedelsesmæsȬ
sigȱ opmærksomhedȱ påȱ undervisningȱ ogȱ pædagogiskȱ praksisȱ skærperȱ udviklingen,ȱ ogȱ
PPRȱerȱogsåȱblevetȱenȱaktivȱmedspiller.ȱSkolerneȱefterspørgerȱiȱforholdȱtilȱPPRȱdetȱdidakȬ
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tiske,ȱogȱmanȱsøgerȱatȱimødekommeȱdet.ȱDerȱerȱendvidereȱsatȱfokusȱpåȱdeȱydelser,ȱsomȱ
skolerneȱefterspørger,ȱiȱforholdȱtilȱdeȱtidligere,ȱtraditionelleȱPPRȬfunktioner.ȱ
ȱ
ManȱharȱudnyttetȱdeȱnyeȱreglerȱomȱlærernesȱarbejdstidȱtilȱatȱfordreȱfuldȱtilstedevæȬ
relseȱmedȱmulighedȱforȱindividuelleȱaftalerȱomȱforlægningȱafȱarbejdet,ȱfixtidȱogȱflextid.ȱ
ȱ
Detȱopleves,ȱatȱforældreneȱerȱgladeȱforȱinklusionen.ȱSkoleledereȱfortællerȱsåledes,ȱatȱ
nogleȱforældreȱgerneȱvilȱhaveȱatȱvide,ȱhvordanȱderesȱbørnȱfortsatȱkanȱgåȱiȱalmenklasser.ȱ
Hvadȱalmenforældreneȱangår,ȱharȱderȱværetȱafholdtȱmøderȱforȱskolebestyrelserne,ȱhvorȱ
enȱeksternȱekspertȱharȱformuleretȱtreȱstatements,ȱsåȱforældreȱved,ȱhvadȱdeȱskalȱhaveȱfokusȱ
på.ȱ Derȱ harȱ ikkeȱ væretȱ forældreklagerȱ tilȱ hverkenȱ denȱ kommunaleȱ forvaltningȱ ellerȱ tilȱ
Klagenævnet.ȱ
ȱ
Brugenȱafȱressourcerȱtilȱsupplerendeȱundervisning,ȱandenȱfagligȱstøtteȱogȱinklusiȬ
onsfremmendeȱforanstaltningerȱerȱfuldstændigtȱdelegeretȱtilȱskolelederne.ȱȱ
Forvaltningsmæssigeȱændringerȱiȱkommunenȱiȱstartenȱafȱ2015ȱbekymrerȱdog.ȱManȱfrygȬ
ter,ȱatȱderȱikkeȱvilȱbliveȱdenȱopmærksomhedȱfraȱforvaltningensȱsideȱpåȱskolerne,ȱmanȱharȱ
væretȱvantȱtil.ȱ
ȱ

PPR
PPRȬlederenȱbeskriverȱenȱudviklingsproces,ȱhvorȱderȱerȱsketȱenȱændringȱafȱintensitetenȱiȱ
arbejdsopgaverne,ȱ hvorȱ PPRȱ harȱ enȱdobbeltȱ opgave:ȱ1)ȱ vurderingȱafȱ enkelteȱ børnȱ ogȱ2)ȱ
konsultativeȱforløb.ȱPPRȬmedarbejdernesȱfokusȱerȱnuȱprimærtȱpåȱkontekstenȱiȱskolenȱogȱ
undervisningsmiljøet.ȱPPRȬlederenȱvurderer,ȱatȱdetȱerȱlykkedesȱatȱfåȱantalletȱafȱpædagoȬ
giskȬpsykologiskeȱ vurderingerȱ ned,ȱ samtȱ atȱ mereȱ arbejdskraftȱ gårȱ medȱ konsultativtȱ arȬ
bejde.ȱȱ
ȱ
PPRȬmedarbejderneȱharȱarbejdetȱmedȱlæreresȱogȱpædagogersȱrelationelleȱogȱklasȬ
seledelsesmæssigeȱkompetencer,ȱhvorȱderȱskalȱtænkesȱogȱreflekteresȱmereȱdidaktisk.ȱEfȬ
teruddannelsenȱvedȱPPRȱtilrettelæggesȱmedȱhenblikȱpåȱatȱopkvalificereȱfagpersonerneȱtilȱ
atȱarbejdeȱtættereȱsammenȱiȱetȱpædagogiskȬdidaktiskȱfelt.ȱEndvidereȱarbejdesȱderȱpå,ȱatȱ
supervisionȱ kanȱ tilrettelægges,ȱ såledesȱ atȱ PPRȱ tagerȱ etȱ medansvarȱ forȱ fokuspersoȬ
nens/fokusgruppensȱogȱskoleledelsensȱmålȱmedȱogȱudbytteȱafȱsupervisionen.ȱȱ
ȱ
Detȱ erȱ PPRȬlederensȱ opfattelse,ȱ atȱ lærerneȱ iȱ størreȱ gradȱ ønskerȱ hjælpȱ afȱ fagȬfagligȱ
karakter.ȱDetȱnævnes,ȱatȱdetȱfortsatȱkanȱværeȱenȱudfordring,ȱnårȱlærerneȱønsker,ȱatȱPPRȬ
medarbejdereȱ skalȱ væreȱ medȱ iȱ praksisȱ iȱ klasserne.ȱ Dermedȱ menesȱ ikke,ȱ atȱ PPRȬ
medarbejderneȱskalȱrådgiveȱomȱselveȱdenȱfagligeȱdelȱafȱundervisningen.ȱDetȱpåpeges,ȱatȱ
PPR’sȱopgaveȱerȱatȱunderstøtteȱlærerneȱiȱatȱoptimereȱderesȱkompetencerȱiȱforholdȱtilȱrelaȬ
tioner,ȱklasseledelseȱogȱdidaktik.ȱ
ȱ
Tildelingenȱ afȱ ressourcerȱ tilȱ opgaverȱ iȱ skolenȱ foregårȱ centraltȱ ogȱ decentralt.ȱ Denȱ
centraleȱdelȱforeståsȱafȱetȱvisitationsudvalg,ȱderȱbestårȱafȱskolechef,ȱbørnechef,ȱforebygȬ
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gelseschefȱ samtȱ ledereȱ fraȱ BørneȬȱ ogȱ Familieafdelingen,ȱ Sundhedsplejenȱ ogȱ PPR.ȱ Herȱ
træffesȱbl.a.,ȱpåȱbaggrundȱafȱindstillingȱfraȱPPR,ȱbeslutningȱomȱenkelteleversȱoptagȱiȱspeȬ
cialklasse.ȱSkolelederenȱspillerȱherȱenȱaktivȱrolle,ȱbl.a.ȱfordiȱderȱtilȱeksklusionȱerȱknyttetȱ
etȱtakstbeløbȱpåȱkr.ȱ160.000.ȱDecentraltȱƺȱpåȱskolenȱƺȱvisiteresȱalȱspecialundervisningȱogȱ
alleȱinklusionsindsatserȱiȱetȱkompetenceforum,ȱhvorȱskolelederȱogȱPPRȱerȱfasteȱdeltagere,ȱ
mensȱsocialrådgiverȱogȱsundhedsplejerskeȱdeltagerȱhverȱtredjeȱgang.ȱRammenȱforȱdisseȱ
opgaverȱliggerȱi,ȱatȱalleȱressourcerȱtilȱområdetȱerȱudlagtȱtilȱdenȱenkelteȱskole,ȱbl.a.ȱmedȱ
afsætȱiȱsocioøkonomiskeȱforhold.ȱȱ
ȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ samarbejdetȱ medȱ skoleafdelingenȱ erȱ deȱ tidligereȱ afstemningsmøderȱ
afskaffet.ȱ PPRȱ deltogȱ herefterȱ iȱ etȱ refleksionsȬȱ ogȱ planlægningsforumȱ medȱ skolechefȱ ogȱ
skoleledere.ȱPPRȱdeltagerȱikkeȱlængereȱiȱmøderneȱiȱrefleksionsȬȱogȱplanlægningsforumȬ
met.ȱDerȱerȱderforȱikkeȱlængereȱetȱformaliseretȱsamarbejdeȱmellemȱPPRȱogȱSkoleforvaltȬ
ningen.ȱDetȱerȱPPRȬlederensȱønske,ȱatȱderȱetableresȱetȱtættereȱsamarbejdeȱmedȱskoleafdeȬ
lingen.ȱȱ
ȱ
DerȱerȱudarbejdetȱsamarbejdsaftalerȱmellemȱdeȱenkelteȱskolerȱogȱPPR.ȱDerȱerȱblevetȱ
afholdtȱmøderȱmellemȱPPRȱogȱdeȱ12ȱskoleenheder,ȱhvorȱopgavernesȱindholdȱogȱmængdeȱ
konkretȱerȱblevetȱaftalt.ȱDetȱopleves,ȱatȱønskerȱtilȱPPRȱvariererȱfraȱskoleȱtilȱskole,ȱhvorforȱ
derȱerȱudarbejdetȱenȱforpligtendeȱaftaleȱogȱmålȱforȱdenȱenkelteȱskole.ȱDerȱerȱpåȱbaggrundȱ
afȱskolechefensȱønskeȱudarbejdetȱenȱfællesȱopgavebeskrivelseȱforȱPPR’sȱsamarbejdeȱmedȱ
skolerne.ȱȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱdetȱkommendeȱårȱmenerȱPPRȬlederen,ȱatȱderȱfortsatȱvilȱværeȱstorȱfokusȱ
påȱinklusion.ȱArbejdetȱmedȱskolereformenȱogȱL409ȱ(lovindgrebetȱafȱ26.ȱaprilȱ2013,ȱhvorȱ
Regeringenȱ ogȱ KLȱ aftalteȱ præciseȱ detaljerȱ omkringȱ lærernesȱ arbejdstid)ȱ skalȱ endvidereȱ
tilpasses,ȱsåledesȱatȱskolerneȱharȱenȱreelȱmulighedȱforȱatȱarbejdeȱmedȱdeȱmangeȱnyeȱudȬ
fordringer.ȱ
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KommuneE
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mellemstorȱlandkommuneȱ
4ȱ(påȱ11ȱmatrikler)ȱ
12ȱ
22,8ȱpct.
32ȱ– 30ȱ– 21
0ȱ–ȱ0ȱ–ȱ0ȱ
69.250ȱkr.ȱ–ȱ69.929ȱkr.ȱ–ȱ73.390ȱkr.ȱ
ȱ1,0ȱpct.ȱ
ȱ4,9ȱpct.ȱ
ȱ6,0ȱpct.ȱ
1,16ȱ
4.000ȱkr.ȱ
92,0ȱpct.ȱ
94,3ȱpct.ȱ–ȱ95,6ȱpct.ȱ–ȱ96,5ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Inklusionȱharȱværetȱpåȱdagsordenenȱsidenȱ2010,ȱhvorȱkommunenȱmeldteȱsigȱsomȱenȱafȱ
16ȱkommunerȱtilȱKL’sȱinklusionsundersøgelseȱogȱfikȱudarbejdetȱenȱrapport.ȱPåȱbaggrundȱ
afȱ denneȱ rapportȱ blevȱ derȱ nedsatȱ enȱ styregruppe,ȱ somȱ harȱ udarbejdetȱ enȱ kommunalȱ
handleplanȱforȱinklusionstiltagȱiȱperiodenȱ2011Ȭ16.ȱHandleplanenȱgårȱpåȱelevernesȱfagliȬ
geȱ udvikling,ȱ lærerkompetencer,ȱ visitation,ȱ samarbejdeȱ påȱ tværsȱ afȱ sektorer,ȱ styringȱ afȱ
økonomi,ȱpolitiskȱansvarȱ–ȱholdningȱogȱkulturȱ–ȱogȱledelsesansvar.ȱȱ
ȱ
Iȱ2011ȱbesluttedeȱkommunalbestyrelsenȱenȱskolestrukturændring,ȱhvorȱotteȱskolerȱ
skulleȱnedlæggesȱogȱdeȱresterendeȱlæggesȱsammenȱtilȱiȱaltȱfireȱskoler.ȱHertilȱkom,ȱatȱ80ȱafȱ
tidligereȱ300ȱkommunaleȱspecialklassepladserȱpr.ȱ1.ȱaugustȱ2011ȱskulleȱnedlægges.ȱDenȱ
fuldeȱstrukturændringȱerȱopnåetȱiȱ2014.ȱ
ȱ
Iȱ2013Ȭ14ȱharȱkommunenȱudarbejdetȱfællesȱkommunaleȱretningslinjerȱmedȱdefinitiȬ
oner,ȱvisionerȱogȱmålȱforȱinklusionȱpåȱdagtilbudsȬȱogȱskoleområdet.ȱRetningslinjerneȱerȱ
udarbejdetȱ ogȱ implementeretȱ iȱ etȱ samarbejdeȱ medȱ distriktslederneȱ påȱ skoleområdetȱ ogȱ
områdelederneȱpåȱdagtilbudsområdet.ȱKommunenȱharȱønsketȱstørstȱmuligȱlokalȱtilgangȱ
tilȱopgaveløsningen,ȱhvorforȱhverȱskoleȱharȱudarbejdetȱsinȱdefinition.ȱKommunenȱharȱiȱ
2014ȱ udarbejdetȱ enȱ pendantȱ påȱ dagtilbudsområdet,ȱ hvorȱ inklusionsprocentenȱ erȱ stegetȱ
fraȱ96ȱpct.ȱtilȱ98ȱpct.ȱ
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ȱ
Derȱerȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion.ȱHvisȱenȱskoleȱvilȱekskludereȱenȱelevȱ
tilȱspecialklasseȱ ellerȱ specialskole,ȱ skalȱskolenȱ betaleȱ100.000ȱ kr.ȱpr.ȱ årȱ pr.ȱ elev.ȱ Hvisȱ enȱ
skoleȱmodsatȱtagerȱenȱekskluderetȱelevȱhjem,ȱfårȱdeȱenȱinklusionstakstȱpåȱ270.000ȱkr.ȱtilȱ
atȱetablereȱenȱinkluderendeȱundervisning.ȱSkolerneȱkanȱfåȱekstraȱmidler,ȱhvisȱderȱerȱtaleȱ
omȱeleverȱmedȱekstraordinærtȱstoreȱvanskeligheder.ȱAlȱøkonomiȱvarȱiȱ2013ȱlagtȱud,ȱnårȱ
detȱ gjaldtȱ eleverȱ medȱ generelleȱ indlæringsvanskeligheder.ȱ Fraȱ 2014ȱ erȱ heleȱ økonomienȱ
lagtȱud,ȱogȱdetȱerȱpointeret,ȱatȱdetȱerȱvigtigtȱatȱstyrkeȱalmenundervisningen.ȱ
ȱ
KommunenȱudnytterȱdeȱnyeȱreglerȱomȱlærernesȱtjenestetidȱtilȱatȱkræveȱfuldȱtilsteȬ
deværelseȱpåȱskolerne.ȱManȱforventer,ȱatȱlærerneȱkommerȱmereȱiȱdialogȱmedȱhinanden,ȱ
hvadȱderȱvilȱskabeȱetȱbedreȱtilbudȱgennemȱbedreȱoverleveringer,ȱligesomȱdetȱvilȱunderȬ
støtteȱdetȱtværfaglige.ȱEgentidenȱerȱikkeȱlængereȱhellig,ȱderȱskalȱværeȱmereȱfællesskab.ȱ
Derȱerȱiȱ2015ȱetȱønskeȱomȱatȱhaveȱfokusȱpåȱatȱudvikleȱmulighederneȱiȱforbindelseȱmedȱ
skolereformenȱogȱarbejdstidsreglerne.ȱ
ȱ
Detȱopleves,ȱatȱforældreneȱtilȱdeȱinkluderedeȱeleverȱgenereltȱerȱmegetȱtilfredse.ȱTilȬ
fredshedenȱsynesȱatȱværeȱstørstȱhosȱforældreȱtilȱelever,ȱderȱkommerȱfraȱspecialtilbuddeneȱ
iȱandreȱafȱregionensȱkommuner,ȱmensȱforældreneȱtilȱelever,ȱderȱkommerȱfraȱkommunaleȱ
specialklasser,ȱikkeȱheltȱsynes,ȱatȱderȱerȱtidȱnokȱtilȱderesȱbørn.ȱHvadȱangårȱforældreneȱtilȱ
eleverȱ udenȱ særligeȱ behov,ȱ erȱ derȱ forskelleȱ mellemȱ distrikterne,ȱ ogȱ nogleȱ stederȱ fylderȱ
inklusionsproblematikkenȱmereȱendȱandreȱsteder.ȱHeltȱoverordnetȱønskerȱkommunenȱatȱ
sætteȱfokusȱpåȱdeȱgodeȱhistorierȱogȱnedtoneȱinklusionȱsomȱenȱ”knast”ȱiȱskolepolitikken.ȱ
Derȱ erȱ ikkeȱ foreslåetȱ specifikkeȱ fremgangsmåderȱ for,ȱ hvordanȱ manȱ støtterȱ inkluderedeȱ
eleversȱdeltagelseȱiȱfagligeȱogȱsocialeȱfællesskaber,ȱhvordanȱmanȱanvenderȱressourcerȱtilȱ
supplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligȱstøtteȱsamtȱinklusionsfremmendeȱinitiativer.ȱ
Detȱerȱheltȱopȱtilȱdenȱlokaleȱskoleleder,ȱsomȱharȱførstehåndskendskabȱtilȱeleverneȱogȱdeȱ
muligheder,ȱderȱforeligger.ȱ
ȱ

PPR
Iȱ 2009ȱ blevȱ PPRȱ placeretȱ underȱ Børnȱ ogȱ ungeforvaltningen,ȱ hvorȱ bådeȱ socialrådgivere,ȱ
PPR,ȱsundhed,ȱbibliotek,ȱmusikȱogȱtandplejeȱnuȱligger.ȱArgumentetȱvar,ȱatȱmanȱønskede,ȱ
atȱaltȱdetȱrådgivendeȱpersonaleȱvarȱsamletȱétȱsted.ȱFraȱaugustȱ2015ȱharȱsocialrådgivere,ȱ
sundhedsplejersker,ȱ psykologer,ȱ taleȬhøreȬkonsulenterȱ ogȱ UUȬvejledereȱ fåetȱ fasteȱ arȬ
bejdspladserȱudeȱiȱdistrikterne.ȱFormåletȱerȱbåde,ȱatȱindsatserȱomkringȱbørnȱskalȱsættesȱiȱ
gang,ȱindenȱdeȱudviklerȱsigȱtilȱenȱ”sag”,ȱogȱatȱderȱskalȱskeȱenȱstyrkelseȱafȱdetȱkonsultatiȬ
veȱarbejde.ȱPPRȬlederenȱoplever,ȱatȱdetȱtværfagligeȱarbejdeȱerȱkommetȱgodtȱiȱgangȱiȱ2015.ȱ
Iȱ2011ȱudarbejdedeȱPPRȱetȱmanifestȱforȱPPR’sȱfremadrettedeȱprofil.ȱManifestetȱerȱbådeȱenȱ
konkretȱhandleplanȱogȱenȱbeskrivelseȱafȱvisionerȱforȱPPR’sȱfunktioner,ȱogȱdetȱslårȱpå,ȱatȱ
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PPRȱskalȱværeȱetȱkompetenceȬȱogȱvidenscenterȱogȱenȱentreprenørȱiȱudviklingenȱafȱinkluȬ
derendeȱlæringsmiljøer,ȱhvorȱdetteȱkræverȱspecialiseringȱogȱnærhedȱtilȱalmenområdet.ȱȱ
PPRȱharȱiȱ2014ȱværetȱaktivȱomkringȱetableringenȱafȱetȱkursusforløbȱforȱforældreȱbådeȱførȱ
ogȱefterȱfødslenȱiȱforholdȱtilȱatȱforberedeȱdemȱpåȱenȱnyȱiȱfamilien,ȱindsigtȱiȱetȱspædbarnsȱ
udviklingȱogȱtrivsel.ȱȱ
ȱ
PPRȱharȱendvidereȱiȱ2014ȱiȱforbindelseȱmedȱkommunensȱbesparelserȱudarbejdetȱenȱ
”servicestrategi”,ȱderȱskalȱsikreȱenȱforventningsafstemningȱmedȱledereȱogȱdetȱpædagogiȬ
skeȱ personaleȱ iȱ institutionerȱ ogȱ skoler.ȱ ”Servicestrategien”ȱ tydeliggørȱ PPR’sȱ ydelserȱ påȱ
baggrundȱafȱbrugernesȱformuleredeȱbehovȱogȱenȱvægtningȱafȱdetȱkonsultativeȱarbejde.ȱȱ
Visitationsprocessenȱ bestårȱ i,ȱ atȱ derȱ udarbejdesȱ enȱ pædagogiskȬpsykologiskȱ vurdering,ȱ
hvorefterȱdenȱlokaleȱlederȱvurderer,ȱomȱderȱskalȱudarbejdesȱenȱindstillingȱtilȱvisitation.ȱIȱ
visitationsudvalgetȱ sidderȱ PPRȬlederen,ȱ specialkonsulentenȱ ogȱ denȱ økonomiskeȱ konsuȬ
lent.ȱPPRȱpegerȱikkeȱpåȱetȱbestemtȱtilbud,ȱmenȱbeskriverȱbarnetsȱbehov.ȱHvertȱskolediȬ
striktȱ harȱ egneȱ specialklasser,ȱ hvorforȱ detȱ ikkeȱ skalȱ opȱ tilȱ visitation,ȱ hvisȱ etȱ barnȱ skalȱ iȱ
specialklasse.ȱDetȱerȱdeȱenkelteȱskoleledere,ȱderȱsuveræntȱbestemmerȱoverȱspecialtilbudȬ
deneȱiȱdistriktet.ȱDerȱskalȱhaveȱværetȱetȱkonsultativtȱrådgivningsforløbȱforudȱforȱenȱindȬ
stilling.ȱȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱdetȱkommendeȱårȱerȱdetȱPPRȬlederensȱforventning,ȱatȱkommunenȱopȬ
nårȱ enȱ inklusionsprocentȱ påȱ 96,ȱ ogȱ atȱ derȱ skerȱ enȱ styrkelseȱ afȱ inklusionsarbejdet,ȱ bådeȱ
somȱresultatȱafȱdetȱøgedeȱtværfagligeȱsamarbejdeȱogȱstyrkelsenȱafȱdetȱpædagogiskeȱperȬ
sonalesȱkompetencer.ȱDetȱerȱendvidereȱenȱforhåbning,ȱatȱderȱkommerȱmereȱroȱomkringȱ
folkeskolereformen,ȱ ogȱ atȱ derȱ etableresȱ mereȱ hensigtsmæssigeȱ tilgangeȱ ogȱ strategierȱ iȱ
forholdȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov.ȱȱ
ȱ
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KommuneF
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mindreȱlandkommuneȱ
7
3
10,1ȱpct.ȱ
6ȱ–ȱ5ȱ–ȱ4ȱ
1ȱ–ȱ1ȱ–ȱ1ȱ
63.505ȱkr.ȱ–ȱ61.965ȱkr.ȱ–ȱ70.222ȱkr.ȱ
Ȭ2,4ȱpct.ȱ
ȱ13,3ȱpct.ȱ
ȱ10,6ȱpct.ȱ
0,93ȱ
Ȭ4.500ȱkr.ȱ
97,5ȱpct.
97,8ȱpct.ȱ– 97,6ȱpct.ȱ– 97,5ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Iȱ2003ȱbegyndteȱarbejdetȱmedȱinklusion,ȱdaȱdetȱblevȱpålagtȱskolerneȱatȱændreȱfokusȱfraȱ
enkelteleversȱ vanskelighederȱ tilȱ fokusȱ på,ȱ hvordanȱ klassenȱ fungerede.ȱ Iȱ forlængelseȱ afȱ
detteȱ besluttedeȱ kommunenȱ iȱ 2007,ȱ atȱ alleȱ kommunensȱ skolerȱ skulleȱ arbejdeȱ medȱ LPȬ
modellen.ȱȱ
ȱ
Kommunenȱharȱiȱ2013ȱudarbejdetȱenȱinklusionspolitikȱforȱområdetȱ0Ȭ18ȱår.ȱPolitikȬ
kenȱ harȱ denȱ overordnedeȱ titelȱ ”Politikȱ forȱ udviklendeȱ fællesskaber”ȱ ogȱ tagerȱ afsætȱ iȱ
værdierneȱ fraȱ ”Sammenhængendeȱ børnepolitikȱ ogȱ overordnedeȱ børnesyn”ȱ ogȱ harȱ femȱ
overordnedeȱ temaer:ȱ Inddragelse,ȱ ejerskab,ȱ kvalitet,ȱ sammenhængȱ ogȱ dialog.ȱ VærdiȬ
grundlagetȱer,ȱatȱbarnet/denȱungeȱerȱenȱligeværdigȱmedspillerȱiȱudviklendeȱfællesskaber.ȱ
SkolernesȱledereȱerȱsammenȱmedȱPPRȱansvarligeȱforȱimplementeringenȱafȱinklusionsbeȬ
stræbelserne.ȱ
ȱ
PPRȱ harȱ væretȱ enȱ stærkȱ medspillerȱ iȱ inklusionsprocesserne,ȱ ogȱ derȱ erȱ etableretȱ
tværfagligeȱteamȱiȱhvertȱskoledistrikt.ȱPPRȱharȱlavetȱoplægȱpåȱskolerne;ȱdetȱharȱværetȱenȱ
inddragendeȱproces,ȱsomȱerȱgentagetȱiȱforåretȱ2013.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱøkonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusion.ȱDistriktetsȱbørnȱhørerȱtilȱdistriktsskoȬ
len,ȱogȱskolerneȱskalȱbetale,ȱhvisȱdeȱsenderȱbørnȱtilȱandreȱskoler.ȱDerȱerȱdogȱtoȱmindre,ȱ
centraleȱpuljer,ȱsomȱskolerneȱkanȱsøgeȱmidlerȱfra,ȱenȱpåȱknaptȱ0,5ȱpct.ȱafȱdetȱsamledeȱskoȬ
lebudgetȱ tilȱ praktiskȱ medhjælpȱ ogȱ enȱ puljeȱ medȱ iȱ altȱ 38ȱ ugentligeȱ lektionerȱ tilȱ udvidetȱ
specialpædagogiskȱbistand.ȱ
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Fraȱ2011ȱvisiteresȱikkeȱlængereȱtilȱspecialklasser,ȱmenȱeleverneȱundervisesȱiȱalmenklasserȱ
medȱsærligȱstøtteȱogȱspecialpædagogiskȱbistand.ȱDetȱharȱundervejsȱiȱprocessenȱværetȱenȱ
udfordring,ȱatȱskolerneȱsamtidigȱmedȱinklusionsbestræbelserneȱerȱblevetȱpålagtȱgenerelȬ
leȱbesparelser,ȱsåȱselvȱomȱskolelederneȱharȱværetȱpositive,ȱkanȱdetȱværeȱsværtȱatȱfåȱperȬ
sonaletȱtilȱatȱbevareȱenȱpositivȱholdningȱogȱejerskabȱtilȱinklusion.ȱȱ
ȱ
Kommunenȱharȱfraȱ2011ȱenȱpolitiskȱbeslutningȱom,ȱatȱspecialklasserȱ gradvistȱskalȱ
afskaffes,ȱogȱdetȱskerȱved,ȱatȱderȱikkeȱlængereȱbliverȱetableretȱ1.ȱklasser,ȱhvorefterȱspeciȬ
alklasserneȱ iȱ løbetȱ afȱ niȱ årȱ vilȱ væreȱ væk.ȱ Enȱ GȬklasseȱ forȱ børnȱ medȱ autistiskeȱ vanskeȬ
ligheder,ȱ derȱ harȱ væretȱ normeretȱ tilȱ otteȱ elever,ȱ harȱ dogȱ etȱ voldsomtȱ presȱ forȱ pladser,ȱ
ogsåȱfraȱindskolingen.ȱNårȱspecialklasserȱarbejderȱsammenȱmedȱalmenklasserȱerȱderȱfuldȱ
bemandingȱpåȱfraȱbegge.ȱ
ȱ
Detȱopleves,ȱatȱforældreȱtilȱeleverȱmedȱgenerelleȱindlæringsvanskelighederȱerȱmeȬ
getȱtilfredseȱogȱkanȱseȱenȱudviklingȱhosȱderesȱbørn.ȱForældreȱtilȱeleverȱmedȱenȱmereȱudȬ
adreagerendeȱ adfærdȱ oplevesȱ ikkeȱ tilfredseȱ medȱ inklusionen.ȱ Kommunenȱ erȱ lykkedesȱ
medȱatȱfåȱalmenforældreneȱtilȱatȱtageȱdeȱgodeȱbillederȱogȱhistorierȱtilȱsig.ȱ
Udnyttelsenȱafȱdeȱnyeȱreglerȱomȱlærernesȱtjenestetidȱgårȱudȱpå,ȱatȱderȱiȱprincippetȱerȱfuldȱ
tilstedeværelsespligt,ȱmenȱatȱ derȱ erȱ mulighederȱ forȱindividuelleȱaftaler,ȱfxȱ iȱ forbindelseȱ
medȱefteruddannelse.ȱPædagogiskȱrådȱerȱnedlagt.ȱ
ȱ
Derȱerȱikkeȱlagtȱkommunaleȱplanerȱforȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligȱ
støtteȱtilȱenkeltelever,ȱmenȱdetȱerȱbeskrevet,ȱatȱmanȱikkeȱmåȱetablereȱnyeȱspecialklasser.ȱ
Derȱmåȱgerneȱskabesȱtilbudȱtilȱenkelteleverȱellerȱgrupperȱafȱelever,ȱmenȱdetȱskalȱværeȱafȱ
midlertidigȱkarakter.ȱEtableringȱafȱinklusionsindsatserȱerȱheltȱopȱtilȱdenȱenkelteȱskole.ȱ
ȱ
Planenȱforȱdeȱkommendeȱårȱerȱiȱstartenȱafȱ2015ȱatȱfortsætteȱdenȱkompetenceudvikȬ
lingȱafȱpersonalet,ȱsomȱbyrådetȱharȱbevilgetȱiȱaltȱknaptȱfemȱmio.ȱkr.ȱtil,ȱenȱkompetenceȬ
udvikling,ȱhvorȱreflekterendeȱteamȱiȱførsteȱomgangȱharȱværetȱiȱsærligȱfokus.ȱȱ
ȱ

PPR
PPRȬlederenȱ referererȱ direkteȱ tilȱ BørneȬȱ ogȱ Kulturdirektøren.ȱ PPRȱ erȱ normeringsstyret,ȱ
menȱ efterspørgselsstyretȱ efterȱ behov.ȱ Detȱ erȱ såledesȱ ikkeȱ forudȱ bestemt,ȱ præcistȱ hvorȱ
mangeȱtimerȱhverȱenkeltȱskoleȱellerȱinstitutionȱskalȱhave.ȱPPRȱerȱorganiseretȱsåledes,ȱatȱ
deȱsidderȱcentralt,ȱhvorȱdeȱkanȱdrøfteȱsagerȱiȱdetȱtværfagligeȱteam.ȱHverȱskoleȱogȱinstituȬ
tionȱ harȱ enȱ kontaktpsykolog,ȱ såledesȱ atȱ leder,ȱ lærereȱ ogȱ pædagogerȱ ved,ȱ hvemȱ deȱ skalȱ
henvendeȱ sigȱ til.ȱ Kontaktpsykologenȱ erȱ gennemgåendeȱ iȱ forholdȱ tilȱ skolenȱ ogȱ løserȱ alȬ
menopgaver.ȱIȱmereȱkomplekseȱsagerȱvilȱopgaverneȱbliveȱtagetȱopȱiȱdetȱtværfagligeȱteam,ȱ
ogȱdetȱvilȱbliveȱvurderet,ȱhvilkeȱfaggrupperȱderȱskalȱarbejdeȱmedȱsagen.ȱ
ȱ
PPRȱharȱværetȱsærdelesȱaktivȱiȱinklusionsprocessen.ȱManȱgennemførteȱenȱanalyseȱ
afȱspecialundervisningenȱiȱ2010ȱogȱudarbejdedeȱenȱinklusionsfremmendeȱstyringsmodel.ȱ
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Detteȱharȱbetydet,ȱatȱPPRȱudarbejderȱlangtȱfærreȱpædagogiskȬpsykologiskeȱvurderingerȱ
endȱtidligereȱogȱnuȱbrugerȱstørstedelenȱafȱtidenȱtilȱrådgivningȱogȱvejledning,ȱhvorforȱdeȱ
erȱkommetȱmegetȱtættereȱpåȱpraksisȱogȱarbejderȱtætȱsammenȱmedȱledelserneȱomȱudvikȬ
lingȱ afȱ læringsmiljøer.ȱ PPRȱ arbejderȱ aktivtȱ sammenȱ medȱ dagtilbuddeneȱ omȱ atȱ sikre,ȱ atȱ
børneneȱerȱklareȱtilȱskolestart.ȱȱ
ȱ
Iȱ visitationsprocessenȱ indgårȱ pædagogisk/administrativȱ konsulent,ȱ skoleleder,ȱ reȬ
præsentantȱfraȱPPRȱogȱPPRȬlederen.ȱ
ȱ
Iȱ2014ȱdeltogȱPPRȱiȱenȱarbejdsgruppeȱbeståendeȱafȱrepræsentanterȱfraȱfamilieafdeȬ
lingen,ȱsundhedsplejen,ȱDLF,ȱBUPL,ȱFOA,ȱNVIEȱsamtȱledelsesrepræsentanterȱfraȱdeȱsyvȱ
skoledistrikter,ȱsomȱharȱudarbejdetȱenȱrammeȱforȱdetȱvidereȱarbejdeȱmedȱinklusion.ȱȱ
Kommunenȱ harȱ altidȱ haftȱ enȱ lavȱ segregeringsgrad,ȱ ogȱ detȱ erȱ holdningen,ȱ atȱ antalletȱ afȱ
inkluderedeȱeleverȱskalȱliggeȱpåȱetȱrealistiskȱniveau.ȱIȱ2015ȱerȱinklusionsprocentenȱfaldetȱ
lidt,ȱ ogȱ detȱ bemærkesȱ samtidig,ȱ atȱ deȱ ”tungeste”ȱ sagerȱ bliverȱ endnuȱtungere,ȱ idetȱ vanȬ
skelighederneȱerȱmereȱsammensatteȱogȱkomplicerede.ȱ
ȱ
Detȱerȱpåȱpolitiskȱplanȱiȱkommunenȱbesluttet,ȱatȱderȱikkeȱlængereȱskalȱvisiteresȱtilȱ
specialklasserne.ȱKommunenȱharȱfortsatȱenȱautismeȬklasseȱogȱenȱtaleȬklasse.ȱKommunenȱ
harȱiȱdeȱsenereȱårȱhaftȱenȱstorȱstigningȱiȱansøgningerȱtilȱautismeȬklassen.ȱSpecialklasserneȱ
skalȱgradvistȱnedlæggesȱogȱdækkerȱp.t.ȱfraȱ6.ȱklasseȱogȱopad.ȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱdetȱkommendeȱårȱerȱdetȱenesteȱønskeȱfraȱPPRȬlederen,ȱatȱderȱskalȱstørreȱ
fokusȱpåȱdeȱtværfagligeȱopgaver,ȱsåledesȱatȱenkeltsagerȱikkeȱskalȱoverȱflereȱafdelingerȱiȱ
forvaltningen.ȱ PPRȱ erȱ iȱ gangȱ medȱ atȱ uddanneȱ alleȱ psykologerȱ iȱ LSPȱ (Laboratoriumȱ forȱ
forskningsbaseretȱskoleudviklingȱogȱpædagogiskȱpraksis),ȱhvadȱderȱgerneȱskulleȱunderȬ
støtteȱdenȱmålstyredeȱkompetenceudviklingȱiȱskolerȱogȱdagtilbud.ȱȱ
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KommuneG
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Storȱbykommuneȱ
36ȱ
18
18,8ȱpct.ȱ
87ȱ–ȱ74ȱ–ȱ76ȱ
3ȱ–ȱ3ȱ–ȱ3ȱ
64.893ȱkr.ȱ–ȱ60.644ȱkr.ȱ–ȱ62.701ȱkr.ȱ
Ȭ6,5ȱpct.ȱ
ȱ3,4ȱpct.ȱ
Ȭ3,4ȱpct.ȱ
1,10ȱ
Ȭ1.000ȱkr.ȱ
94,9ȱpct.ȱ
95,9ȱpct.ȱ– 96,4ȱpct.ȱƺȱ96,8ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Børnȱogȱungeforvaltningenȱharȱiȱenȱårrækkeȱopȱtilȱ2012ȱarbejdetȱmedȱinklusion,ȱogȱinkluȬ
sionsdagsordenenȱharȱværetȱtydeligȱiȱbørnȬȱogȱungepolitikken.ȱIȱnovemberȱ2012ȱindledȬ
tesȱetȱprojektȱmedȱdetȱformålȱatȱudvikleȱenȱstrategiȱforȱinklusion.ȱProjektetȱblevȱafsluttetȱiȱ
decemberȱ 2013.ȱ Kommunenȱ definererȱ inklusionȱ påȱ følgendeȱ måde:ȱ børnȱ ogȱ ungeȱ skalȱ
støttesȱtilȱatȱtageȱaktivtȱdelȱiȱfællesskaber,ȱsomȱskaberȱrammerȱogȱaktiviteter,ȱderȱfremmerȱ
læring,ȱsundhedȱogȱtrivsel.ȱArbejdetȱmedȱinklusionȱskalȱbidrageȱtilȱatȱskabeȱmotiverendeȱ
læringsmiljøer,ȱ hvorȱ børnȱ ogȱ ungeȱ lærerȱ endnuȱ mereȱ ogȱ rusterȱ sigȱ endnuȱ bedreȱ tilȱ udȬ
dannelse.ȱEnȱdelȱafȱstrategienȱharȱværetȱetableringenȱafȱetȱCenterȱforȱInklusion,ȱhvorȱPPRȱ
indgårȱsammenȱmedȱspecialrådgivningȱogȱbørneterapi.ȱȱ
ȱ
SomȱfølgeȱafȱenȱmegetȱstorȱorganisationsændringȱogȱrestruktureringȱerȱCenterȱforȱ
Inklusionȱopløstȱiȱ2014,ȱhvadȱderȱharȱmedført,ȱatȱderȱiȱenȱperiodeȱharȱværetȱnogenȱusikȬ
kerhedȱomȱhåndteringenȱafȱbl.a.ȱinklusion.ȱDerȱerȱnuȱetableretȱtreȱregionerȱiȱkommunenȱ
forȱ forvaltningsområdetȱ Sundhedȱ ogȱ Forebyggelse,ȱ somȱ dækkerȱ heleȱ 0Ȭ18Ȭårsområdet,ȱ
ogȱderȱerȱfølgeligȱtreȱbørneȬȱogȱungecheferȱiȱkommunen,ȱmensȱSpecialrådgivningen,ȱsomȱ
tagerȱsigȱafȱ”denȱvidtgåendeȱspecialundervisning”,ȱdvs.ȱstøtteȱoverȱ12ȱlektionerȱomȱugenȱ
ellerȱ specialundervisningȱ iȱ segregeredeȱ tilbud,ȱ liggerȱ iȱ forvaltningsområdetȱ Familieȱ ogȱ
Velfærd.ȱDetȱerȱiȱstartenȱafȱ2015ȱikkeȱmuligtȱatȱvurdere,ȱomȱtilbuddeneȱtilȱskolerneȱharȱ
ændretȱkarakter.ȱ
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ȱ
Detȱharȱværetȱvæsentligtȱforȱkommunenȱatȱskabeȱejerskabȱblandtȱmedarbejdereȱogȱ
forældreȱtilȱinklusion.ȱDerforȱharȱskolechefenȱværetȱudeȱpåȱalleȱskolerȱiȱforbindelseȱmedȱ
introduktionenȱ afȱ ”Denȱ sammenhængendeȱ skoledag”,ȱ somȱ erȱ kommunensȱ forløberȱ forȱ
skolereformen.ȱ”Denȱsammenhængendeȱskoledag”ȱharȱbl.a.ȱtilȱformålȱatȱsikre,ȱatȱalmenȬ
skolenȱskalȱkunneȱmere,ȱatȱflereȱbørnȱskalȱkunneȱværeȱenȱdelȱafȱdetȱstoreȱfællesskab,ȱogȱ
atȱfærreȱskalȱvisiteresȱtilȱspecialpædagogiskeȱtilbud.ȱDerȱharȱendvidereȱværetȱenȱpresseȬ
strategi,ȱ somȱ erȱ lykkedesȱ ogȱ harȱ givetȱ medvindȱ tilȱ inklusionsstrategien.ȱ Endvidereȱ harȱ
skolelederneȱ spilletȱ enȱ væsentligȱ rolleȱ iȱ forholdȱ tilȱ informeringȱ afȱ medarbejdereȱ ogȱ forȬ
ældre.ȱDetȱerkendesȱdog,ȱatȱomstillingenȱtilȱinklusionȱharȱhaftȱsineȱudfordringerȱpolitiskȱ
ogȱ følelsesmæssigt,ȱ ikkeȱ mindstȱ fordiȱ samtidigȱ med,ȱ atȱ ressourcerȱ skulleȱ overføresȱ tilȱ
almenområdet,ȱerȱdetȱblevetȱmodsvaretȱellerȱmereȱendȱmodsvaretȱafȱgenerelleȱbesparelȬ
ser.ȱȱ
ȱ
Derȱ blevȱ iȱ januarȱ 2014ȱ udarbejdetȱ enȱ pjeceȱ medȱ titlen:ȱ Strategiȱ forȱ inklusionȱ –ȱ inȬ
kluderendeȱfællesskaberȱforȱalleȱbørnȱogȱunge,ȱderȱkanȱgiveȱforældreȱetȱindtrykȱaf,ȱhvadȱ
inklusionȱer,ȱogȱbl.a.ȱharȱetȱafsnitȱomȱforældreȱsomȱaktivȱressourceȱiȱarbejdetȱmedȱinkluȬ
sion.ȱ
ȱ
Derȱerȱenȱressourcestyringsmodelȱforȱalmenskolenȱogȱenȱmodelȱforȱspecialskolerne,ȱ
ogȱderȱerȱiȱbeggeȱetableretȱenȱøkonomiskȱincitamentsstrukturȱforȱinklusion.ȱAlmenskoler,ȱ
derȱinkluderer,ȱmåȱbeholdeȱdeȱpenge,ȱderȱvilleȱværeȱgåetȱtilȱenȱekskluderendeȱplacering.ȱ
Derȱerȱendvidereȱenȱsocioøkonomiskȱpulje,ȱderȱvokser,ȱnårȱderȱekskluderesȱfærreȱelever.ȱ
Derȱharȱværetȱenȱcentralȱgarantiordning,ȱskolerȱkunneȱsøgeȱom,ȱmenȱdenȱerȱefterȱenȱevaȬ
lueringȱfjernetȱfraȱ1.ȱaugustȱ2013,ȱsåledesȱatȱdetȱbliverȱdeȱenkelteȱskoler,ȱderȱskalȱdækkeȱ
udgifterneȱvedȱeksklusion.ȱ
ȱ
Kapacitetenȱiȱkommunensȱspecialtilbudȱjusteresȱløbendeȱned.ȱDeȱmestȱspecialisereȬ
deȱtilbudȱmodtagerȱeleverȱfraȱomkringliggendeȱkommuner,ȱogȱderȱerȱsetȱetȱfaldȱiȱandelenȱ
afȱeleverȱ”iȱdenȱletteȱende”,ȱhvorȱdeȱøkonomiskeȱincitamentsstrukturerȱharȱstørstȱeffekt.ȱ
FxȱerȱderȱnuȱkunȱtreȱobsȬklasserȱmodȱtidligereȱfire.ȱDeȱøkonomiskeȱincitamentsstrukturerȱ
erȱjusteretȱiȱforholdȱtilȱdeȱgenerelleȱstigningerȱiȱomkostningsniveauet.ȱCenterȱforȱInklusiȬ
onȱhavdeȱenȱrolleȱsomȱdenȱinstans,ȱderȱskulleȱtilse,ȱatȱressourcerneȱfulgteȱmedȱeleverneȱ
ogȱanvendtesȱpåȱenȱgodȱmåde.ȱMedȱhensynȱtilȱforskellenȱmellemȱdeȱstrategiskeȱmålȱpåȱ
forvaltningsniveauȱogȱlærernesȱovertagelseȱafȱmåleneȱharȱkommunenȱsøgtȱatȱkommuniȬ
kereȱud,ȱatȱdetȱmangeȱstederȱerȱgåetȱgodt,ȱmenȱdetȱhalterȱder,ȱhvorȱlederenȱikkeȱerȱgodȱ
nokȱtilȱatȱkommunikereȱfortællingen.ȱȱ
ȱ
Derȱharȱværetȱenȱomfattendeȱkompetenceudvikling.ȱDerȱerȱlæsevejledereȱogȱAKTȬ
vejledereȱ påȱ samtligeȱ skoler,ȱ ogȱ derȱ erȱ uddannetȱ inklusionsvejledere,ȱ hvorafȱ mangeȱ iȱ
øvrigtȱ harȱ enȱ fortidȱ somȱ AKTȬvejledere.ȱ Derȱ erȱ imidlertidȱ ogsåȱ væsentligeȱ ”knaster”ȱ iȱ
omstillingsprocessen.ȱBesparelserȱ påȱtakstbeløbȱogȱændringȱafȱarbejdstidsaftalerȱforȱlæȬ
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rerneȱharȱgivetȱstoreȱproblemerȱmedȱmodstandȱmangeȱstederȱfraȱforældre,ȱpersonaleȱogȱ
afȱogȱtilȱogsåȱfraȱledere.ȱDerȱerȱtillidsfolk,ȱsomȱharȱvilletȱskabeȱogȱhaveȱenȱandenȱdagsorȬ
denȱ ogȱ søgerȱ atȱ laveȱ alliancerȱ medȱ forældrene.ȱ Derȱ harȱ væretȱ megetȱ debatȱ iȱ deȱ lokaleȱ
medier.ȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ villetȱ benytteȱ deȱ nyeȱ reglerȱ omȱ lærernesȱ tjenestetidȱ vedȱ atȱ seȱ påȱ
tidsforbrugȱogȱtageȱdetȱledelsesrum,ȱderȱnuȱligger.ȱManȱharȱikkeȱvilletȱlaveȱenȱlokalaftale.ȱ
Derȱerȱsatsetȱpåȱtilstedeværelseȱ227ȱdageȱomȱåret,ȱogȱformåletȱer,ȱatȱmanȱbl.a.ȱafȱhensynȱ
tilȱinklusionsopgavenȱkanȱopnåȱetȱmereȱteambaseretȱogȱtværfagligtȱarbejdeȱiȱetȱdynamiskȱ
arbejdsfællesskab.ȱDerȱerȱmangeȱlærere,ȱsomȱgerneȱvil,ȱmenȱogsåȱenȱdel,ȱderȱharȱproteȬ
steretȱhøjlydt.ȱ
ȱ
Medȱhensynȱtilȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligȱstøtteȱtilȱenkelteleverȱerȱ
ansvaretȱlagtȱudȱtilȱskolelederne,ȱmenȱdetȱerȱfraȱkommunensȱsideȱpointeret,ȱatȱmanȱskalȱ
tænkeȱvækȱfraȱindividorienteringȱ–ȱtoȱtimerȱtilȱdenȱelevȱogȱtreȱtimerȱtilȱdenȱelevȱ–ȱmenȱiȱ
stedetȱtænkeȱiȱtimerȱtilȱetȱmiljøȱellerȱetȱhold,ȱhvorȱeleverneȱkanȱlæreȱogȱtrives,ȱherunderȱ
arbejdeȱmedȱmereȱendȱénȱvoksenȱpr.ȱklasse.ȱNårȱdetȱgælderȱinklusionsindsatser,ȱerȱanȬ
svaretȱogsåȱskolelederens,ȱmenȱdetȱharȱværetȱudmøntetȱiȱetȱsamarbejdeȱmedȱCenterȱforȱ
Inklusion.ȱ
ȱ
Vedȱstartenȱafȱ2015ȱerȱderȱusikkerhedȱom,ȱhvadȱdetȱkommendeȱårȱvilȱbringe,ȱmenȱ
derȱerȱfortsatȱstærktȱfokusȱpåȱatȱundgåȱplaceringerȱiȱspecialtilbudȱgennemȱinkluderendeȱ
indsatserȱiȱdagtilbudȱogȱskole.ȱ
ȱ

PPR
Iȱ 2012ȱ blevȱ Centerȱ forȱ Inklusionȱ etȱ afȱ fireȱ centreȱ iȱ BørnȬȱ ogȱ familieafdelingen.ȱ Centeretȱ
bestodȱafȱtreȱfagligeȱenheder:ȱPPR,ȱspecialrådgivningȱogȱbørneterapi.ȱCenteretȱvurdereȬ
de,ȱ hvilkeȱ børnȱ derȱ havdeȱ behovȱ forȱ specialundervisning,ȱ ogȱ varetogȱ opgaverȱ forȱ børnȱ
medȱfunktionsnedsættelserȱogȱhandicap.ȱEndvidereȱblevȱinklusionsfagligȱvidenȱstilletȱtilȱ
rådighedȱforȱkommunen,ȱbådeȱindenȱforȱpraksis,ȱlovgivningȱogȱforskning.ȱȱ
ȱ
DetȱvarȱCenterȱforȱInklusion,ȱsomȱspilledeȱenȱcentralȱrolleȱiȱkommunensȱudviklingȱ
afȱenȱsamletȱinklusionsstrategi.ȱCenterȱforȱinklusionȱgavȱsparringȱtilȱprofessionelleȱvoksȬ
neȱiȱforholdȱtilȱtilrettelæggelseȱafȱlæringsmiljøet,ȱbidrogȱmedȱkompetenceudviklingȱafȱdetȱ
pædagogiskeȱpersonaleȱogȱgavȱpsykologiskeȱsamtaleforløbȱtilȱfolkeskolensȱældsteȱeleverȱ
iȱforholdȱtilȱøgetȱtrivselȱogȱfastholdelseȱiȱuddannelsessystemet.ȱȱ
ȱ
SkoleledereȱogȱPPRȬpsykologerȱsamarbejdedeȱmedȱforældreȱomȱindstillingȱtilȱspeȬ
cialpædagogiskeȱ skoletilbud.ȱ Forudȱ forȱ enȱ indstillingȱ havdeȱ distriktspsykologenȱ haftȱ
sparringȱmedȱenȱfagligȱkoordinatorȱiȱvisitationsenhedenȱmedȱhenblikȱpåȱatȱafdække,ȱomȱ
derȱ fortsatȱ varȱ uafprøvedeȱ mulighederȱ iȱ skolensȱ egetȱ regi.ȱ Indstillingerȱ behandlesȱ afȱ etȱ
centraltȱvisitationsudvalgȱbeståendeȱafȱfagligeȱkoordinatorerȱfraȱCenterȱforȱInklusion.ȱFraȱ
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2014ȱ erȱ detȱ skolelederneȱ ogȱ Specialpædagogiskȱ Rådgivning,ȱ PPR,ȱ derȱ stårȱ forȱ visitatioȬ
nen.ȱ
ȱ
Iȱ 2014ȱ havdeȱ PPRȱ enȱ aktivȱ rolleȱ iȱ indførelsenȱ afȱ denȱ sammenhængendeȱ skoledag.ȱ
PPRȬlederenȱhavdeȱendvidereȱværetȱtovholderȱpåȱudarbejdelsenȱafȱdenȱkommunaleȱinȬ
klusionsstrategiȱpåȱbørnȬȱogȱungeområdet.ȱIȱforholdȱtilȱudarbejdelsenȱafȱinklusionsstraȬ
tegienȱblevȱenȱarbejdsgruppeȱnedsatȱmedȱrepræsentanterȱfraȱdeȱforskelligeȱpædagogiskeȱ
personalegrupperȱogȱforældre.ȱDerȱblevȱarbejdetȱudȱfraȱfølgendeȱfemȱtemaer:ȱ1)ȱAfsætȱiȱ
børnȱ ogȱungesȱ styrkerȱ ogȱpotentialer,ȱ 2)ȱUdviklingȱafȱ forpligtendeȱ fællesskaber,ȱ3)ȱ ForȬ
ældreȱerȱenȱaktivȱressource,ȱ4)ȱDeȱprofessionelleȱsamarbejder,ȱogȱ5)ȱLedelsenȱerȱnøglen.ȱ
ImplementeringsprocessenȱerȱmidlertidigtȱgåetȱiȱståȱgrundetȱændringenȱafȱforvaltningsȬ
strukturenȱpåȱskoleområdet.ȱ
ȱ
Genereltȱ harȱ derȱ væretȱ nedgangȱ iȱ antalletȱ afȱ indstillingerȱ henoverȱ deȱ senesteȱ år.ȱ
Kommunenȱharȱstortȱsetȱnåetȱmåleneȱiȱøkonomiaftalen.ȱDerȱarbejdesȱpåȱenȱbevægelseȱfraȱ
specialområdetȱ modȱ mindreȱ indgribendeȱ tilbud.ȱ Specialpsykologerȱ giverȱ sparringȱ tilȱ
almenpsykologer,ȱsåȱspecialvidenȱbringesȱiȱspilȱiȱdenȱalmeneȱkontekst.ȱȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ PPR’sȱ organisatoriskeȱ placeringȱ iȱ kommunenȱ erȱ derȱ sketȱ storeȱ ændringerȱ
medioȱ2014.ȱCenterȱforȱInklusionȱerȱnedlagt,ȱogȱPPRȱsomȱselvstændigȱenhedȱerȱophørt.ȱ
Deȱ tidligereȱ PPRȬmedarbejdereȱ erȱ blevetȱ fordeltȱ påȱ fireȱ områder,ȱ treȱ regioner,ȱ somȱ harȱ
hverȱsinȱlederȱogȱmedȱoverordnetȱplaceringȱiȱforvaltningenȱFamilieȱogȱVelfærd,ȱsamtȱenȱ
specialrådgivning,ȱsomȱarbejderȱiȱdetȱspecialiseredeȱsmåbørnsområdeȱogȱmedȱindsatserȱiȱ
skoleregi.ȱ Iȱ forholdȱ tilȱ reorganiseringȱ afȱ PPRȱ såȱ træderȱ regionernesȱ forebyggelsesområȬ
derȱindȱiȱenȱgodȱsamklangȱmedȱdetȱspecialpædagogiske,ȱidetȱderȱarbejdesȱforȱenȱskoleȱforȱ
alleȱbørn.ȱ
ȱ
Somȱforventningerȱtilȱfremtidenȱnævnes,ȱatȱreorganiseringenȱharȱværetȱvanskelig,ȱ
ogȱatȱsavnetȱefterȱCenterȱforȱInklusionȱerȱstort.ȱDetȱerȱdogȱsåledes,ȱatȱdenȱnyeȱorganiseȬ
ringȱ erȱ vedȱ atȱ findeȱ sitȱ leje,ȱ ogȱ atȱ implementeringenȱ afȱ inklusionsstrategienȱ fortsætter.ȱ
Derȱ arbejdesȱ medȱ strategienȱ alleȱ steder,ȱ såvelȱ iȱ kommunensȱ regionerȱ somȱ iȱ specialrådȬ
givningen,ȱderȱerȱdogȱenȱusikkerhedȱomkring,ȱhvemȱderȱharȱdetȱoverordnedeȱansvarȱforȱ
strategien.ȱ
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KommuneH
Kommunetypeȱ

Mellemstorȱlandkommuneȱ

Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ

12ȱ

Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ

3ȱ

Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2013ȱ

11,5ȱpct.ȱ

Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ

6ȱ–ȱ6ȱ–ȱ6ȱ

Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ

1ȱ–ȱ1ȱ–ȱ1ȱ

Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ

81.049ȱkr.ȱ–ȱ78.558ȱkr.ȱ–ȱ83.215ȱkr.ȱ

Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ

Ȭ1,3ȱpct.ȱ
ȱ5,9ȱpct.ȱ
ȱ2,7ȱpct.ȱ

Socialøkonomiskȱindeksȱ2013ȱ

1,07ȱ

Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ Ȭ3.000ȱkr.ȱ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ

92,3ȱpct.ȱ

Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ

94,3ȱpct.ȱ–ȱ94,3ȱpct.ȱ–ȱ94,5ȱpct.ȱ

ȱ

Skoleforvaltningen
Kommunenȱstartedeȱiȱ2007ȱmedȱatȱtaleȱomȱrummelighed.ȱIȱ2010ȱgikȱmanȱoverȱtilȱatȱtaleȱ
omȱinklusion,ȱogȱiȱmajȱ2012ȱvedtogȱkommunenȱenȱpolitikȱforȱinklusionȱogȱtidligȱindsats.ȱ
Kommunenȱharȱdefineretȱsinȱvisionȱforȱinklusionȱpåȱfølgendeȱmåde:ȱAlleȱbørnȱogȱungeȱ
opleverȱmulighedȱforȱatȱværeȱaktiveȱogȱligeværdigeȱdeltagereȱiȱanerkendendeȱogȱinkluȬ
derendeȱfællesskaberȱiȱskoleȬȱogȱdagtilbudȱmedȱfokusȱpåȱlæringȱogȱudvikling.ȱȱ
ȱ
KommunenȱharȱmedȱafsætȱiȱvisionenȱogȱforskningȱpåȱområdetȱudarbejdetȱtreȱstraȬ
tegiområderȱogȱhovedtyperȱafȱindsatserȱforȱinklusion.ȱFørsteȱstrategiȱhandlerȱomȱfaglig,ȱ
socialȱ ogȱ personligȱ udviklingȱ forȱ alleȱ somȱ etȱ fællesȱ ansvar.ȱ Denȱ andenȱ strategiȱ handlerȱ
omȱudviklingsorienteredeȱmiljøer,ȱhvilketȱvilȱsige,ȱatȱalleȱbørnȱskalȱtilbydesȱudviklingsȬ
mulighederȱogȱundervisning,ȱderȱsvarerȱtilȱderesȱforudsætningerȱogȱbehov,ȱogȱsomȱsamȬ
tidigȱrummerȱudfordringerȱforȱdenȱenkelte.ȱDenȱtredjeȱstrategiȱforȱinklusionȱhandlerȱomȱ
brobygningȱogȱhelhedstænkning,ȱhvilketȱbetyder,ȱatȱforvaltningȱogȱledereȱafȱdeȱenkelteȱ
enhederȱserȱsigȱselvȱsomȱenȱdelȱafȱetȱsamletȱfællesskab,ȱderȱarbejderȱhenȱimodȱdeȱsammeȱ
mål.ȱȱ
ȱ
Ejerskabȱtilȱinklusionsstrategienȱerȱskabtȱved,ȱatȱderȱiȱheleȱprocessenȱharȱværetȱdiaȬ
logfora,ȱ ogȱ derȱ harȱ væretȱ etableretȱ arbejdsgrupper,ȱ hvorȱ manȱ harȱ inddragetȱ lærereȱ ogȱ
forældre.ȱDerȱerȱetableretȱenȱTRIMȬmodelȱ(Tid,ȱRessourcer,ȱIndsatsȱogȱMål)ȱforȱperiodenȱ
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2013ȱ tilȱ 2016,ȱ somȱ giverȱ rammerȱ for,ȱ hvordanȱ implementeringȱ skerȱ lokalt,ȱ ogȱ hvordanȱ
derȱmålesȱpåȱeffektȱafȱpolitikkerne.ȱ
ȱ
Derȱerȱskabtȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion,ȱvedȱatȱalmenskolerȱbetalerȱetȱ
grundbeløbȱpåȱ180.000ȱkr.,ȱhvisȱdeȱfårȱgodkendtȱenȱvisitation.ȱNårȱenȱelevȱovergårȱfraȱetȱ
specialtilbudȱtilȱenȱalmenskole,ȱtildelesȱskolenȱsammeȱressource.ȱIȱomstillingenȱtilȱinkluȬ
sionȱharȱmanȱkunnetȱtrækkeȱpåȱenȱdygtigȱlæsekonsulent,ȱogȱderȱerȱuddannetȱfagligeȱvejȬ
ledere.ȱȱ
ȱ
Detȱharȱværetȱenȱudfordring,ȱatȱdetȱiȱ2013ȱkunȱvarȱ9,5ȱpct.ȱafȱsamtligeȱlærere,ȱderȱ
havdeȱ enȱ specialpædagogiskȱ uddannelse,ȱ ogȱ derȱ harȱ derforȱ væretȱ behovȱ forȱ enȱ omfatȬ
tendeȱkompetenceudvikling.ȱDerȱerȱsatsetȱpåȱatȱfåȱfagligeȱvejledereȱmedȱledelsesmæssigȱ
legitimitet.ȱDerȱerȱogsåȱsatsetȱpåȱenȱøgetȱvidensdelingȱmellemȱspecialtilbudȱogȱalmenunȬ
dervisningenȱsamtȱpå,ȱhvordanȱPPRȱkanȱbringesȱmereȱiȱspil.ȱSatsningerneȱskalȱomsættesȱ
tilȱrealiteter.ȱDerȱerȱiȱøvrigtȱudarbejdetȱetȱomfattendeȱskriftligtȱmaterialeȱmedȱdeȱsamledeȱ
kommissorierȱforȱmedarbejdergrupperne,ȱvisionerȱforȱvejlederrollerne,ȱfællesȱforståelserȱ
afȱtrivselȱsamtȱenȱdrejebogȱforȱimplementeringȱafȱfolkeskolereformen.ȱ
ȱ
Medȱhensynȱtilȱøkonomiskeȱincitamenterȱblevȱderȱiȱ2013ȱetableretȱenȱgrundtakstȱpåȱ
180.000ȱkr.ȱpr.ȱelev,ȱmenȱfraȱ1.ȱjanuarȱ2015ȱerȱaltȱlagtȱud,ȱsåȱskolerneȱskalȱbetaleȱdenȱfaktiȬ
skeȱomkostningȱforȱsegregeredeȱelever.ȱ
ȱ
Hvadȱangårȱdetȱatȱfåȱdeȱstrategiskeȱmålȱheltȱudȱiȱklasseværelserne,ȱansesȱfolkeskoȬ
lereformensȱ taleȱ omȱ læringsmålȱ forȱ atȱ væreȱ vigtige,ȱmenȱmangeȱ lærereȱ synes,ȱatȱ detȱ erȱ
svært,ȱogȱdetȱarbejdesȱderȱbetydeligtȱmed.ȱEnȱvigtigȱfaktorȱerȱskoleȬȱogȱdagtilbudsafdeȬ
lingensȱ konsulentteam.ȱ Derȱ arbejdesȱ medȱ vidensdelingȱ iȱ vejledernetværk,ȱ ogȱ derȱ erȱ enȱ
særligȱindsatsȱomkringȱteamarbejdet.ȱȱ
ȱ
Detȱerȱetȱprincip,ȱatȱressourcerneȱtilȱinklusionȱskalȱfølgeȱmedȱudȱiȱundervisningen.ȱ
Altȱerȱlagtȱud,ȱmenȱdetȱgiverȱikkeȱsigȱselv,ȱogȱderforȱharȱforvaltningenȱdialogmøderȱmedȱ
skolerȱogȱledelserȱhvertȱår,ȱogȱPPRȱerȱenȱaktivȱmedspillerȱiȱatȱafdække,ȱhvordanȱbehovetȱ
serȱud.ȱForvaltningenȱogȱPPRȱskalȱogsåȱenȱgangȱimellemȱudfordre,ȱbådeȱiȱforholdȱtilȱatȱ
børnȱburdeȱhaveȱetȱmereȱindgribendeȱtilbudȱogȱdetȱmodsatte.ȱDerȱerȱnedfældetȱinformaȬ
tionȱtilȱforældreneȱomȱhvilkeȱklagemuligheder,ȱderȱer,ȱdelsȱiȱenȱfolder,ȱdelsȱpåȱkommuȬ
nensȱ hjemmeside.ȱ PPR’sȱ funktionȱ harȱ genereltȱ væretȱ underȱ ændring,ȱ ogȱ denȱ erȱ iȱ 2014ȱ
omorganiseret,ȱsåȱPPRȱerȱunderlagtȱenȱafdelingsleder.ȱȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱdeȱinkluderedeȱeleversȱforældreȱoplevesȱdet,ȱatȱdeȱfortsatȱerȱlidtȱusikre.ȱ
Forældreȱ tilȱ eleverȱ udenȱ særligeȱ behovȱ udviserȱ fortsatȱ enȱ megetȱkritiskȱ holdningȱ tilȱinȬ
klusion.ȱȱ
ȱ
Deȱnyeȱreglerȱomȱlærernesȱtjenestetidȱerȱblevetȱbrugtȱtilȱatȱudnytteȱdenȱlangtȱstørreȱ
fleksibilitetȱiȱarbejdstidȱogȱundervisning,ȱogȱderȱerȱetȱsærligtȱfokusȱpåȱatȱfåȱteamsamarȬ
bejdetȱtilȱatȱfungere.ȱ
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ȱ
Derȱerȱiȱinklusionspolitikkenȱnævntȱnogleȱkonkreteȱindsatsområder,ȱnårȱdetȱgælderȱ
supplerendeȱ undervisningȱ ogȱandenȱ fagligȱ støtteȱ tilȱ enkeltelever,ȱ herunderȱ inddragelseȱ
afȱitȱogȱvægtlægningȱpåȱlæring,ȱmenȱellersȱerȱdetȱheltȱopȱtilȱskolenȱatȱadministrereȱdet.ȱ
Indsatserȱogȱressourceforbrugȱiȱforholdȱtilȱinklusionsindsatserȱliggerȱiȱenȱbevilling,ȱsomȱ
betyder,ȱatȱderȱerȱafsatȱ1,15ȱlærereȱtilȱhverȱtime/klasse,ȱogȱskolelederenȱkanȱsåȱdisponereȱ
medȱfxȱholddannelse.ȱ
ȱ
Vedȱstartenȱafȱ2015ȱforventerȱskolechefen,ȱatȱinklusionsprocessenȱfortsætter,ȱogȱatȱ
manȱarbejderȱmedȱ”Synligȱlæring”ȱ–ȱlærendeȱeleverȱogȱlærendeȱskoler.ȱ
ȱ

PPR
PPRȱvarȱiȱ2013ȱplaceretȱunderȱVelfærdsforvaltningen,ȱsomȱdækkerȱheleȱ0Ȭ18Ȭårsområdetȱ
ogȱreferererȱtilȱskoleȬȱogȱdagtilbudschefen.ȱIȱ2012ȱblevȱheleȱforvaltningenȱsamletȱgeograȬ
fisk,ȱogȱargumenterneȱforȱdetteȱvar,ȱatȱderȱsketeȱflereȱogȱflereȱoverlapȱogȱforȱmegetȱsamȬ
menfaldȱafȱsagsforløbȱiȱforskelligeȱenheder.ȱIȱ2014ȱsketeȱetȱskifteȱiȱledelsenȱafȱPPR,ȱhvorȱ
kommunensȱ specialpædagogiskeȱ konsulentȱ varetogȱ denȱ fagligeȱ ledelse,ȱ ogȱ PPRȱ erȱ nuȱ
placeretȱ iȱ Skoleȱ ogȱ dagtilbudsafdelingen.ȱ Fraȱ novemberȱ 2014ȱ harȱ PPRȱ fåetȱ enȱ nyȱ fagligȱ
leder.ȱ
ȱ
Iȱ2013ȱarbejdedeȱPPRȱfortsatȱmegetȱtraditionelt,ȱhvorȱ80ȱpct.ȱafȱderesȱarbejdeȱvarȱatȱ
udarbejdeȱ pædagogiskȬpsykologiskeȱ vurderinger.ȱ Derȱ blevȱ dogȱ arbejdetȱ på,ȱ atȱ medarȬ
bejdernesȱarbejdeȱskulleȱdelesȱligeligtȱmellemȱpædagogiskȬpsykologiskeȱvurderingerȱogȱ
konsultativeȱtiltag.ȱȱ
ȱ
PåȱbaggrundȱafȱskolernesȱønskerȱogȱlærernesȱbehovȱharȱskoleȬȱogȱdagtilbudschefenȱ
ogȱlederenȱafȱPPRȱdrøftet,ȱhvorvidtȱpersonaletȱpåȱPPRȱharȱdenȱrigtigeȱsammensætning.ȱ
Deȱvurderer,ȱatȱderȱerȱbehovȱforȱpraktiskȱpædagogiskȱerfaringȱogȱkendskabȱtilȱdidaktikȱ
forȱatȱkunneȱudføreȱdeȱkonsultativeȱopgaverȱogȱføreȱdemȱheltȱudȱiȱdagligȱpraksis.ȱManȱ
ønskerȱiȱsammeȱforbindelse,ȱatȱpsykologerneȱfårȱenȱmereȱsynligȱrolleȱudeȱpåȱskolerne.ȱ
ȱ
Iȱjanuarȱ2013ȱudarbejdedeȱSkoleȬȱogȱdagtilbudsafdelingenȱetȱregelsætȱomȱvisitationȱ
ogȱrevisitationȱpåȱskoleområdet.ȱVisitationenȱharȱsomȱværdigrundlag,ȱatȱmanȱunderȱbeȬ
hørigtȱ økonomiskȱ hensynȱ skalȱ vurdereȱ mulighederȱ ogȱ rammerȱ forȱ atȱ opfyldeȱ barnetsȱ
behovȱiȱforholdȱtilȱfireȱværdier:ȱForbundethed,ȱbevægelse,ȱkontrolȱogȱanerkendelse.ȱDetȱ
erȱskolelederen,ȱderȱsuveræntȱtræfferȱbeslutningȱomȱiværksættelseȱafȱspecialpædagogiskȱ
bistandȱiȱalmenklassen.ȱDetȱcentraleȱvisitationsudvalg,ȱderȱbestårȱafȱkonsulentenȱfraȱSkoȬ
leȬȱogȱdagtilbudsafdelingenȱogȱPPRȬleder,ȱtræfferȱpåȱbaggrundȱafȱskolelederensȱindstilȬ
lingȱbeslutningȱpåȱkommunalbestyrelsensȱvegne,ȱnårȱdetȱgælderȱvisitationȱtilȱspecialklasȬ
ser,ȱspecialskoler,ȱanbringelsesstederȱogȱregionaleȱtilbud.ȱVisitationenȱlæggerȱvægtȱpå,ȱatȱ
børneneȱ ogȱ deȱ ungesȱ udviklingsȬȱ ogȱ undervisningsbehovȱ bliverȱ tilgodesetȱ vedȱ lokaleȱ
tilbud,ȱogȱtilbyderȱderforȱnormaltȱdetȱnærmeste.ȱ
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ȱ
PPRȱgikȱiȱ2014ȱiȱgangȱmedȱatȱudarbejdeȱetȱydelseskatalogȱforȱPPR’sȱopgaver.ȱDetteȱ
arbejdeȱerȱophørtȱmedȱansættelsenȱafȱdenȱnyeȱleder.ȱ
Derȱ erȱ iȱ 2014ȱ sketȱ etȱ faldȱ iȱ antalletȱ afȱ børn,ȱ derȱ segregeres.ȱ Tilȱ gengældȱ nævnesȱ det,ȱ atȱ
specialtilbuddeneȱmelderȱom,ȱatȱdeȱoplever,ȱatȱdeȱsegregeredeȱeleverȱharȱvæsentligtȱstørȬ
reȱvanskeligheder.ȱDerȱrevisiteresȱkunȱtilȱspecialtilbud,ȱhvisȱdetȱerȱfagligtȱbegrundet,ȱdetȱ
erȱ funktionsniveauet,ȱ derȱ erȱ afgørende,ȱ menȱ denȱ ekskluderendeȱ undervisningȱ forsøgesȱ
undgået.ȱȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱforventningerȱtilȱdetȱkommendeȱårȱerȱdetȱPPRȬlederensȱambitionȱatȱfåȱ
samletȱ PPRȬmedarbejderneȱ ogȱ fåȱ styrketȱ samarbejdetȱ mellemȱ PPRȱ ogȱ SkoleȬȱ ogȱ dagtilȬ
budsafdelingen.ȱ
ȱ

KommuneI
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ

Mellemstorȱlandkommuneȱ
13ȱ
15ȱ
31,1ȱpct.ȱ
14ȱȬȱ14ȱ–ȱ16ȱ
0ȱ–ȱ0ȱ–ȱ0ȱ
74.525ȱkr.ȱ–ȱ71.326ȱkr.ȱ–ȱ77.061ȱkr.ȱ
Ȭ4,3ȱpct.ȱ
ȱ8,0ȱpct.ȱ
ȱ3,4ȱpct.ȱ
0,94ȱ
Ȭ1.250ȱkr.ȱ
91,8ȱpct.ȱ
96,3ȱpct.ȱ–ȱ96,0ȱpct.ȱ–ȱ96,8ȱpct.ȱ


Skoleforvaltningen
Iȱ2006,ȱumiddelbartȱførȱstrukturreformen,ȱbegyndteȱdetȱforberedendeȱarbejdeȱforȱskole,ȱ
dagtilbudȱogȱdetȱsocialeȱområde.ȱDerȱblevȱudarbejdetȱenȱskolepolitikȱforȱkommunenȱsomȱ
ledȱiȱenȱsammenhængendeȱbørnepolitik,ȱhvorȱderȱblevȱlagtȱstorȱvægtȱpåȱdetȱdecentraleȱ
ejerskab,ȱsomȱerȱstøttetȱved,ȱatȱskolechefenȱafholderȱdialogmøderȱmedȱskolebestyrelserneȱ
mindstȱ toȱ gangeȱomȱåret.ȱDerȱ harȱ væretȱafsatȱetȱårligtȱ beløbȱ svarendeȱ tilȱ0,2ȱpct.ȱ afȱdetȱ
samledeȱskolebudgetȱtilȱkompetenceløft.ȱIȱ2011ȱblevȱderȱdefineretȱpolitiskeȱmålsætningerȱ
forȱ bl.a.ȱ inklusion,ȱ herunderȱ hvilkenȱ betydningȱ detȱ harȱ forȱ deȱ enkelteȱ skolersȱ praksis.ȱ
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ȱ
Denȱ politiskeȱ målsætningȱ lyderȱ somȱ følger:ȱ Derȱ skalȱ skeȱ enȱ løbendeȱ udviklingȱ afȱ
normalområdet,ȱ såȱ detȱ kanȱ omfatteȱ flestȱ muligeȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ gennemȱ lokalȱ indsats,ȱ
samarbejdeȱogȱfællesskaber.ȱDerȱskalȱværeȱlokaleȱtilbud,ȱhvorȱvoksneȱkanȱunderstøtteȱogȱ
vejledeȱmedȱudgangspunktȱiȱbarnetsȱogȱdenȱungesȱrelationerȱtilȱomverdenen.ȱȱ
ȱ
Derȱ erȱ lagtȱ enȱ strategiȱ forȱ inklusion,ȱ derȱ hvilerȱ påȱ fireȱ søjler:ȱ Politiskȱ ejerskabȱ ogȱ
arbejdeȱ medȱ holdningerȱ ogȱ kulturȱ hosȱ medarbejdereȱ ogȱ forældre.ȱ Derȱ erȱ taleȱ omȱ enȱ
gradvisȱ proces,ȱ hvorȱ derȱ satsesȱ påȱ fællesȱ kompetenceudvikling.ȱ Skolerneȱ harȱ medȱ udȬ
lægningȱafȱressourcerȱpr.ȱelevȱmulighedȱforȱatȱetablereȱforskelligeȱformerȱforȱredskaberȱ
tilȱatȱimødekommeȱkravetȱomȱøgetȱinklusion.ȱDetteȱkanȱfxȱværeȱopbygningȱafȱetȱkompeȬ
tencecenterȱ påȱ skolen,ȱ somȱ lærerneȱ ogȱ pædagogerneȱ kanȱ trækkeȱ på,ȱ ogȱ detȱ kanȱ væreȱ
kompetenceudviklingȱafȱpersonale.ȱDerȱblevȱudlagtȱressourcerȱtilȱskolerȱforȱetȱårȱadȱganȬ
genȱmedȱstartȱfraȱskoleåretȱ2013/14.ȱInklusionȱsesȱsammenȱmedȱfolkeskolereformen,ȱhvorȱ
denȱlængereȱskoledagȱsesȱsomȱenȱfordel.ȱ
ȱ
Derȱerȱikkeȱforetagetȱhjemtagelserȱfraȱspecialtilbud,ȱmenȱderȱerȱsatsetȱpå,ȱatȱfærreȱ
eleverȱ visiteresȱ tilȱ specialtilbudȱ gennemȱ opbygningȱ afȱ enȱ mereȱ inkluderendeȱ praksisȱ iȱ
almenklasserne.ȱIȱskolernesȱpraksisȱerȱforskellen,ȱatȱderȱarbejdesȱmereȱmedȱholddannelȬ
se,ȱogȱledelserȱogȱpersonaleȱharȱkunnetȱflytteȱressourcerȱtilȱforebyggendeȱarbejde.ȱ
Detȱerkendes,ȱatȱderȱharȱværetȱudfordringerȱiȱforbindelseȱmedȱimplementeringȱafȱenȱinȬ
kluderendeȱ praksis.ȱDerȱ harȱ væretȱ lærere,ȱ derȱ varȱ imod,ȱ menȱdeȱ størsteȱproblemerȱ harȱ
liggetȱiȱmodstandȱfraȱgrupperȱafȱforældreȱtilȱeleverȱudenȱsærligeȱbehovȱmodȱinklusionȱafȱ
eleverȱ medȱ udadreagerendeȱ adfærd,ȱ ogȱ detȱ erȱ etȱ særligtȱ problemȱ iȱ enȱ kommuneȱ medȱ
mangeȱfrieȱskoler.ȱDetȱoplevesȱdogȱiȱ2015,ȱatȱderȱerȱenȱøgetȱforståelseȱforȱinklusionȱblandtȱ
forældrene.ȱȱ
ȱ
Udlægningenȱ afȱ ressourcerȱ tilȱ skolerneȱ gennemføresȱ rullendeȱ etȱ årȱ adȱ gangenȱ fraȱ
startenȱ afȱ skoleåretȱ 2013.ȱ Skolerneȱ harȱ iȱ skoleåreneȱ 2013Ȭ14ȱ ogȱ 2014Ȭ15ȱ afregnetȱ medȱ
125.000ȱ kr.ȱ pr.ȱ segregeretȱ elev,ȱ menȱ fraȱ 2015ȱ vilȱ afregningenȱ væreȱ påȱ 204.000ȱ kr.,ȱ hvadȱ
derȱ svarerȱ tilȱ afregningenȱ afȱ 12ȱ støttelektionerȱ iȱ kommunen,ȱ somȱ dermedȱ erȱ iȱ overensȬ
stemmelseȱmedȱlovgivningenȱpåȱområdet.ȱDetȱanerkendes,ȱatȱderȱvilȱkunneȱopståȱsærligeȱ
udfordringerȱforȱkommunensȱmindsteȱskoler,ȱmenȱdetȱvilȱmanȱløseȱadȱhocȱmedȱekstraȬ
tildelingerȱfraȱcentraltȱhold.ȱ
ȱ
Manȱharȱsøgtȱatȱbremseȱvisitationȱtilȱeksterneȱspecialtilbudȱogȱharȱogsåȱhjemtagetȱ
elever,ȱ menȱ detȱ erȱ sketȱ iȱ fredȱ ogȱ fordragelighedȱ ogȱ erȱ isærȱ sketȱ påȱ talesprogsområdet.ȱ
Derȱerȱenȱlilleȱudvidelseȱafȱantalletȱafȱeleverȱiȱspecialklasser,ȱmenȱdetȱskyldes,ȱatȱdeȱnuȱ
rummerȱelever,ȱmanȱtidligereȱvilleȱhaveȱsendtȱud.ȱDetȱerȱnuȱogsåȱblevetȱenȱdelȱafȱkultuȬ
ren,ȱatȱeleverneȱkanȱbliveȱenȱdelȱafȱalmenundervisningen.ȱIȱ2014ȱerȱderȱetableretȱetȱlæseȬ
tilbudȱiȱkommunen,ȱhvisȱopgaveȱdelsȱerȱatȱtilbydeȱetȱundervisningsforløbȱpåȱ4.Ȭ6.ȱklasseȬ
trinȱtilȱ8Ȭ10ȱeleverȱmedȱstoreȱlæsevanskeligheder,ȱdelsȱatȱværeȱkompetencecenterȱpåȱlæȬ
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seområdetȱforȱalleȱkommunensȱskoler.ȱSelveȱundervisningsforløbetȱiȱlæsetilbuddetȱforeȬ
gårȱ somȱ enȱ vekselvirkningȱ mellemȱ intensivȱ læseundervisningȱ iȱ denȱ lilleȱ gruppeȱ medȱ
særligtȱ uddannedeȱ lærereȱ ogȱ undervisningȱ iȱ egenȱ hjemklasse,ȱ hvorȱ lærerneȱ tilknyttetȱ
læsetilbuddetȱsupervisererȱalmenklassensȱlærere.ȱDetteȱtilbudȱoplevesȱmegetȱpositivtȱafȱ
alle.ȱ
ȱ
Omstillingsprocessensȱ størsteȱ udfordringerȱ harȱ væretȱ atȱ fåȱ kompetenceudvikletȱ
personaletȱogȱfåȱnogleȱafȱskolelederneȱindȱiȱopgavenȱogȱtageȱansvar.ȱPersonaletȱstårȱikkeȱ
længereȱ medȱ paraderneȱ oppe,ȱ menȱ deȱ kanȱ synes,ȱ atȱ detȱ erȱ svært,ȱ ogȱ deȱ efterspørgerȱ
hjælp.ȱForȱspecialtilbuddenesȱvedkommendeȱerȱderȱblevetȱlagtȱmereȱvægtȱpåȱdetȱfagligeȱ
indhold,ȱogȱatȱderȱerȱtaleȱomȱetȱundervisningstilbud.ȱȱ
ȱ
Kommunenȱudnytterȱdeȱnyeȱreglerȱomȱlærernesȱtjenestetidȱtilȱatȱsøgeȱatȱfåȱkappetȱ
forholdetȱmellemȱundervisningȱogȱforberedelseȱogȱiȱstedetȱseȱpåȱopgavensȱart.ȱDerȱskalȱ
væreȱdifferentieretȱtidsforbrug,ȱogȱderȱvilȱskulleȱsesȱpåȱbelastningsgraden.ȱLederneȱskalȱ
holdeȱfast,ȱogȱdeȱskalȱhaveȱkendskabȱtilȱdenȱpædagogiskeȱpraksisȱpåȱskolen.ȱȱ
ȱ
Hvadȱ angårȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ tilȱ enkeltelever,ȱ erȱ
indsatsenȱheltȱopȱtilȱskolelederen.ȱDetȱsammeȱgælderȱforȱinklusionsindsatser.ȱDerȱlæggesȱ
dogȱ vægtȱ på,ȱ atȱ skolerneȱ altidȱ børȱ haveȱ enȱ reserve,ȱ derȱ kanȱ sættesȱ ind,ȱ nårȱ derȱ opstårȱ
særligeȱproblemer.ȱ
ȱ

PPR
PPRȱharȱsidenȱ2007ȱværetȱplaceretȱiȱBørnȱogȱungerådgivningen,ȱsomȱerȱenȱselvstændigȱ
forvaltningsenhed.ȱ Underȱ Undervisningȱ (skoleforvaltningen)ȱ hørerȱ specialundervisȬ
ningskonsulenterne.ȱ PPR’sȱ virkeȱ omfatterȱ konsultativeȱ forløb,ȱ sagerȱ omȱ enkeltforløb,ȱ
herunderȱ pædagogiskȬpsykologiskȱ vurdering,ȱ møderȱ medȱ lærereȱ ogȱ forældre.ȱ AfgørelȬ
serȱmedȱindstillingȱtilȱetȱtilbudȱsvarendeȱtilȱ12ȱugentligeȱlektionersȱstøtteȱellerȱmereȱtræfȬ
fesȱiȱfagsekretariatetȱforȱUndervisningȱpåȱbaggrundȱafȱpædagogiskȬpsykologiskeȱvurdeȬ
ringerȱforetagetȱafȱPPR.ȱDerȱerȱingenȱplanerȱomȱændringerȱafȱorganiseringen.ȱPPRȱopleȬ
verȱimidlertid,ȱatȱprocessenȱomkringȱafgørelserneȱkanȱværeȱsværȱforȱforældrene,ȱogȱPPRȬ
lederenȱharȱderforȱetȱstortȱønskeȱom,ȱatȱsamarbejdetȱmellemȱUndervisningȱogȱPPRȱomȬ
kringȱvisitationen/afgørelserneȱstyrkes.ȱ
ȱ
PPRȱharȱarbejdetȱkonsultativtȱsidenȱ2007,ȱmenȱdetȱharȱværetȱenȱudfordring,ȱatȱPPRȱ
varȱforudȱforȱlovgivningen,ȱogȱnogleȱskoleledereȱharȱhaftȱsværtȱvedȱatȱanerkendeȱkonsuȬ
lenternesȱfaglighed,ȱdaȱdeȱpr.ȱtraditionȱforetrakȱpsykologer.ȱPPRȬlederenȱharȱværetȱiȱdiaȬ
logȱmedȱskolelederneȱom,ȱhvorforȱdeȱønskedeȱenȱpsykolog,ȱogȱhvilkeȱbehovȱdeȱegentligȱ
havde.ȱ Detȱ harȱ medført,ȱ atȱ skolelederneȱ nuȱ erȱ tilfredseȱ medȱ konsulenternesȱ faglighed.ȱ
PPRȱerȱiȱøvrigtȱefterspørgselsȬȱogȱlønsumsstyret,ȱhvadȱderȱgiverȱetȱnaturligtȱfokusȱpåȱbeȬ
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hovȱogȱkvalitet.ȱDerȱerȱudarbejdetȱenȱfastȱskabelonȱforȱsamarbejdetȱmellemȱPPRȱogȱskoȬ
ler,ȱderȱsikrerȱogȱdokumentererȱkvalitetsstandarden.ȱȱ
ȱ
SkolerneȱharȱenȱkontaktmedarbejderȱpåȱPPR,ȱsomȱfordelesȱpåȱskolerneȱefter,ȱhvorȱ
deȱpasserȱbedst,ȱetȱårȱadȱgangen.ȱȱ
ȱ
Visitationsprocessenȱ starterȱ med,ȱ atȱ PPRȱ udarbejderȱ enȱ pædagogiskȬpsykologiskȱ
vurderingȱ efterȱ atȱhaveȱ arbejdetȱmedȱ vurderingȱafȱ eleven,ȱ taltȱ medȱlærereȱ ogȱ forældre,ȱ
foretagetȱobservationerȱmv.,ȱhvorefterȱselveȱvisitationenȱskerȱiȱskoleafdelingen.ȱVisitatiȬ
onsprocessenȱerȱdermedȱdeltȱmellemȱtoȱforvaltningsenheder,ȱhvilketȱkanȱgøreȱprocessenȱ
sværȱ forȱ forældrene.ȱ Detȱ erȱ etȱ stortȱ ønske,ȱ atȱ samarbejdetȱ mellemȱ skoleafdelingenȱ ogȱ
BørnȬȱogȱungeafdelingenȱskalȱudbyggesȱiȱforholdȱtilȱvisitation.ȱ
ȱ
Pr.ȱ 1.ȱ januarȱ 2014ȱ erȱderȱ udarbejdetȱ enȱnyȱ kvalitetsstandardȱspecifiktȱ forȱ detȱ foreȬ
byggendeȱ arbejdeȱ omkringȱ børnȱ ogȱ unge,ȱ hvorȱ alleȱ involveredeȱ parterȱ omkringȱ barnetȱ
samles,ȱsåledesȱatȱdenȱindsats,ȱdetȱvælgesȱatȱsætteȱiȱgang,ȱaftalesȱiȱsamarbejdeȱmedȱreleȬ
vanteȱinvolveredeȱparter.ȱForældreȱopfattesȱherȱsomȱenȱinvolveretȱpart.ȱInddragelsenȱogȱ
involveringenȱafȱforældreneȱiȱsamarbejdetȱomkringȱbarnetȱerȱetȱmegetȱcentraltȱperspekȬ
tivȱiȱkvalitetsstandarden.ȱ
ȱ
PPRȱføler,ȱatȱdeȱerȱgodtȱpåȱvejȱiȱforholdȱtilȱinklusionsprocessen.ȱDeȱharȱetȱoutcomeȬ
fokus,ȱ hvorȱ deȱ stillerȱ spørgsmålet:ȱ Virkerȱ det?ȱ Iȱ forholdȱ tilȱ detȱ forebyggendeȱ arbejdeȱ
vurderesȱderȱefterfølgendeȱpå:ȱErȱderȱenȱeffektȱafȱarbejdet,ȱogȱharȱindsatserneȱskabtȱmerȬ
værdi?ȱ
ȱ
PPRȬmedarbejderneȱerȱfortsatȱfordeltȱpåȱskolerȱogȱdagtilbudȱbestemtȱafȱdemografiȬ
skeȱvilkår.ȱDetȱerȱetȱønske,ȱatȱPPRȱbliverȱmereȱefterspørgselsstyret,ȱdaȱdetȱvilȱmedføre,ȱatȱ
konsulenterneȱbliverȱbrugtȱmereȱoptimalt,ȱsamtidigȱmedȱatȱdetȱvilȱoptimereȱsamarbejdetȱ
medȱdeȱenkelteȱledelser.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱenȱforventningȱom,ȱatȱmåleneȱiȱkommuneaftalenȱnås.ȱDetȱerȱdogȱenȱudforȬ
dringȱiȱforholdȱtilȱorganiseringenȱogȱsparringenȱiȱsamarbejdetȱmellemȱPPRȱogȱskolerne.ȱ
Detȱerȱskolernesȱfolk,ȱderȱvurderer,ȱogȱdetȱerȱskolechefen,ȱderȱstyrerȱøkonomien.ȱPPRȱkanȱ
såȱtageȱenȱsagȱop,ȱogȱmidtȱiȱforløbetȱkanȱsagenȱsendesȱtilȱvisitation,ȱselvomȱPPRȱvurderer,ȱ
atȱderȱsletȱikkeȱerȱarbejdetȱnokȱmedȱsagen,ȱmenȱbeslutningenȱtræffesȱcentraltȱpåȱdeȱenkelȬ
teȱskoler.ȱVisitationsprocessenȱerȱikkeȱændret.ȱ
ȱ
Hvadȱangårȱforventningerȱtilȱdetȱkommendeȱårȱgælder,ȱatȱderȱerȱfokusȱpåȱatȱfåȱdetȱ
nyeȱ børneȬȱ ogȱ familiehusȱ rigtigtȱ iȱ gang.ȱ Husetȱ skalȱ brugesȱ tilȱ forebyggelsesaktiviteter.ȱ
Detȱerȱambitionen,ȱatȱhusetsȱlokalerȱogsåȱskalȱbenyttesȱafȱskolerneȱiȱforbindelseȱmedȱmøȬ
der.ȱ
ȱ
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KommuneJ
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2013ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ

Mindreȱlandkommuneȱ
4ȱ
5
30,5ȱpct.
8ȱ–ȱ7ȱ–ȱ6ȱ
2ȱȬȱ2ȱ–ȱ2ȱ
72.500ȱkr.ȱ–ȱ67.255ȱkr.ȱ–ȱ69.222ȱkr.ȱ
Ȭ7,2ȱpct.ȱ
ȱ2,9ȱpct.ȱ
Ȭ4,5ȱpct.ȱ
1,04ȱ
1.000ȱkr.ȱ
91,7ȱpct.ȱ
94,5ȱpct.ȱ– 95,4ȱpct.ȱ– 95,2ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Kommunenȱharȱsidenȱ2007ȱbl.a.ȱmedȱstøtteȱfraȱsatspuljemidlerȱiværksatȱenȱrækkeȱinitiaȬ
tiverȱpåȱskoleområdet,ȱderȱalleȱharȱhaftȱtilȱformålȱatȱøgeȱinklusionenȱiȱfolkeskolerneȱogȱ
nedbringeȱ antalletȱ afȱ elever,ȱ derȱ henvisesȱ tilȱ undervisningstilbudȱ udenȱ forȱ denȱ almeneȱ
undervisning.ȱFraȱskoleåretȱ2011/12ȱharȱderȱværetȱmulighedȱforȱyderligereȱkvalitetsmæsȬ
sigeȱløft,ȱdaȱderȱafsættesȱetȱårligtȱbeløbȱpåȱ7ȱmio.ȱkr.ȱsvarendeȱtilȱ4,6ȱpct.ȱafȱdetȱsamledeȱ
skolebudgetȱ tilȱ generelȱ udviklingȱ indenȱ forȱ folkeskoleområdet.ȱ Beløbeneȱ erȱ enȱ delȱ afȱ
provenuetȱvedȱenȱskolestrukturændring,ȱhvorȱfemȱudȱafȱniȱskolerȱblevȱnedlagt.ȱȱ
ȱ
Kommunensȱdefinitionȱafȱinklusionȱlyderȱsomȱfølger:ȱInklusionȱerȱdenȱdynamiske,ȱ
vedvarendeȱproces,ȱhvoriȱskolenȱøgerȱmulighederneȱforȱtilstedeværelse,ȱoplevelseȱafȱfælȬ
lesskab,ȱ aktivȱ deltagelseȱ ogȱ højtȱ læringsmæssigtȱ udbytteȱ forȱ alleȱ elever.ȱ Iȱ denneȱ procesȱ
tagesȱderȱsærligtȱhensynȱtilȱdeȱelever,ȱderȱerȱiȱfarezonenȱforȱmarginalisering,ȱeksklusionȱ
ogȱlavtȱfagligtȱudbytte.ȱ
ȱ
Fraȱ 2011ȱ erȱ derȱ arbejdetȱ medȱ initiativerȱ som:ȱ Etableringȱ afȱ videnscentre,ȱ ledelsesȬ
udvikling,ȱ nyȱ tildelingsmodelȱ forȱ ressourcer,ȱ ændringȱ afȱ PPR’sȱ funktion,ȱ kompetenceȬ
udviklingȱhosȱlærereȱogȱpædagoger,ȱCooperativeȱLearning,ȱansættelseȱafȱtoȱundervisningsȬ
assistenter/inklusionsassistenterȱ påȱ hverȱ skoleȱ ogȱ projektȱ ”Opȱ lilleȱ Hans”,ȱ sidstnævnteȱ
medȱdetȱformålȱatȱmindskeȱelevfravær.ȱDerudoverȱerȱderȱigennemȱdeȱsenesteȱtoȱårȱgenȬ
nemførtȱetȱpilotprojektȱmedȱfamilieklasser.ȱ
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ȱ
Deȱomkringliggendeȱkommuner,ȱderȱbenytterȱkommunensȱspecialskoler,ȱharȱhjemȬ
tagetȱenȱdelȱelever.ȱKommunenȱselvȱflytterȱikkeȱeleverȱtilbageȱtilȱdistriktsskolen,ȱmenȱharȱ
satsetȱpåȱatȱvisitereȱfærre.ȱDetteȱmedfører,ȱatȱkommunenȱheleȱtidenȱarbejderȱbevidstȱpåȱatȱ
tilpasseȱkapacitetenȱpåȱspecialområdet.ȱȱ
ȱ
PPR’sȱ funktionȱ erȱ ændret,ȱ såȱdeȱ iȱhøjereȱ gradȱ erȱ blevetȱsparringspartnereȱ forȱskoȬ
lerne.ȱPsykologerneȱerȱfastȱudeȱpåȱskolerneȱiȱugensȱløb,ȱhvilketȱmedvirkerȱtilȱenȱkortereȱ
vejȱ tilȱ sparring.ȱ Derȱ holdesȱ enȱ tætȱ dialogȱ mellemȱ skoleforvaltningenȱ ogȱ PPR,ȱ ogȱ PPRȬ
lederenȱerȱenȱdelȱafȱskoleledergruppen.ȱ
ȱ
Derȱerȱetableretȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion,ȱogȱdetȱoverordnedeȱprincipȱ
er,ȱatȱpengeneȱfølgerȱeleven.ȱSkolerneȱskalȱdogȱmaksimaltȱbetaleȱ145.000ȱforȱenȱelev,ȱderȱ
placeresȱiȱetȱspecialtilbud.ȱ
ȱ
Lærerneȱogȱpædagogerneȱerȱansvarligeȱforȱdetȱkonkreteȱinklusionsarbejde,ȱderȱskalȱ
foregåȱudeȱiȱdenȱenkelteȱklasse.ȱTilȱtiderȱenȱvanskeligȱopgave,ȱsomȱpersonaletȱikkeȱkanȱ
overuddannesȱtil,ȱhvilketȱerȱetȱgrundvilkår.ȱȱ
ȱ
Deȱpersonerȱogȱindsatser,ȱderȱharȱhaftȱstørstȱpositivȱbetydningȱforȱomstillingen,ȱerȱ
deȱtoȱvidenscentre,ȱderȱerȱetableret.ȱȱ
ȱ
Derȱharȱikkeȱværetȱnogenȱklagerȱfraȱforældreȱtilȱeleverȱudenȱsærligeȱbehov,ȱogȱderȱ
erȱ utroligȱ lidtȱ kritikȱ fraȱ forældreȱ tilȱ inkluderedeȱ elever,ȱ hvadȱ derȱ oplevesȱ somȱ etȱ godtȱ
tegn.ȱ
ȱ
Derȱerȱingenȱkommunalȱstrategiȱforȱbrugenȱafȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱ
fagligȱ støtte.ȱ Detteȱ erȱ denȱ enkelteȱ skoleledersȱ ansvar,ȱ somȱ udmøntesȱ iȱ samarbejdeȱ medȱ
skolensȱkompetencecenter.ȱDetȱsammeȱgælderȱforȱbrugenȱafȱinklusionsfremmendeȱ indȬ
satser.ȱ Manȱ læggerȱ iȱ øvrigtȱ vægtȱpå,ȱatȱ skolerneȱ skalȱtrækkeȱpåȱ”heleȱ paletten”ȱ afȱstøtȬ
tendeȱogȱrådgivendeȱinstanser,ȱderȱerȱetableret.ȱ
ȱ
Vedȱstartenȱafȱ2015ȱmærkerȱmanȱisær,ȱatȱskolereformenȱfylder.ȱDerȱerȱårvågenhedȱ
omȱinklusion,ȱmenȱdetȱerȱnuȱiȱgruppeȱmedȱandreȱ”storeȱting”.ȱDerȱsatsesȱpåȱfortsatȱkomȬ
petenceudvikling,ȱ ogȱmanȱ erȱ iȱ denȱ forbindelseȱ megetȱ opmærksommeȱ på,ȱatȱ kompetenȬ
ceudviklingȱ kommerȱ tilȱ atȱ ståȱ påȱ ”flereȱ ben”.ȱ Det,ȱ derȱ mangler,ȱ erȱ vægtȱ påȱ praksisniȬ
veauetȱ–ȱhvadȱmanȱkonkretȱgørȱiȱenȱklasseȱforȱatȱsikreȱinklusion.ȱ
ȱ

PPR
PPRȱ harȱ liggetȱ iȱ SkoleȬȱ ogȱ kulturafdelingenȱ sidenȱ strukturreformenȱ iȱ 2007.ȱ Alleȱ PPRȬ
medarbejdereȱharȱiȱforbindelseȱmedȱomstillingenȱtilȱinklusionȱmodtagetȱefteruddannelseȱ
iȱkonsultativeȱmetoder.ȱȱ
ȱ
Kommunenȱ iværksatteȱ iȱ augustȱ 2011ȱ enȱ rækkeȱ initiativerȱ påȱ skoleområdet,ȱ hvorȱ
derȱ bl.a.ȱ blevȱ beskrevetȱ ændredeȱ vilkårȱ forȱ PPR.ȱ Kommunenȱ definerede,ȱ atȱ PPRȱ skulleȱ
arbejdeȱmereȱkonsultativtȱogȱikkeȱaleneȱafklareȱproblemstillinger.ȱPPRȱskulleȱkunneȱværeȱ
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medȱtilȱatȱetablereȱenȱkonkretȱindsatsȱogȱsætteȱmålȱfor,ȱhvordanȱogȱhvornårȱdenneȱindȬ
satsȱskulleȱevalueres.ȱEndvidereȱblevȱderȱopstilletȱnogleȱmegetȱtydeligeȱretningslinjerȱforȱ
ogȱ forventningerȱ til,ȱ hvordanȱ PPRȱ skulleȱ samarbejdeȱ medȱ skoleledelserne,ȱ ogȱ hvordanȱ
detȱkonsultativeȱsamarbejdeȱmedȱlærereȱogȱpædagogerȱskulleȱforegå.ȱDetȱblevȱendvidereȱ
udspecificeret,ȱhvornårȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱskulleȱhaveȱforetagetȱenȱpædagogiskȬ
psykologiskȱvurdering.ȱ
ȱ
Iȱ visitationsprocessenȱ erȱ detȱskolensȱkompetenceråd,ȱderȱ iȱ samarbejdeȱmedȱ skoleȬ
lederenȱ indstillerȱ tilȱ visitation.ȱ Kompetencerådetȱ (hvorȱ bl.a.ȱ psykologȱ ogȱ skoleledelseȱ
deltager)ȱ erȱ etȱ rådgivendeȱ organȱ forȱ skolelederen,ȱ ogȱderȱ findesȱ etȱsådantȱpåȱalleȱ komȬ
munensȱ skoler.ȱ Visitationȱ tilȱ specialtilbudȱ foretagesȱ énȱ gangȱ årligt.ȱ Eleverȱ kanȱ underȱ
ganskeȱsærligeȱomstændighederȱoptagesȱiȱspecialtilbudȱiȱløbetȱafȱåret.ȱSkolelederneȱharȱ
fortsatȱ ansvaretȱ forȱ visitationsprocessen.ȱ Førȱ etȱ barnȱ indstillesȱ tilȱ visitationȱ tilȱ etȱ andetȱ
skoletilbud,ȱarbejdesȱderȱfokuseretȱiȱalmenskolerneȱforȱatȱfindeȱevt.ȱalternativeȱmuligheȬ
derȱ iȱ almenområdet.ȱ Derudoverȱ arbejdesȱ derȱ løbendeȱ medȱ nyeȱ handlemulighederȱ ogȱ
tiltagȱiȱalmenområdetȱiȱforholdȱtilȱatȱkunneȱinkludereȱflereȱbørnȱmedȱforskelligeȱbehov.ȱȱ
ȱ
Detȱopleves,ȱatȱPPRȬmedarbejderneȱharȱfåetȱenȱstørreȱberøringsfladeȱogȱkendskabȱ
tilȱflereȱbørnȱiȱalmenområdet,ȱhvorȱvanskelighederȱogȱudfordringerȱendnuȱikkeȱkræverȱ
enȱ decideretȱ indstilling.ȱ Detȱ konsultativeȱ arbejdeȱ fylderȱ mere,ȱ ogȱ PPRȬmedarbejderneȱ
arbejderȱmedȱflereȱforebyggendeȱsager.ȱDetȱfornemmes,ȱatȱPPR’sȱbrugereȱharȱfåetȱenȱanȬ
denȱ forståelseȱ for,ȱ hvadȱ PPRȱ kanȱ bidrageȱ medȱ ogȱ brugesȱ til.ȱ Genereltȱ opleves,ȱ atȱ derȱ iȱ
almenområdetȱ arbejdesȱ medȱ størreȱ forståelseȱ ogȱ acceptȱ afȱ atȱ forsøgeȱ atȱ understøtteȱ detȱ
enkelteȱ barnȱ iȱ almenområdetȱ medȱ fokusȱ påȱ inklusion.ȱ PPR’sȱ nyeȱ konsultativeȱ rolleȱ harȱ
ikkeȱgivetȱfærreȱindstillinger,ȱtværtimodȱerȱmængdenȱafȱsagerȱsteget.ȱȱ
ȱ
Iȱ arbejdetȱ medȱ børn,ȱ derȱ erȱ indstillet,ȱ ogȱ iȱ forholdȱ tilȱ detȱ konsultativeȱ arbejdeȱ erȱ
samarbejdetȱ medȱ skoler,ȱ daginstitutionerȱ ogȱ forældreȱ omdrejningspunktetȱ iȱ udredningȱ
ogȱigangsættelseȱafȱindsatser.ȱSamarbejdetȱgiverȱanledningȱtilȱovervejelserȱover,ȱhvordanȱ
samarbejdetȱmellemȱalmenundervisningenȱogȱspecialundervisningenȱkanȱudviklesȱyderȬ
ligere,ȱogȱhvordanȱforældreȱkanȱinddragesȱsomȱaktiveȱdeltagere.ȱ
ȱ
PPRȱarbejdedeȱogsåȱmedȱKL’sȱpejlemærkerȱiȱ2014.ȱDetȱsatteȱgangȱiȱenȱdelȱdiskussiȬ
oner,ȱ ogȱ derȱ blevȱ iværksatȱ forskelligeȱ projekter,ȱ bl.a.ȱ blevȱ flereȱ afȱ PPRȬmedarbejderneȱ
inspireretȱtilȱmereȱsystematiskȱatȱnotere,ȱhvadȱderesȱtidȱblevȱbrugtȱpå,ȱogȱderȱblevȱigangȬ
satȱetȱsupervisionsprojekt.ȱPPRȱerȱiȱ2015ȱgåetȱbortȱfraȱatȱarbejdeȱmedȱetȱydelseskatalog,ȱ
daȱderȱerȱsketȱogȱskerȱsåȱmangeȱændringerȱpåȱskolerne,ȱatȱdetȱpåȱnuværendeȱtidspunktȱ
ikkeȱgiverȱmening.ȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱsamarbejdetȱmellemȱskolerneȱogȱPPRȱbeskrivesȱdetȱfortsat,ȱatȱlærerneȱ
arbejderȱ aktivtȱ forȱ atȱ inkludereȱ mangeȱ forskelligeȱ børn,ȱ menȱ atȱ detȱ kanȱ væreȱ sværtȱ atȱ
bevareȱfokusȱpåȱinklusion.ȱIȱindeværendeȱskoleårȱharȱderȱpåȱskoleområdetȱværetȱmangeȱ
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nyeȱ tiltag,ȱ ogȱ detȱ erȱ derforȱ altafgørende,ȱ atȱ derȱ erȱ enȱ grundigȱ forventningsafstemningȱ
personaleȱogȱPPRȱimellem,ȱforȱatȱindsatserneȱskalȱlykkes.ȱȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱdetȱkommendeȱårȱvilȱPPRȱhaveȱøgetȱfokusȱpåȱarbejdetȱmedȱeleverȱmedȱ
socialeȱ ogȱ emotionelleȱ vanskeligheder,ȱ daȱ denneȱ elevgruppeȱ fylderȱ mereȱ ogȱ mereȱ hosȱ
lærerneȱogȱpåȱskolerne.ȱPPRȱvilȱendvidereȱgerneȱarbejdeȱpåȱetȱendnuȱtættereȱsamarbejdeȱ
medȱdeȱenkelteȱskoler.ȱ

KommuneK
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2013ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013Ȭȱ2015ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013ȱȬ2015ȱ
ȱ

Mellemstorȱlandkommuneȱ
20ȱ
8ȱ
21,6ȱpct.ȱ
40ȱ–ȱ40ȱ–ȱ0ȱ
6ȱ–ȱ6ȱ–ȱ3ȱ
1,13ȱ
78.089ȱkr.ȱ–ȱ76.630ȱkr.ȱ–ȱ76.987ȱkr.ȱ
Ȭ1,9ȱpct.ȱ
ȱ0,5ȱpct.ȱ
Ȭ1,4ȱpct.ȱ
Ȭ3.500ȱkr.ȱ
89,5ȱpct.ȱ
91,3ȱpct.ȱ–ȱ92,2ȱpct.ȱƺȱ93,7ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Manȱstartedeȱiȱ2010ȱmedȱatȱvilleȱanalysereȱsituationenȱpåȱspecialundervisningsområdet,ȱ
herunderȱfindeȱenȱmåde,ȱhvorpåȱmanȱkunneȱomfordeleȱmidler.ȱDetȱharȱimidlertidȱværetȱ
enȱvanskeligȱprocesȱatȱfåȱiȱgang,ȱ førstȱiȱ2012ȱlykkedesȱdet.ȱIȱforåretȱ2013ȱindledteȱkomȬ
munalbestyrelsenȱarbejdetȱmedȱatȱetablereȱdelmålȱforȱinklusionsprocessenȱiȱkommunen.ȱ
Manȱarbejdedeȱudȱfraȱspørgsmålene:ȱHvilkeȱbørnȱkanȱviȱfåȱudȱiȱalmenområdet?ȱHvilkeȱ
fagligeȱkompetencerȱerȱnødvendigeȱforȱatȱigangsætteȱprocessen?ȱIȱ2014ȱbegyndteȱmanȱatȱ
kiggeȱnøjeȱpå,ȱhvilkeȱeleverȱderȱvisiteredes,ȱogȱmanȱkanȱiȱ2015ȱmærke,ȱatȱdetȱharȱhjulpetȱ
påȱatȱøgeȱinklusionen.ȱȱ
ȱ
Medȱhensynȱtilȱkompetenceudviklingȱerȱheleȱkommunen,ȱsåvelȱskolerȱsomȱdaginȬ
stitutioner,ȱmedȱiȱLPȬmodellen,ȱ ogȱmanȱ etableredeȱefteruddannelsesforløb,ȱderȱ startedeȱ
augustȱ 2013.ȱ Forløbeneȱ varȱ påȱ forskelligeȱ niveauer.ȱ Derȱ varȱ etȱ lederuddannelsesforløbȱ
samtȱetȱkursusȱforȱ100ȱlærere.ȱDerȱvarȱtaleȱomȱkurserȱiȱklasseledelse,ȱdialogȱogȱkravȱudenȱ
konflikt,ȱsomȱkommunenȱselvȱharȱudviklet.ȱManȱharȱheltȱspecifiktȱikkeȱønsket,ȱatȱefterȬ
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uddannelserȱ skulleȱ væreȱ deleȱ afȱ diplomforløb.ȱ Endvidereȱ harȱ kommunenȱ købtȱ sigȱ tilȱ
procesguiderȱogȱcoachesȱfraȱenȱandenȱkommuneȱogȱeksterneȱoplægȱfraȱforskere.ȱEndeligȱ
harȱkommunenȱentreretȱmedȱJamesȱNottinghamȱogȱChallengingȱLearningȱomȱatȱgennemȬ
føreȱetȱforløbȱpåȱnogleȱafȱkommunensȱskoler.ȱ
ȱ
Iȱ2014ȱharȱmanȱnedlagtȱspecialklasserækkerȱogȱsammenlagtȱtoȱspecialskoler.ȱSpeciȬ
alklasserækkerneȱerȱsammenlagtȱtilȱtreȱinklusionscentreȱpåȱtreȱskoler,ȱhvorȱdeȱskalȱhaveȱ
såȱtætȱtilknytningȱtilȱalmenundervisningenȱsomȱoverhovedetȱmuligt.ȱInklusionscentreneȱ
harȱenȱrolleȱsomȱ”inklusionsformidlere”,ȱderȱharȱetȱansvarȱforȱdeȱskoler,ȱderȱikkeȱharȱinȬ
klusionscentre.ȱIȱ2015ȱvilȱmanȱhaveȱøgetȱfokusȱpåȱdeȱelever,ȱderȱerȱiȱeksterneȱtilbud,ȱogȱseȱ
påȱhvilkeȱstrategier,ȱderȱkanȱbrugesȱforȱatȱrummeȱdemȱiȱegneȱtilbud,ȱogȱdetȱskerȱiȱetȱtværȬ
fagligtȱ forvaltningssamarbejde.ȱ Politiskȱ setȱ harȱ manȱ ikkeȱ ønsketȱ atȱ forbindeȱ inklusionȱ
medȱpenge,ȱogȱderȱerȱderforȱlagtȱvægtȱpå,ȱatȱderȱikkeȱerȱtaleȱomȱenȱspareøvelse.ȱDetȱerȱ
derforȱblevetȱafvist,ȱatȱderȱskalȱgivesȱdirekteȱøkonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusionȱtilȱdeȱ
enkelteȱskoler.ȱDetȱskalȱoplevesȱsomȱenȱsuccesȱatȱbeholdeȱbørneneȱiȱalmenundervisninȬ
gen.ȱDogȱnævnesȱdet,ȱatȱincitamenterȱkanȱkommeȱpåȱtaleȱiȱ2016Ȭ17.ȱKommunensȱskolerȱ
tildelesȱressourcerȱefterȱelevtal.ȱDerȱindgårȱikkeȱenȱsocioøkonomiskȱfaktor.ȱDetȱerȱopȱtilȱ
deȱ enkelteȱ skoler,ȱ hvordanȱ deȱ anvenderȱ midlerȱ tilȱ supplerendeȱ undervisning,ȱ menȱ derȱ
stillesȱkravȱomȱbegrundelse,ȱhandleplanȱogȱdokumentation.ȱ
ȱ
Derȱerȱsatȱmåltalȱpå,ȱhvorȱmangeȱeleverȱderȱiȱskoleåretȱ2015/16ȱskalȱværeȱiȱinklusiȬ
onscentreneȱogȱpåȱspecialskolen,ȱogȱkommunenȱerȱgodtȱpåȱvejȱmodȱdisseȱmål.ȱDerȱerȱlagtȱ
detȱ princip,ȱ atȱ deȱ penge,ȱ derȱ sparesȱ vedȱ atȱ nedlæggeȱ pladserȱ iȱ særtilbud,ȱ overføresȱ tilȱ
almenundervisningen.ȱDetȱformelleȱansvarȱforȱinklusionenȱliggerȱiȱfagcentreneȱforȱsmåȬ
børnȱogȱundervisningȱsamtȱhosȱskolelederne.ȱDerȱerȱikkeȱlagtȱenȱkommunalȱrammeȱforȱ
brugenȱ afȱ ressourcerȱ tilȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtte.ȱ Skolelederneȱ
kanȱanvendeȱressourcerneȱtilȱ”varmeȱhænder”ȱellerȱandet,ȱdeȱfinderȱmestȱhensigtsmæsȬ
sigtȱiȱdeȱgivneȱtilfælde.ȱNårȱdetȱgælderȱinklusionsfremmendeȱinitiativerȱholderȱmanȱfraȱ
kommunensȱsideȱetȱvistȱøjeȱmed,ȱhvordanȱressourcerneȱbliverȱbrugt.ȱManȱharȱforsøgtȱatȱ
brugeȱpersonaletȱfraȱspecialskolenȱsomȱressourcepersoner,ȱmenȱdetȱharȱpåȱgrundȱafȱkulȬ
turforskelleȱværetȱvanskeligt.ȱ
ȱ
Kompetenceudviklingȱ erȱ sketȱ ved,ȱ atȱ 100ȱ lærereȱ harȱ væretȱ påȱ etȱ 3Ȭdagesȱ kursusȱ iȱ
coaching,ȱsamtaleȱogȱsamarbejde,ȱogȱderȱharȱogsåȱværetȱfokusȱpåȱegenȱfaglighed.ȱKurset,ȱ
derȱerȱblevetȱmodtagetȱmegetȱpositivt,ȱharȱlagtȱsigȱopȱadȱLPȬmodellen,ȱhvorȱaltȱpædagoȬ
giskȱpersonaleȱharȱhaftȱetȱkursusforløb.ȱ24ȱledereȱogȱmedarbejdereȱharȱogsåȱværetȱpåȱetȱ
formaliseretȱkursusȱomȱinklusion.ȱȱ
ȱ
Manȱharȱsøgtȱatȱskabeȱejerskabȱtilȱinklusionȱblandtȱmedarbejdereȱogȱforældreȱved,ȱ
atȱderȱerȱetableretȱetȱadȱhocȬudvalg,ȱderȱskalȱomsætteȱtankerneȱomȱinklusionȱtilȱpraksis,ȱ
ogȱderȱerȱafholdtȱmøderȱmedȱtillidsmændȱogȱskoleledere.ȱSkolebestyrelserneȱharȱenȱcenȬ
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tralȱrolleȱiȱforholdȱtilȱforældrene,ȱogȱderȱerȱafholdtȱfyraftensmøder,ȱhvorȱforældreȱerȱindȬ
budt,ȱogȱhvorȱmanȱharȱgivetȱoplysningerȱom,ȱhvadȱinklusionȱbetyder,ȱogȱhvordanȱforælȬ
dreȱ kanȱ støtteȱ op.ȱ Derȱ harȱ iȱ slutningenȱ afȱ 2014ȱ væretȱ etȱ mødeȱ forȱ skolebestyrelsesforȬ
mændene,ȱogȱdeȱharȱherȱberettet,ȱatȱdeȱikkeȱserȱproblemerȱiȱforbindelseȱmedȱinklusion.ȱȱ
Derȱlæggesȱstorȱvægtȱpåȱelevernesȱtrivsel,ȱogȱdenȱharȱenȱcentralȱplaceringȱiȱkommunensȱ
kvalitetsrapport.ȱDCUM’sȱtermometerȱbrugesȱhvertȱårȱpåȱalleȱklassetrin;ȱderȱerȱudarbejȬ
detȱenȱhandleguide,ȱogȱmanȱharȱogsåȱopnåetȱbedreȱresultater.ȱȱ
ȱ

PPR
PPRȱharȱsidenȱ1.ȱjanuarȱ2013ȱliggetȱunderȱBørnȬȱogȱungeforvaltningen.ȱDetteȱerȱgjortȱudȱ
fraȱ etȱ ønskeȱ omȱ atȱ samleȱ fagcentreȱ iȱ énȱ forvaltningsenhed.ȱ Iȱ 2013ȱ blevȱ derȱ ansatȱ enȱ nyȱ
leder,ȱ somȱ arbejdedeȱ målrettetȱ modȱ atȱ fåȱ vendtȱ synsfeltetȱ fraȱ klassiskȱ diagnosticeringȱ
modȱenȱmereȱunderstøttendeȱfunktionȱmedȱhenblikȱpåȱatȱhøjneȱrefleksionerneȱiȱdetȱpæȬ
dagogiskeȱfelt.ȱȱ
ȱ
Udfordringenȱ var,ȱ atȱ psykologerneȱ varȱ fastlåsteȱ iȱ traditionelleȱ mønstre,ȱ hvorȱ derȱ
blevȱtagetȱudgangspunktȱiȱdetȱenkelteȱbarn.ȱDerȱblevȱarbejdetȱpå,ȱatȱPPRȱskulleȱbliveȱmeȬ
reȱsynligȱpåȱskolerne.ȱTalepædagogerneȱarbejdedeȱpåȱatȱbliveȱbedreȱtilȱatȱkoordinereȱindȬ
satserȱudeȱiȱinstitutionerneȱfremȱforȱatȱmålretteȱenȱindsatsȱtilȱdetȱenkelteȱbarn.ȱȱ
ȱ
Detȱharȱtraditioneltȱværetȱsådan,ȱatȱdetȱerȱskolelederen,ȱderȱindstillerȱtilȱvisitation.ȱ
Derȱharȱmangletȱenȱproces,ȱhvorȱderȱopstillesȱudviklingsplanȱogȱmålsætningerȱforȱeleverȱ
medȱsærligeȱbehovȱiȱalmenmiljøet,ȱfulgtȱafȱenȱevalueringȱafȱindsatserȱogȱevt.ȱigangsættelȬ
seȱafȱnyeȱindsatser,ȱindenȱderȱforetagesȱenȱindstillingȱtilȱPPRȱomȱiværksættelseȱafȱenȱpæȬ
dagogiskȬpsykologiskȱvurdering.ȱIndstillingerȱskalȱendvidereȱafklaresȱmedȱPPRȬlederen,ȱ
indenȱdeȱfinderȱsted.ȱVisitationsudvalgetȱbestårȱafȱLederenȱafȱPUCȱ(pædagogiskȱudvikȬ
lingscenter),ȱPPRȬlederen,ȱcenterchefȱforȱBørnȱogȱFamilie,ȱcenterchefȱforȱSmåbørnȱogȱunȬ
dervisning,ȱlederȱafȱBørnȱogȱUnge,ȱteamlederȱforȱsmåbørnȱogȱInklusionskonsulenten,ȱderȱ
koordinererȱskoletilbud.ȱ
ȱ
Iȱ2014ȱvarȱPPRȱogȱnogleȱafȱkommunensȱskolerȱiȱgangȱmedȱatȱarbejdeȱmedȱudvikȬ
lingsplaner,ȱhvorȱderȱblandtȱandetȱblevȱarbejdetȱmedȱenȱfællesȱforståelseȱafȱinklusion.ȱ
AlleȱPPRȬmedarbejdereȱharȱværetȱpåȱetȱkursusȱomȱenȱspecifikȱanalysemodelȱ(CarrsȱmoȬ
del).ȱAlleȱsagerȱtilȱvidereȱforanstaltningȱskalȱigennemȱdenneȱanalysemodel.ȱDerȱafsættesȱ
tidȱ tilȱ detteȱ hverȱ fredagȱ iȱ toȱ timer.ȱ Medarbejderneȱ skalȱ kunneȱ redegøreȱ for,ȱ hvadȱ manȱ
præcistȱharȱtænktȱsigȱiȱforholdȱtilȱdeȱenkelteȱsager.ȱIngenȱsagerȱvisiteresȱtilȱbørnepsykiaȬ
triskȱafdeling,ȱførȱdeȱharȱværetȱgennemgåetȱiȱmedarbejdergruppen.ȱDetȱerȱPPRȬlederen,ȱ
derȱharȱdetȱafgørendeȱordȱiȱsagen.ȱ
ȱ
Detteȱharȱmedførtȱenȱreduceretȱhenvisningsgrad.ȱKommunenȱerȱfaktiskȱetȱårȱforudȱ
forȱsinȱegenȱplan.ȱSkolelederneȱerȱgåetȱaktivtȱindȱiȱsagenȱogȱhenviserȱikkeȱsåȱmange,ȱligeȬ
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somȱPPRȬlederenȱkræverȱmereȱafȱpsykologerneȱogȱharȱstrammetȱopȱpåȱhenvisningskriteȬ
rierne.ȱȱ
ȱ
Fraȱ1.ȱjanuarȱ2014ȱblevȱfamiliebehandlereȱogȱkontaktpersonerȱenȱdelȱafȱafdelingenȱ
”Forebyggelseȱ ogȱ PPR”.ȱ Tankenȱ var,ȱ atȱ derȱ skulleȱ arbejdesȱ medȱ fællesȱ forståelseȱ afȱ arȬ
bejdsprocesser.ȱ Idéenȱ varȱ atȱ styrkeȱ detȱ tværfagligeȱ samarbejdeȱ vedȱ atȱ udvikleȱ etȱ fællesȱ
sprogȱogȱanalyseapparatȱiȱforholdȱtilȱinklusion.ȱDerȱvarȱendvidereȱetȱønskeȱom,ȱatȱskoȬ
lerneȱskulleȱbliveȱmereȱaktiveȱiȱprocessenȱogȱbliveȱbedreȱtilȱatȱforstå,ȱatȱinklusionȱhandlerȱ
omȱatȱgøreȱalmenområdetȱbredereȱogȱikkeȱfokusereȱsåȱmegetȱpåȱvanskeligheder.ȱ
ȱ
PPRȬlederenȱharȱetȱtætȱsamarbejdeȱmedȱskoleforvaltningen.ȱLederenȱharȱdeltagetȱiȱ
alleȱarbejdsgruppemøderȱomkringȱlukningenȱafȱalleȱkommunensȱspecialklasserȱiȱaugustȱ
2014.ȱPPRȱsparrerȱpåȱtværsȱafȱområderneȱiȱforholdȱtilȱatȱopnåȱetȱfællesȱudgangspunktȱforȱ
inklusionsprocessen,ȱdeȱerȱdogȱikkeȱnåetȱsåȱlangtȱiȱforholdȱtilȱskolerneȱendnu.ȱDetȱfremȬ
hævesȱdog,ȱatȱnogleȱskolerȱerȱmereȱmedȱendȱandre.ȱDerȱerȱskoler,ȱsomȱerȱbegyndtȱatȱbliveȱ
optagetȱaf,ȱatȱpsykologenȱkanȱværeȱmedȱtilȱatȱkvalificereȱprocessen.ȱPPRȬmedarbejderneȱ
forsøgerȱatȱtilrettelæggeȱprocessen,ȱsåȱdenȱpasserȱtilȱdenȱenkelteȱskole.ȱ
ȱ
Kommunenȱblevȱinddeltȱiȱtreȱdistrikterȱmedȱca.ȱtreȱtilȱfireȱskolerȱiȱhvertȱiȱ2014.ȱPPRȬ
medarbejdereȱogȱsagsbehandlereȱblevȱfordeltȱpåȱdistrikterne.ȱDeȱarbejdedeȱikkeȱiȱteam,ȱ
menȱ blevȱ fordeltȱ således,ȱ atȱ kørselȱ kunneȱ begrænses.ȱ Påȱ sigtȱ erȱ detȱ intentionen,ȱ atȱ alleȱ
skalȱarbejdeȱiȱfasteȱteamȱmedȱfællesȱansvarȱforȱdistriktet.ȱȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱforventningerȱtilȱdetȱkommendeȱårȱerȱderȱfraȱPPRȬlederensȱsideȱfokusȱ
påȱ detȱ tværprofessionelleȱ samarbejdeȱ bådeȱ iȱ forholdȱ tilȱ sparringȱ mellemȱ PPRȬ
medarbejderne,ȱmenȱogsåȱiȱforholdȱtilȱ sagsbehandlere,ȱsåledesȱatȱenȱtidligȱindsatsȱoptiȬ
meres.ȱDistriktsteamȱblevȱetableretȱiȱslutningenȱafȱ2014,ȱogȱdetȱerȱogsåȱetȱønskeȱatȱfåȱdisseȱ
tilȱatȱfungereȱoptimaltȱiȱ2015.ȱDerȱvilȱfortsatȱbliveȱarbejdetȱmedȱenȱfællesȱforståelseȱafȱsaȬ
gerȱgennemȱenȱspecifikȱanalysemodelȱ(Carrsȱanalysemodel).ȱ
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KommuneL
Kommunetypeȱ
Antalȱfolkeskolerȱ2015ȱ
Antalȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Andelȱafȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ2015ȱ
Antalȱspecialklasserȱ2013ȱ
Antalȱspecialskolerȱ2013ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ2012Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2013ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2013Ȭ2014ȱ
Ændringȱnettodriftsudgifterȱ2012Ȭ2014ȱ
Socialøkonomiskȱindeksȱ2015ȱ
Udgiftȱ pr.ȱ elevȱ iȱ forholdȱ tilȱ socialøkonoȬ
miskȱindeksȱ
Inkluderetȱandelȱ2010ȱ
Inkluderetȱandelȱ2013Ȭ2015ȱ
ȱ
ȱ

Mellemstorȱlandkommuneȱ
5
6
21,3ȱpct.ȱ
0ȱ–ȱ0ȱ–ȱ0ȱ
1ȱ–ȱ1ȱ–ȱ1ȱ
62.947ȱkr.ȱ–ȱ59.852ȱkr.ȱƺȱ68.519ȱkr.ȱ
Ȭ4,9ȱpct.ȱ
ȱ14,5ȱpct.ȱ
ȱ8,9ȱpct.ȱ
1,14ȱ
Ȭ2.500ȱkr.ȱ
94,9ȱpct.
98,3ȱpct.ȱ– 99,2ȱpct.ȱ– 98,2ȱpct.ȱ

Skoleforvaltningen
Iȱ2008ȱiværksatteȱkommunen,ȱatȱderȱblevȱarbejdetȱmedȱLPȬmodellenȱpåȱsamtligeȱskoler.ȱIȱ
2011ȱkonstateredeȱman,ȱatȱ34ȱpct.ȱafȱskolebudgettetȱgikȱtilȱekskluderendeȱundervisning,ȱ
ogȱ manȱ vedtogȱ enȱ gennemgribendeȱ ændring,ȱ somȱ faldtȱ sammenȱ medȱ ændringȱ iȱ komȬ
munensȱskolestruktur,ȱhvorȱ13ȱskolerȱblevȱtilȱfem.ȱ
ȱ
Kommunensȱ officielleȱ definitionȱ afȱ inklusionȱ lyder:ȱ Inklusionȱ erȱ denȱ dynamiske,ȱ
vedvarendeȱproces,ȱhvoriȱskolenȱøgerȱmulighederneȱforȱtilstedeværelse,ȱoplevelseȱafȱfælȬ
lesskab,ȱ aktivȱ deltagelseȱ ogȱ højtȱ læringsmæssigtȱ udbytteȱ forȱ alleȱ elever.ȱ Iȱ denneȱ procesȱ
tagesȱderȱsærligtȱhensynȱtilȱdeȱelever,ȱderȱerȱiȱfarezonenȱforȱmarginalisering,ȱeksklusionȱ
ogȱlavtȱfagligtȱudbytte.ȱȱ
ȱ
Denȱnævnteȱgennemgribendeȱændringȱmedȱhensynȱtilȱinklusionȱgennemførtesȱved,ȱ
atȱmanȱnedlagdeȱsamtligeȱspecialskolerȱogȱspecialklasserȱiȱskoleåretȱ2012/13.ȱIȱstedetȱopȬ
rettedeȱ manȱ etȱ kompetencecenter,ȱ hvorȱ 40Ȭ50ȱ eleverȱ havdeȱ deresȱ skolegang.ȱ Centeretȱ
blevȱtilknyttetȱdenȱlokaleȱdistriktsskole,ȱsåȱmanȱopnåede,ȱatȱderȱvarȱenȱsamletȱskoleȱforȱ
alleȱelever.ȱCenteretȱharȱtoȱdele,ȱdenȱeneȱdelȱbestårȱafȱenȱtidligereȱinternȱskoleȱfraȱetȱbeȬ
handlingstilbud,ȱdenȱandenȱdelȱafȱtidligereȱautismeklasser.ȱForȱdeȱøvrigeȱca.ȱ175ȱeleverȱ
gjaldt,ȱatȱdeȱblevȱinkluderetȱiȱalmenskolen.ȱEnȱmindreȱgruppeȱeleverȱmedȱmultipleȱhanȬ
dicapȱgårȱpåȱeksterneȱspecialtilbud,ȱogȱderȱerȱingenȱplanerȱomȱatȱtageȱdisseȱeleverȱhjem.ȱ
ȱ
Denȱmegetȱkontanteȱomstillingȱtilȱinklusionȱgavȱnogenȱturbulens,ȱikkeȱmindstȱfordiȱ
denȱ varȱ sketȱ samtidigȱ medȱ skolestrukturændringen,ȱ hvorȱ ledelserneȱ påȱ skolerneȱ ogsåȱ
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blevȱændret.ȱPåȱtrodsȱafȱomfattendeȱkompetenceudviklingȱvisteȱenȱundersøgelseȱiȱ2014,ȱ
atȱlærerneȱikkeȱfølteȱsigȱklædtȱpåȱtilȱinklusionsopgaven,ȱmenȱdetȱvarȱsamtidigȱkarakteriȬ
stisk,ȱatȱnårȱ derȱ spurgtesȱ om,ȱhvemȱ lærerneȱ søgteȱ rådȱ hos,ȱsåȱ varȱ detȱ hosȱkolleger,ȱ derȱ
hellerȱikkeȱfølteȱsigȱklædtȱgodtȱnokȱpå,ȱogȱikkeȱhosȱdem,ȱderȱfaktiskȱhavdeȱdeȱunderstøtȬ
tendeȱ funktioner.ȱ Derȱ erȱ derforȱ iȱ samarbejdeȱ Undervisningsministerietsȱ læringskonsuȬ
lenterȱ foretagetȱ enȱstyrkelseȱafȱuddannelsen,ȱsynlighedenȱ ogȱ indsatsenȱfraȱdeȱpersoner,ȱ
derȱ harȱ deȱ understøttendeȱ funktioner,ȱ ogȱ derȱ erȱ dannetȱ 15ȱ ”superteams”,ȱ derȱ bliverȱ
klædtȱpåȱtilȱatȱfacilitereȱinklusionen.ȱ
ȱ
Manȱkunneȱfraȱstartenȱklartȱse,ȱatȱderȱvarȱenȱnedgangȱiȱantalletȱafȱelever,ȱderȱeksȬ
kluderedes,ȱogȱfaldetȱsåsȱisærȱiȱdeȱnyeȱårgange.ȱKommunenȱnåedeȱalleredeȱiȱ2013ȱmåletȱ
forȱ2015,ȱsåȱkvantitativtȱerȱmanȱheltȱmed,ȱmenȱnogleȱlærereȱ sætterȱspørgsmålstegnȱvedȱ
elevernesȱudbytte.ȱ Detȱ erkendesȱogså,ȱatȱderȱharȱ væretȱ taleȱ omȱ enȱ proces,ȱhvorȱ kulturȬ
skiftetȱharȱværetȱmegetȱstort.ȱDerȱharȱværetȱforældre,ȱsomȱharȱtaltȱogȱskrevetȱdårligtȱomȱ
inklusion.ȱ Forȱ atȱ øgeȱ forældresamarbejdetȱ afholdesȱ dialogmøderȱ afȱ enȱ timesȱ varighedȱ
omȱåretȱmedȱforældreȱtilȱinkluderedeȱbørn.ȱ
ȱ
PPR’sȱfunktionȱerȱændretȱiȱretningȱafȱvejledningȱogȱkonsultationȱ–ȱomȱendȱdetȱharȱ
væretȱsværtȱatȱændreȱdenȱtraditionelleȱkultur,ȱdaȱnæstenȱingenȱafȱpsykologerneȱhavdeȱenȱ
pædagogiskȱbaggrund.ȱDerȱerȱansatȱenȱinklusionsvejlederȱpåȱhverȱafȱdeȱfemȱskoler.ȱInȬ
klusionsvejlederenȱ skalȱ iagttageȱ ogȱ varetageȱ inklusionsforløb.ȱ Endeligȱ harȱ manȱ iȱ komȬ
munenȱansatȱfemȱtrivselscoaches,ȱenȱvedȱhverȱafȱdistriktsskolerne.ȱInklusionȱstøttesȱogsåȱ
ved,ȱatȱkommunenȱharȱskånetȱskolerneȱforȱdeȱgenerelleȱbesparelser,ȱkommunenȱiȱøvrigtȱ
erȱblevetȱpålagt,ȱogȱvedȱatȱkommunalbestyrelsenȱharȱeftergivetȱetȱgammeltȱmerforbrugȱ
påȱknapȱ20ȱmio.ȱkr.ȱ
ȱ
Hvadȱøkonomiskeȱincitamenterȱangår,ȱliggerȱalleȱressourcerȱsomȱhovedprincipȱnuȱ
hosȱskolelederne,ȱbådeȱdenȱdel,ȱderȱliggerȱunderȱniȱugentligeȱtimer,ȱogȱdenȱdel,ȱsomȱligȬ
gerȱoverȱniȱugentligeȱtimer.ȱDetȱerȱdogȱsådan,ȱatȱhvisȱenȱelevȱvisiteresȱtilȱkompetencecenȬ
teret,ȱ skalȱ skolenȱ betaleȱ etȱ takstbeløbȱ påȱ 300.000ȱ kr.ȱ Enȱ centralȱ puljeȱ dækkerȱ forskellenȱ
mellemȱtakstbeløbetȱogȱdenȱfaktiskeȱudgift,ȱderȱerȱvæsentligtȱhøjere.ȱ
ȱ
Kommunenȱudnytterȱdeȱnyeȱreglerȱomȱlærernesȱtjenestetidȱtilȱatȱstyrkeȱsamarbejdetȱ
mellemȱlærereȱogȱpædagoger.ȱDetȱerȱogsåȱetȱmål,ȱatȱpersonaletȱerȱsåȱmegetȱsomȱmuligtȱ
sammenȱmedȱeleverne.ȱDetȱerkendes,ȱatȱderȱliggerȱetȱarbejdeȱiȱatȱfåȱskabtȱetȱtillidsforholdȱ
mellemȱ ledereȱ ogȱ lærere,ȱ ogȱ atȱ derȱ iȱ lærernesȱ opfattelseȱ afȱ arbejdstidȱ liggerȱ enȱ udforȬ
dring.ȱȱ
ȱ
BrugenȱafȱressourcerȱtilȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligeȱstøtteȱtilȱenkelȬ
televerȱerȱskolelederensȱansvar,ȱmenȱlæringskonsulenterneȱharȱenȱfunktion,ȱhvorȱdeȱyderȱ
støtteȱ tilȱ beslutningerne,ȱ ogȱ eventueltȱ kanȱ ”råbeȱ vagtȱ iȱ gevær”.ȱ Skolelederneȱ harȱ ogsåȱ
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ansvaretȱforȱinklusionsindsatser,ȱmenȱderȱerȱdenȱstrategi,ȱatȱmanȱskalȱværeȱbevidstȱom,ȱ
hvadȱmanȱgør,ȱogȱatȱmanȱskalȱværeȱfleksibel.ȱȱ
ȱ
Politiskȱ harȱ manȱ vedtagetȱ enȱ strategiȱ forȱ implementeringȱ afȱ folkeskolereformenȱ iȱ
kommunen,ȱ derȱ strækkerȱ sigȱ overȱ åreneȱ 2014Ȭ2017.ȱ Vedȱ startenȱ afȱ 2015ȱ følerȱ man,ȱ atȱ
kommunenȱ stadigȱ erȱ iȱ implementeringsfasen,ȱ hvorȱ derȱ erȱ behovȱ forȱ fortsatȱ støtteȱ medȱ
kompetenceudviklingȱmetodisk,ȱdidaktiskȱogȱfagfagligt.ȱ
ȱ

PPR
PPRȱharȱsidenȱ2007ȱhørtȱunderȱBørnȬȱogȱfamilieforvaltningenȱogȱharȱhaftȱenȱmegetȱtradiȬ
tionelȱ funktion,ȱ hvorȱ megetȱ afȱ arbejdetȱ erȱ gåetȱ medȱ atȱ udarbejdeȱ pædagogiskȬ
psykologiskeȱvurderinger.ȱDerȱvarȱiȱ2013ȱenȱændringsprocesȱiȱgang,ȱhvorȱdetȱvarȱtanken,ȱ
atȱpsykologerneȱskulleȱarbejdeȱmereȱkonsultativt,ȱogȱPPRȱfikȱnyȱleder.ȱȱ
ȱ
PPRȱvarȱikkeȱmedtænktȱsomȱenȱaktivȱaktørȱiȱudviklingenȱafȱogȱarbejdetȱmedȱøgetȱ
inklusion.ȱPPRȬlederenȱmener,ȱatȱskolelederneȱogȱlærerneȱiȱ2013ȱhavdeȱetȱmegetȱtraditioȬ
neltȱsynȱpåȱPPR’sȱarbejdsopgaverȱogȱderforȱikkeȱiȱstarten,ȱefterȱPPR’sȱomstillingsproces,ȱ
benyttedeȱdeȱnyeȱtilbudȱretȱmeget,ȱmenȱiȱstedetȱharȱtrukketȱpåȱdeȱtreȱlæringskonsulenter.ȱ
Førstȱiȱ2014Ȭ2015ȱbegynderȱskolerneȱatȱanvendeȱPPR.ȱ
ȱ
Kommunenȱ harȱ valgt,ȱ atȱ derȱ ikkeȱ skalȱ væreȱ etȱ officieltȱ visitationsudvalgȱ ellerȱ afȬ
holdesȱ visitationsmøder,ȱ daȱ idealetȱ er,ȱ atȱ alleȱ børnȱ skalȱ inkluderesȱ påȱ almenskolerne.ȱ Iȱ
stedetȱafholdesȱderȱtreȱårligeȱevalueringsmøder,ȱsomȱerstatterȱdeȱtidligereȱvisitationsmøȬ
der.ȱDetȱsidsteȱevalueringsmødeȱafholdesȱiȱforåretȱogȱerstatterȱdeȱtidligereȱrevisitationsȬ
møder,ȱhvorȱdetȱvurderes,ȱomȱelever,ȱderȱfårȱmereȱendȱniȱtimersȱspecialpædagogiskȱbiȬ
stand,ȱfortsatȱskalȱhaveȱdenneȱstøtte.ȱUdfordringenȱforȱPPRȱliggerȱi,ȱatȱderȱikkeȱfindesȱetȱ
egentligtȱ revisitationsskema,ȱ hvorforȱ skolerneȱ gerneȱ vilȱ haveȱ udarbejdetȱ pædagogiskȬ
psykologiskeȱvurderinger.ȱPPRȱharȱderforȱ ”udviklet”ȱenȱkortereȱudgaveȱafȱenȱpædagoȬ
giskȬpsykologiskȱvurdering,ȱsomȱminderȱomȱdetȱtidligereȱrevisitationsskema.ȱ
ȱ
Ønskerȱenȱskolelederȱetȱekskluderendeȱtilbudȱtilȱenȱelev,ȱskalȱPPRȱfortsatȱudarbejdeȱ
enȱpædagogiskȬpsykologiskȱvurdering.ȱAnsøgningȱomȱetȱekskluderendeȱtilbudȱskalȱkvaȬ
litetssikresȱiȱskoleafdelingen,ȱmenȱvalgetȱerȱreeltȱskolelederens.ȱ
ȱ
Psykologerneȱtagerȱiȱstigendeȱgradȱdenȱkonsultativeȱrolleȱpåȱsigȱogȱarbejderȱmereȱ
direkteȱ intervenerende.ȱ Derȱ erȱ fortsatȱ enȱ frustrationȱ over,ȱ atȱ skolerneȱ ikkeȱ brugerȱ PPRȱ
nok.ȱDerȱerȱudarbejdetȱenȱstatusanalyse,ȱhvoriȱlærerneȱsvarer,ȱatȱdeȱikkeȱsynes,ȱatȱdeȱharȱ
tidȱtilȱatȱbenytteȱPPR.ȱȱ
ȱ
PPRȱbeskriver,ȱatȱdeȱoplever,ȱatȱlærerneȱerȱhandlingslammedeȱovenpåȱkonflikten,ȱ
ogȱatȱdeȱikkeȱhenterȱhjælpȱfraȱPPR.ȱDetȱerȱetȱønske,ȱatȱskoleledelserneȱskalȱgåȱmereȱaktivtȱ
indȱ iȱ inddragelsenȱ afȱ PPR.ȱ PPRȬlederenȱ udtrykker,ȱ atȱ detȱ erȱ sværtȱ atȱ fåȱ lovȱ tilȱ atȱ støtteȱ
lærerne,ȱdaȱdeȱisærȱvælgerȱatȱsøgeȱstøtteȱfraȱandreȱlærere.ȱDerȱerȱendvidereȱikkeȱtraditionȱ
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forȱatȱmodtageȱsupervisionȱpåȱskolerne.ȱDenȱnyeȱPPRȬlederȱharȱdeltagetȱiȱetȱskolelederȬ
mødeȱ ogȱ opfordretȱ tilȱ enȱ nyȱ formȱ forȱ samarbejde.ȱ Skolelederneȱ beskrivesȱ ogsåȱ somȱ enȱ
pressetȱ gruppe,ȱderȱ ogsåȱharȱ væretȱ udeȱforȱ storeȱ forandringerȱ ogȱderforȱ harȱ vanskeligtȱ
vedȱatȱengagereȱsigȱiȱinddragelsenȱafȱPPR.ȱ
ȱ
Derȱ bliverȱ ikkeȱ foretagetȱ væsentligtȱ færreȱ pædagogiskȬpsykologiskeȱ vurderinger,ȱ
ogȱderȱerȱheleȱtidenȱfokusȱpåȱdetȱenkelteȱbarn.ȱDerȱerȱetȱmindreȱfaldȱiȱantalletȱafȱindstilȬ
lingerȱtilȱPPR.ȱDerȱerȱudarbejdetȱenȱnyȱplanȱforȱpersonaletsȱallokeringȱtilȱbestemteȱskoler.ȱ
PPRȬmedarbejderneȱerȱtilknyttetȱskoledistrikterneȱogȱharȱkontorȱudeȱiȱområderne,ȱsåleȬ
desȱatȱdeȱbliverȱmereȱsynligeȱogȱtilgængelige.ȱPPRȬlederenȱoplever,ȱatȱPPRȱerȱmereȱvelseȬ
teȱogȱanseteȱiȱdagtilbuddene.ȱȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱdetȱkommendeȱårȱudtrykkerȱPPRȬlederen,ȱatȱPPRȱskalȱbliveȱdygtigereȱ
tilȱkonsultativeȱforløb.ȱDerȱvilȱendvidereȱfortsatȱbliveȱarbejdetȱpåȱatȱstyrkeȱsamarbejdetȱ
mellemȱ deȱ enkelteȱ skoleledereȱ ogȱ PPR,ȱ daȱ deȱ erȱ centraleȱ aktørerȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ styrkeȱ
PPR’sȱrolleȱpåȱskolerne.ȱȱ
ȱ
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KvantitativeresultaterpåbaggrundafoplysningerfraskoleforvaltͲ
ningerneogDanmarksStatistik
Antalskolerogelever
Iȱdetȱfølgendeȱgivesȱenȱoversigtȱoverȱdeȱforandringer,ȱderȱerȱsketȱiȱkommunerneȱfraȱ2013ȱ
tilȱ2015.ȱ
Tabelȱ1.ȱAntalȱfolkeskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
nerȱ
munerȱ
Flereȱfolkeskolerȱ
0
0
Sammeȱantalȱfolkeskolerȱ
10
11
Færreȱfolkeskolerȱ
2ȱ
1ȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Derȱerȱsketȱenȱbeskedenȱændringȱiȱskoleantalletȱfraȱ2013ȱtilȱ2015,ȱidetȱderȱiȱtoȱkommunerȱ
erȱnedlagtȱiȱaltȱtoȱskoler,ȱogȱiȱenȱkommuneȱerȱderȱsammenlagtȱfolkeskolerȱƺȱderȱerȱdogȱ
sammeȱantalȱmatriklerȱsomȱtidligere.ȱ
ȱ
Tabelȱ2.ȱAntalȱfrieȱskolerȱ2013Ȭ2015ȱ

Ændretȱantalȱfolkeskolerȱ

Ændretȱantalȱfrieȱskolerȱ
Flereȱfrieȱskolerȱ

2013Ȭ2014ȱƺȱAntalȱkommunerȱ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
munerȱ
1ȱ
2ȱ

Sammeȱantalȱfrieȱskolerȱ

10ȱ

10ȱ

Færreȱfrieȱskolerȱ

1ȱ

0ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Antalletȱafȱfrieȱskolerȱharȱogsåȱændretȱsigȱlidt.ȱDerȱerȱiȱheleȱperiodenȱnedlagtȱenȱfriȱskoleȱ
ogȱoprettetȱtreȱnyeȱfrieȱskoler.ȱOprettelsenȱafȱdeȱnyeȱfrieȱskolerȱhængerȱsammenȱmedȱskoȬ
lestrukturændringerȱiȱdeȱpågældendeȱkommuner.ȱ
ȱ
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Tabelȱ3.ȱElevtalȱiȱfolkeskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱelevtalȱiȱfolkeskolerȱ
Flereȱeleverȱiȱfolkeskolerȱ

2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
nerȱ
munerȱ
4ȱ
4ȱ

Sammeȱ antalȱ eleverȱ iȱ folkeȬ 1ȱ
skolerȱ

0ȱ

Færreȱeleverȱiȱfolkeskolerȱ

8ȱ

7ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Udȱ overȱ etȱ genereltȱ faldȱ iȱ elevtalletȱ somȱ resultatȱafȱ mindreȱ fødselsårgangeȱ hængerȱ ænȬ
dringerȱprimærtȱsammenȱmedȱoprettelseȱellerȱnedlæggelseȱafȱfrieȱskoler.ȱ
ȱ
Tabelȱ4.ȱElevtalȱiȱfrieȱskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱelevtalȱiȱfrieȱskolerȱ
Flereȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ

2013Ȭ2014ȱƺȱAntalȱkommunerȱ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
munerȱ
5ȱ
9ȱ

Sammeȱ antalȱ eleverȱ iȱ frieȱ 0ȱ
skolerȱ

0ȱ

Færreȱeleverȱiȱfrieȱskolerȱ

3ȱ

7ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Fraȱ2013ȱtilȱ2014ȱvarȱderȱetȱfaldȱpåȱ0,6ȱpct.ȱiȱdetȱsamledeȱelevtalȱpåȱdeȱfrieȱskoler.ȱDetteȱerȱ
afløstȱafȱenȱstigningȱpåȱ5,6ȱpct.ȱfraȱ2014ȱtilȱ2015.ȱDetteȱskyldesȱførstȱogȱfremmestȱtilkomȬ
stenȱafȱenȱprivatskoleȱafȱenȱbetydeligȱstørrelseȱiȱénȱafȱdeȱtolvȱkommuner.ȱ
ȱ

Antalspecialklasserogspecialskolersamtelevtal2013Ͳ2015
Tabelȱ5.ȱÆndringȱiȱantalȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ

Flereȱspecialklasserȱ

2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
ner
muner
1ȱ
3ȱ

Sammeȱantalȱspecialklasserȱ

5ȱ

3ȱ

Færreȱspecialklasserȱ

6ȱ

6ȱ

Ændretȱantalȱspecialklasserȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Derȱerȱoverȱheleȱperiodenȱsketȱetȱbetydeligtȱfaldȱiȱantalletȱafȱspecialklasser.ȱIȱ2013ȱvarȱderȱ
282ȱspecialklasser,ȱogȱiȱ2014ȱvarȱderȱ258.ȱIȱ2015ȱerȱderȱsketȱenȱmarkantȱreduktion,ȱogȱanȬ
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talletȱ erȱ nuȱ nedeȱ påȱ 195,ȱ hvadȱ derȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ skyldes,ȱ atȱ 40ȱ specialklasserȱ iȱ enȱ
kommuneȱerȱsammenlagtȱtilȱtreȱinklusionscentreȱpåȱtreȱskoler,ȱhvorȱdeȱskalȱhaveȱsåȱtætȱ
tilknytningȱtilȱalmenundervisningenȱsomȱoverhovedetȱmuligt.ȱ
ȱ
Tabelȱ6.ȱÆndringȱiȱantalȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ

Flereȱspecialskolerȱ

2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
nerȱ
munerȱ
0ȱ
0ȱ

Sammeȱantalȱspecialskolerȱ

12ȱ

9ȱ

Færreȱspecialskolerȱ

0ȱ

3ȱ

Ændretȱantalȱspecialskolerȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Mensȱ derȱ fremȱ tilȱ 2014ȱ ikkeȱ varȱ sketȱ nogenȱ ændringȱ iȱ antalletȱ afȱ specialskolerȱ iȱ deȱ 12ȱ
kommuner,ȱ erȱ derȱ fraȱ 2014ȱ tilȱ 2015ȱ sketȱ enȱ reduktionȱ påȱ iȱ altȱ femȱ specialskolerȱ iȱ treȱ
kommuner.ȱ
ȱ
Tabelȱ7.ȱÆndringȱiȱantalȱeleverȱiȱspecialklasserȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱ elevtalȱ iȱ specialklasȬ 2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
nerȱ
munerȱ
serȱ
Flereȱeleverȱiȱspecialklasserȱ

2ȱ

3ȱ

Sammeȱ antalȱ eleverȱ iȱ specialȬ 1ȱ
klasserȱ

1ȱ

Færreȱeleverȱiȱspecialklasserȱ

8ȱ

9ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Iȱsåvelȱ2014ȱsomȱ2015ȱerȱderȱiȱtoȱtredjedeleȱafȱkommunerneȱsketȱetȱfaldȱiȱantalletȱafȱeleverȱ
iȱspecialklasser.ȱDetȱsamledeȱ elevtalȱiȱspecialklasserȱerȱfaldetȱmedȱ10,0ȱogȱ8,4ȱpct.ȱpct.ȱiȱ
henholdsvisȱ2014ȱogȱ2015.ȱ
ȱ
Tabelȱ8.ȱÆndringȱiȱelevtalȱiȱspecialklasserȱudenȱforȱkommunenȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱ elevtalȱ iȱ specialklasȬ 2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
serȱudenȱforȱkommunenȱ
nerȱ
munerȱ
Flereȱeleverȱiȱspecialklasserȱ

4ȱ

3ȱ

Sammeȱ antalȱ eleverȱ iȱ specialȬ 4ȱ
klasserȱ

4ȱ

Færreȱeleverȱiȱspecialklasserȱ

5ȱ

4ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
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Ændringerneȱiȱkommunerneȱvistȱiȱtabelȱ8ȱdækkerȱover,ȱatȱderȱiȱ2014ȱsketeȱetȱfaldȱiȱantalȬ
letȱafȱeleverȱiȱspecialklasserȱudenȱforȱkommunenȱpåȱ8,6ȱpct.,ȱetȱfald,ȱderȱiȱ2015ȱerȱ12,5ȱpct.ȱ
ȱ
Tabelȱ9.ȱÆndringȱiȱelevtalȱiȱspecialklasserȱbosiddendeȱudenȱforȱkommunenȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱ elevtalȱ iȱ specialklasȬ 2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
serȱfraȱandreȱkommunerȱ
nerȱ
munerȱ
Flereȱeleverȱiȱspecialklasserȱ

5ȱ

4ȱ

Sammeȱ antalȱ eleverȱ iȱ specialȬ 4ȱ
klasserȱ

3ȱ

Færreȱeleverȱiȱspecialklasserȱ

5ȱ

3ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
DerȱerȱenȱbetydeligȱvariationȱkommunerneȱimellemȱmedȱhensynȱtilȱændretȱantalȱspecialȬ
klasseeleverȱ bosiddendeȱ udenȱ forȱ kommunen.ȱ Totaltȱ setȱ erȱ derȱ dogȱ taleȱ omȱ faldȱ overȱ
beggeȱår.ȱIȱ2014ȱreduceredesȱelevtalletȱmedȱ0,8ȱpct.ȱogȱiȱ2015ȱmedȱ9,1ȱpct.ȱ
ȱ
Tabelȱ10.ȱÆndringȱiȱelevtalȱiȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱelevtalȱiȱspecialskolerȱ 2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
nerȱ
munerȱ
Flereȱeleverȱiȱspecialskolerȱ
1ȱ
4ȱ
SammeȱantalȱeleverȱiȱspecialȬ 4ȱ
skolerȱ

5ȱ

Færreȱeleverȱiȱspecialskolerȱ

3ȱ

7ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Ogsåȱ hvadȱ antalȱ eleverȱ iȱ specialklasserȱ angår,ȱ erȱ derȱ variationȱ kommunerneȱ imellem.ȱ
Samletȱsetȱerȱ derȱ taleȱomȱ etȱ faldȱ iȱ elevtallet.ȱFaldetȱerȱ påȱ8,5ȱpct.ȱ iȱ 2014ȱ ogȱ påȱ7,6ȱpct.ȱ iȱ
2015.ȱ
ȱ
Tabelȱ11.ȱÆndringȱiȱelevtalȱiȱspecialskolerȱudenȱforȱkommunenȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱelevtalȱiȱspecialskolerȱ 2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
udenȱforȱkommunenȱ
nerȱ
munerȱ
Flereȱeleverȱiȱspecialskolerȱȱ

4ȱ

2ȱ

SammeȱantalȱeleverȱiȱspecialȬ 3ȱ
skolerȱ

2ȱ

Færreȱeleverȱiȱspecialskolerȱ

8ȱ

5ȱ
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Mensȱderȱiȱ2014ȱerȱenȱvariationȱmedȱhensynȱtil,ȱomȱkommunerneȱharȱøgetȱellerȱfaldendeȱ
børnetalȱiȱspecialskolerȱbeliggendeȱudenȱforȱkommunen,ȱerȱderȱiȱ2015ȱenȱgenerelȱredukȬ
tion.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱenȱstigningȱpåȱ2,1ȱpct.,ȱogȱdenȱerȱafløstȱafȱetȱfaldȱpåȱ6,9ȱpct.ȱiȱ2015.ȱ
ȱ
Tabelȱ12.ȱÆndringȱiȱelevtalȱbosiddendeȱudenȱforȱkommunenȱiȱspecialskolerȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱelevtalȱiȱspecialskolerȱ 2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
fraȱandreȱkommunerȱ
nerȱ
munerȱ
Flereȱeleverȱiȱspecialskolerȱȱ

2ȱ

5ȱ

SammeȱantalȱeleverȱiȱspecialȬ 6ȱ
skolerȱ

3ȱ

Færreȱeleverȱiȱspecialskolerȱ

4ȱ

4ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Derȱ erȱ betydeligȱ variationȱ i,ȱ omȱderȱ erȱ ændringerȱ iȱantalletȱafȱspecialskoleeleverȱ bosidȬ
dendeȱiȱandreȱkommuner.ȱSamletȱsetȱerȱderȱfraȱ2013ȱtilȱ2014ȱtaleȱomȱenȱøgningȱpåȱ0,75ȱ
pct.ȱiȱantalȱafȱeleverȱmedȱbopælȱiȱandreȱkommuner.ȱFraȱ2014ȱtilȱ2015ȱerȱderȱetȱfaldȱpåȱ9,2ȱ
pct.ȱ
ȱ

Inklusion
Følgendeȱtabellerȱviserȱinklusionsprocenterȱogȱændringerȱiȱdisseȱiȱåreneȱ2010,ȱ2013,ȱ2014ȱ
ogȱ2015.ȱ
ȱ
ȱ
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Tabelȱ13.ȱInklusionsprocenterȱ2010,ȱ2013,ȱ2014ȱogȱ2015ȱ
Kommuneȱ

2010ȱ

2013ȱ

2014ȱ

2015ȱ

Aȱ

94,2ȱ

94,4ȱ

95,1ȱ

97,7ȱ

Bȱ

96,1ȱ

97,0ȱ

97,4ȱ

97,7ȱ

Cȱ

89,7ȱ

91,4ȱ

92,3ȱ

92,5ȱ

Dȱ

92,5ȱ

93,2ȱ

94,1ȱ

95,2ȱ

Eȱ

92,0ȱ

94,3ȱ

95,6ȱ

96,5ȱ

Fȱ

97,5ȱ

97,8ȱ

97,6ȱ

97,5ȱ

Gȱ

94,9ȱ

95,9ȱ

96,4ȱ

96,8ȱ

Hȱ

92,3ȱ

94,3ȱ

94,3ȱ

96,8ȱ

Iȱ

91,8ȱ

96,3ȱ

96,0ȱ

95,8ȱ

Jȱ

91,7ȱ

94,5ȱ

95,4ȱ

95,2ȱ

Kȱ

89,5ȱ

91,3ȱ

92,2ȱ

93,7ȱ

Lȱ

94,9ȱ

98,3ȱ

99,2ȱ

98,2ȱ

Gennemsnitȱ

93,1ȱ

94,9ȱ

95,5ȱ

96,0ȱ

Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Tabellen,ȱ hvorȱ kommunernesȱ bogstavangivelseȱ rummerȱ mulighedȱ forȱ atȱ sammenkobleȱ
medȱ kommuneportrætterne,ȱ giverȱ etȱ klartȱ billedeȱ af,ȱ atȱ inklusionenȱ erȱ øget.ȱ Iȱ deȱ 12ȱ
kommunerȱlåȱgennemsnittetȱiȱ2010ȱ2,9ȱprocentpointȱunderȱmålsætningenȱforȱ2015.ȱIȱ2013ȱ
låȱdetȱ1,1ȱprocentpointȱfraȱmålet,ȱIȱ2014ȱvarȱgennemsnittetȱ0,5ȱprocentpointȱfraȱmålet.ȱIȱ
2015ȱ erȱ måletȱ nået.ȱ Derȱ erȱ dogȱ betydeligeȱ forskelleȱ kommunerneȱ imellem.ȱ Mensȱ derȱ iȱ
2010ȱvarȱtoȱkommuner,ȱderȱhavdeȱnåetȱmålet,ȱgjaldtȱdetȱiȱ2013ȱfireȱkommuner,ȱiȱ2014ȱfemȱ
kommunerȱogȱiȱ2015ȱotteȱkommuner.ȱ
ȱ
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Tabelȱ14.ȱÆndringȱiȱinklusionsprocenterȱåreneȱ2013,ȱ2014ȱogȱ2015ȱ
Kommuneȱ
2013ȱ
2014ȱ
2015ȱ
Aȱ
Ȭ0,2ȱ
+0,6ȱ
+2,6ȱ
Bȱ
+0,9ȱ
+0,4ȱ
+0,3ȱ
Cȱ
+1,7ȱ
+0,9
+0,2ȱ
Dȱ
+0,7ȱ
+0,9ȱ
+1,1ȱ
Eȱ
+2,3ȱ
+1,4ȱ
+0,9ȱ
Fȱ
+0,3ȱ
Ȭ0,2ȱ
Ȭ0,1ȱ
Gȱ
+1,0ȱ
+0,5ȱ
+0,4ȱ
Hȱ
+2,0ȱ
ȱ0,0ȱ
+2,5ȱ
Iȱ
+4,5ȱ
Ȭ0,3ȱ
Ȭ0,2ȱ
Jȱ
+2,8ȱ
+0,9ȱ
Ȭ0,2ȱ
Kȱ
+1,8ȱ
+0,8ȱ
+1,5ȱ
Lȱ
+3,4ȱ
+0,8ȱ
Ȭ1,0ȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Tabellenȱillustrererȱhvorȱstorȱenȱændringȱiȱprocentpoint,ȱderȱerȱsketȱiȱinklusionsprocenȬ
terneȱ iȱ deȱ tolvȱ kommunerȱ overȱ deȱ treȱ år,ȱ undersøgelsenȱ dækker.ȱ Hvisȱ manȱ serȱ påȱ ænȬ
dringerne,ȱgælder,ȱatȱmaksimumȱiȱ2013ȱvarȱ4,5ȱprocentpoint,ȱmensȱenȱenkeltȱkommuneȱ
havdeȱ mindsketȱ inklusionenȱ medȱ Ȭ0,2ȱ procentpoint.ȱ Iȱ 2014ȱ erȱ denȱ størsteȱ positiveȱ ænȬ
dringȱpåȱ1,4ȱprocentpoint,ȱmensȱdenȱstørsteȱændringȱiȱnegativȱretningȱerȱȬ0,3ȱprocentpoȬ
int.ȱ Iȱ2015ȱ erȱ denȱstørsteȱ positiveȱændringȱ2,6ȱ procentpointȱ ogȱdetȱstørsteȱ faldȱ Ȭ1,0ȱ proȬ
centpoint.ȱOtteȱkommunerȱharȱøgetȱinklusionen,ȱmensȱfireȱkommunerȱharȱmindsketȱden.ȱ
ȱȱ

Budgetforhold
IȱdetteȱafsnitȱgivesȱenȱrækkeȱoplysningerȱomȱdeȱøkonomiskeȱforholdȱiȱdeȱtolvȱkommuȬ
ner.ȱ Afsnittetȱ starterȱ medȱ budgetmæssigeȱ forhold,ȱ derȱ sigerȱ nogetȱ omȱ kommunernesȱ
prioriteringerȱ afȱ områder.ȱ Oplysningerȱ omȱ deȱ budgetmæssigeȱ forholdȱ erȱ afgivetȱ afȱ deȱ
kommunaleȱforvaltningerȱiȱforbindelseȱmedȱdeȱtreȱdataindsamlingsrunder.ȱDetȱefterfølȬ
gendeȱafsnitȱbringerȱenȱoversigtȱoverȱregnskabsførteȱnettodriftsudgifter,ȱhvorȱoplysninȬ
gerneȱstammerȱfraȱDanmarksȱStatistik.ȱ
ȱ
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Tabelȱ15.ȱSamletȱbudgetȱforȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱ2013Ȭ2015ȱ
2013Ȭ2014ȱ ƺȱ Antalȱ kommuȬ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
nerȱ
munerȱ
Størreȱbudgetȱ
8ȱ
0ȱ
Sammeȱbudgetȱ
0ȱ
1ȱ
Mindreȱbudgetȱ
3ȱ
0ȱ
Kanȱ ikkeȱ opgøresȱ pga.ȱ budȬ 1ȱ
11ȱ
getændringȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Alleredeȱiȱ2014ȱvisteȱdetȱsig,ȱatȱdeȱ12ȱkommunerȱefterhåndenȱhavdeȱenȱmegetȱforskelligȱ
budgetteringȱforȱindsatsenȱforȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov,ȱsomȱgivesȱiȱalmenklasser.ȱNogȬ
leȱ kommunerȱ havdeȱ stadigȱ budgetterȱ forȱ specialundervisningȱ (overȱ niȱ klokketimerȱ omȱ
ugen),ȱforȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagligȱstøtteȱogȱforȱinklusionsfremmendeȱ
initiativer.ȱTendensenȱgikȱimidlertidȱiȱretningȱaf,ȱatȱderȱerȱetȱsamletȱbudgetȱforȱdeȱtreȱpoȬ
ster,ȱogȱatȱdetȱderefterȱerȱopȱtilȱskolernesȱledelserȱatȱudmønteȱdet.ȱ
ȱ
Iȱ 2015ȱ erȱ ændringenȱ slåetȱ næstenȱ fuldstændigtȱ igennem.ȱ Syvȱ kommunerȱ harȱ etȱ
budgetȱforȱspecialundervisning,ȱtreȱkommunerȱharȱetȱbudgetȱforȱsupplerendeȱundervisȬ
ningȱogȱandenȱfagligȱstøtte,ȱseksȱkommunerȱharȱetȱbudgetȱforȱinklusionsfremmendeȱiniȬ
tiativer,ȱ ogȱ kunȱ enȱ kommuneȱ harȱ budgetterȱ forȱ alleȱ treȱ områder.ȱ Derȱ erȱ derforȱ kunȱ enȱ
kommune,ȱhvorȱmanȱkanȱsammenligneȱ2014ȱogȱ2015,ȱogȱherȱerȱderȱtaleȱomȱsammeȱbeløb.ȱ
ȱ
Detȱmestȱalmindeligeȱerȱnu,ȱatȱskolerneȱharȱenȱbasisbevillingȱtildeltȱefterȱforskelligeȱ
kriterierȱiȱdeȱforskelligeȱkommuner,ȱogȱdetȱerȱderefterȱopȱtilȱskoleledelsenȱatȱfordeleȱmidȬ
lerneȱ tilȱ forskelligeȱ formål.ȱ Derȱ eksistererȱ dogȱ iȱ flereȱ kommunerȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ
centraleȱpuljer,ȱderȱkanȱudløsesȱiȱsærligtȱpåkrævedeȱtilfælde,ȱisærȱtilȱmindreȱskoler.ȱDetȱ
erȱderforȱikkeȱlængereȱmuligtȱatȱsigeȱnogetȱsikkertȱom,ȱiȱhvilkenȱgradȱeleverȱmedȱsærligeȱ
behovȱudløserȱekstraȱressourcerȱpåȱskolerne,ȱogȱhvilkeȱprincipperȱderȱanvendesȱvedȱresȬ
sourceallokering.ȱ
ȱ
Tabelȱ16.ȱÆndringerȱiȱbudgetȱtilȱkompetenceudviklingȱiȱinklusionȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱbudgetȱ

Ændretȱbudgetȱ

2013Ȭ2014ȱƺȱAntalȱkommunerȱ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
munerȱ
Størreȱbudgetȱ
4ȱ
2ȱ
Sammeȱbudgetȱ
2ȱ
0ȱ
Mindreȱbudgetȱ
5ȱ
6ȱ
Kanȱikkeȱopgøresȱ
1ȱ
4ȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
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Mensȱalleȱtolvȱkommunerȱiȱ2013ȱhavdeȱetȱseparatȱbudgetȱforȱkompetenceudviklingȱmedȱ
henblikȱpåȱinklusion,ȱvarȱderȱiȱ2014ȱénȱkommune,ȱderȱikkeȱkunneȱangiveȱetȱseparatȱbudȬ
getȱ forȱ inklusion,ȱ daȱ manȱ opereredeȱ medȱ etȱ samletȱ beløbȱ tilȱ alȱ kompetenceudvikling.ȱ Iȱ
2015ȱerȱbilledetȱdet,ȱatȱderȱnuȱerȱfireȱkommuner,ȱhvorȱmanȱikkeȱkanȱangiveȱetȱbeløbȱtilȱ
kompetenceudviklingȱiȱinklusion,ȱidetȱdetȱiȱdeȱtreȱafȱkommunerneȱindgårȱiȱgenerelȱkomȬ
petenceudvikling,ȱbl.a.ȱiȱforbindelseȱmedȱskolereformen,ȱogȱiȱenȱkommuneȱerȱalȱkompeȬ
tenceudviklingȱudlagtȱtilȱdeȱenkelteȱskolersȱledelse.ȱIȱ2014ȱvarȱdetȱstørsteȱfaldȱiȱbudgetterȱ
påȱ65ȱpct.,ȱogȱdetȱlåȱiȱenȱkommune,ȱhvorȱderȱvarȱoprettetȱtoȱvidenscentre,ȱsomȱkompeȬ
tenceudvikledeȱvedȱatȱindgåȱiȱskolernesȱpraksis.ȱIȱ2015ȱharȱtoȱkommunerȱøgetȱbudgetterȬ
neȱforȱkompetenceudviklingȱmedȱhenblikȱpåȱinklusion,ȱdaȱmanȱharȱskønnet,ȱderȱvarȱetȱ
størreȱbehov.ȱIȱdenȱeneȱkommuneȱerȱstigningenȱpåȱ15ȱpct.,ȱiȱdenȱandenȱerȱdenȱpåȱ45ȱpct.ȱ
Seksȱ kommunerȱ harȱ mindsketȱ budgettet,ȱ ogȱ detȱ hængerȱ sammenȱ med,ȱ atȱ beløbeneȱ erȱ
konverteretȱtilȱansættelseȱafȱvejledereȱogȱkonsulenter,ȱderȱbistårȱmedȱkompetenceudvikȬ
lingȱiȱdenȱdagligeȱpraksis.ȱ
ȱ
Hvisȱmanȱudregnerȱbudgettetȱforȱkompetenceudviklingȱiȱinklusionȱpr.ȱelev,ȱopnåsȱ
etȱ mereȱnuanceretȱ billede.ȱBudgettetȱ tilȱ kompetenceudviklingȱ iȱ inklusionȱlåȱ iȱ2013ȱmelȬ
lemȱ105ȱkr.ȱogȱ1.111ȱkr.ȱmedȱetȱgennemsnitȱpåȱ381ȱkr.ȱForȱ2014ȱliggerȱbudgetterneȱmellemȱ
119ȱkr.ȱ ogȱ1.092ȱkr.ȱmedȱ etȱgennemsnitȱpåȱ481ȱkr.ȱDetȱskalȱdogȱbemærkes,ȱatȱenȱenkeltȱ
kommuneȱlæggerȱalleȱmidlerȱudȱtilȱskolerne,ȱhvorforȱdetȱikkeȱmedȱsikkerhedȱkanȱsiges,ȱ
hvilkeȱformålȱdeȱbrugesȱtil.ȱIȱ2015ȱerȱantalletȱafȱkommuner,ȱhvorȱforbrugetȱtilȱinklusionȱ
ikkeȱkanȱangivesȱspecifikt,ȱøgetȱtilȱfire.ȱGennemsnittetȱpr.ȱelevȱiȱdeȱresterendeȱkommunerȱ
erȱ272ȱkr.ȱpr.ȱelevȱmedȱenȱspændviddeȱfraȱ81ȱkr.ȱtilȱ702ȱkr.ȱpr.ȱelev.ȱFølgendeȱtabel,ȱhvorȱ
kommunerneȱerȱanonyme,ȱviserȱbeløbeneȱpr.ȱelevȱforȱdeȱtreȱår.ȱȱ
ȱ
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Tabelȱ17.ȱBudgetȱpr.ȱelevȱiȱkr.ȱtilȱkompetenceudviklingȱiȱinklusionȱiȱ2013,ȱ2014ȱogȱ2015ȱ
Budgetȱpr.ȱelevȱiȱkr.ȱ2013ȱ
Budgetȱpr.ȱelevȱiȱkr.ȱ2014ȱ
Budgetȱpr.ȱelevȱiȱkr.ȱ2015ȱ
284ȱ
224ȱ
207ȱ
467ȱ
253ȱ
702ȱ
360ȱ
357
Ȭ
334ȱ
119ȱ
81ȱ
105ȱ
Ȭȱ
Ȭȱ
1111ȱ
1092ȱ
198ȱ
386ȱ
386ȱ
Ȭȱ
273ȱ
272ȱ
256ȱ
579ȱ
372ȱ
288ȱ
322ȱ
459ȱ
590ȱ
200ȱ
864ȱ
111ȱ
150ȱ
383ȱ
Ȭȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Detȱfremgårȱafȱtabellen,ȱatȱderȱerȱmegetȱvarierendeȱbudgetterȱtilȱkompetenceudviklingȱiȱ
deȱtolvȱkommuner,ȱogȱatȱderȱiȱflereȱtilfældeȱogsåȱerȱenȱvariationȱiȱdenȱenkelteȱkommuneȱ
overȱdeȱtreȱår.ȱDetȱhøjesteȱniveauȱoverhovedetȱliggerȱpåȱ1.111ȱkr.ȱpr.ȱelev,ȱdetȱlavesteȱpåȱ
81ȱkr.ȱpr.ȱelev.ȱIȱ2014ȱerȱderȱenȱkommune,ȱhvorȱmanȱikkeȱkanȱoplyseȱomȱbudget,ȱfordiȱaltȱ
erȱlagtȱudȱtilȱdeȱenkelteȱskoler.ȱIȱ2015ȱerȱantallet,ȱhvorȱdetteȱsker,ȱforøgetȱtilȱtre.ȱ
ȱ
Tabelȱ18.ȱÆndringerȱiȱbudgetȱtilȱPPRȱ2013Ȭ2015ȱ
Ændretȱbudgetȱ

2013Ȭ2014ȱƺȱAntalȱkommunerȱ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
munerȱ
Størreȱbudgetȱ
3ȱ
3ȱ
Sammeȱbudgetȱ
2ȱ
1ȱ
Mindreȱbudgetȱ
7ȱ
5ȱ
Kanȱikkeȱafgøresȱ
0ȱ
3ȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Iȱ 2014ȱ udgjordeȱ denȱ størsteȱ stigningȱ iȱ budgetȱ tilȱ PPRȱ 15ȱ pct.,ȱ ogȱ denȱ låȱ iȱ enȱ kommune,ȱ
hvorȱ manȱ mestȱ udtaltȱ havdeȱ tildeltȱ PPRȱ nyeȱ rollerȱ iȱ inklusionsprocessen.ȱ Næststørsteȱ
stigningȱvarȱpåȱ1ȱpct.ȱDetȱstørsteȱfaldȱvarȱpåȱ51ȱpct.,ȱogȱdetȱvarȱiȱenȱkommune,ȱhvorȱmanȱ
havdeȱrestruktureretȱPPRȱmegetȱbetydeligt.ȱNæststørsteȱfaldȱvarȱpåȱ46ȱpct.ȱiȱenȱkommuȬ
ne,ȱhvorȱmanȱogsåȱhavdeȱforetagetȱenȱstørreȱomorganiseringȱafȱPPR.ȱNårȱmanȱsammenȬ
lignerȱbudgetterȱtilȱPPRȱforȱåreneȱ2014ȱogȱ2015,ȱerȱderȱogsåȱforskydninger.ȱTreȱharȱfåetȱ
flereȱressourcer,ȱenȱharȱsammeȱbudget,ȱogȱfemȱharȱlavereȱbudgetter.ȱDerȱerȱimidlertidȱ–ȱ
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medȱ enȱ enkeltȱ undtagelseȱ somȱ følgeȱ afȱ omstruktureringerȱ ƺȱ taleȱ omȱ megetȱ marginaleȱ
forskydninger.ȱ
ȱ
HvisȱmanȱudregnerȱbudgetȱtilȱPPRȱpr.ȱelevȱlåȱdeȱiȱ2013ȱpåȱetȱgennemsnitȱpåȱ2.119ȱ
kr.ȱ medȱetȱmaksimumȱ påȱ3.234ȱ kr.ȱ ogȱ etȱminimumȱpåȱ929ȱ kr.ȱ Iȱ2014ȱ varȱ gennemsnittetȱ
1.968ȱkr.,ȱmaksimumȱ3.359ȱkr.,ȱminimumȱ929ȱkr.ȱIȱ2015ȱerȱgennemsnittetȱ2.145ȱkr.,ȱmakȬ
simumȱ3.442ȱkr.,ȱminimumȱ1.492ȱkr.ȱ
ȱ
Tabelȱ19.ȱÆndringerȱiȱsamledeȱbudgetterȱtilȱfolkeskolenȱpr.ȱelevȱ2014Ȭ2015ȱ
Ændretȱbudgetȱpr.ȱelevȱ

2013Ȭ2014ȱƺȱAntalȱkommunerȱ 2014Ȭ2015ȱ –ȱ Antalȱ komȬ
munerȱ
Størreȱbudgetȱ
5ȱ
6ȱ
Sammeȱbudgetȱ
1ȱ
1ȱ
Mindreȱbudgetȱ
6ȱ
5ȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱhentetȱiȱkommunerneȱsenestȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Mensȱderȱiȱ2014ȱvarȱfemȱkommuner,ȱderȱhavdeȱ etȱstørreȱsamletȱbudgetȱforȱfolkeskolenȱ
endȱåretȱfør,ȱenȱkommune,ȱderȱhavdeȱsammeȱbudget,ȱogȱseksȱkommuner,ȱderȱhavdeȱetȱ
lavereȱbudget,ȱerȱsituationenȱiȱ2015ȱden,ȱatȱseksȱkommunerȱharȱetȱhøjereȱbudget,ȱenȱharȱ
sammeȱbudget,ȱogȱfemȱharȱetȱlavereȱbudget.ȱFraȱ2013ȱtilȱ2014ȱfaldtȱbudgetterneȱmedȱ4,93ȱ
pct.,ȱmensȱdeȱfraȱ2014ȱtilȱ2015ȱstegȱ4,87ȱpct.ȱAltȱiȱaltȱbetyderȱdette,ȱatȱderȱfraȱ2013ȱtilȱ2015ȱ
erȱenȱgennemsnitligȱnedgangȱiȱdetȱsamledeȱbudgetȱpåȱ0,30ȱpct.,ȱmensȱelevtalletȱiȱdeȱtolvȱ
kommunerȱiȱsammeȱtidsrumȱerȱfaldetȱ0,27ȱpct.,ȱhvorvedȱderȱerȱsketȱenȱmarginalȱændringȱ
påȱ0,02ȱpct.ȱ
ȱ
Undervisningsministerietȱ harȱ tilȱ brugȱ forȱ denneȱ rapportȱ beregnetȱ udviklingenȱ iȱ
budgetteredeȱ nettodriftsudgifterȱ tilȱ folkeskolenȱ forȱ periodenȱ 2012ȱ tilȱ 2015.ȱ Fremȱ tilȱ ogȱ
medȱskoleåretȱ2013/2014ȱerȱberegningerneȱbaseretȱpåȱdetȱsenesteȱeksaktȱopgjorteȱelevtal,ȱ
mensȱ elevtalleneȱ forȱ 2014ȱ erȱ delvisȱ ogȱ forȱ 2015ȱ fuldtȱ udȱ prognosebaserede.ȱ Vedȱ denneȱ
fremgangsmådeȱ udgørȱ talleneȱ forȱ 2012,ȱ 2013,ȱ 2014ȱ ogȱ 2015ȱ henholdsvisȱ 69.289,ȱ 69.596,ȱ
69.522ȱ ogȱ 72.054.ȱ Ændringenȱ iȱ budgetteredeȱ nettodriftsudgifterȱ udgørȱ forȱ 2012Ȭ2013,ȱ
2013Ȭ2014ȱ ogȱ 2014Ȭ2015ȱ henholdsvisȱ +0,4ȱ pct.,ȱ Ȭ0,1ȱ pct.ȱ ogȱ +3,6ȱ pct.ȱ Samletȱ ændringȱ fraȱ
2012ȱtilȱ2015ȱudgørȱ+4,0ȱpct.ȱUdviklingenȱiȱdeȱsamledeȱbudgettalȱviserȱstortȱsetȱuændretȱ
udgiftsniveauȱfraȱ2012ȱtilȱ2014ȱogȱderefterȱenȱbetydeligȱstigningȱfraȱ2014ȱtilȱ2015ȱsvarendeȱ
til,ȱatȱfolkeskolereformenȱførstȱerȱfuldtȱimplementeretȱiȱ2015.ȱȱ
ȱ

Regnskabsførtenettodriftsudgifter(fraDanmarksStatistik)
Mensȱbudgetterneȱsigerȱnogetȱomȱkommunernesȱprioriteringer,ȱgiverȱdeȱregnskabsførteȱ
nettodriftsudgifterȱetȱmereȱsikkertȱbilledeȱaf,ȱhvordanȱpengeneȱbliverȱbrugt.ȱIȱdeȱfølgenȬ
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deȱtabellerȱvilȱderȱbliveȱfokuseretȱpåȱudgifterneȱpr.ȱelevȱiȱdeȱ12ȱkommuner.ȱManȱskalȱiȱ
denȱforbindelseȱværeȱopmærksomȱpå,ȱatȱudgifterneȱpr.ȱelevȱerȱpåvirketȱafȱdemografiskeȱ
forhold,ȱ herunderȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ socioøkonomiskeȱ forholdȱ ogȱ skolestruktur.ȱ Hvadȱ
detȱ førsteȱ angår,ȱ vilȱ enȱ lavȱ gennemsnitligȱ socioøkonomiskȱ baggrundȱ betyde,ȱ atȱ derȱ erȱ
behovȱforȱflereȱressourcerȱpr.ȱelevȱforȱatȱopnåȱsammeȱkvalitet.ȱHvadȱdetȱandetȱangår,ȱvilȱ
enȱkommuneȱmedȱmangeȱsmåȱskolerȱhaveȱsværereȱvedȱatȱoptimereȱklassestørrelsenȱogȱ
dermedȱopnåȱenȱøkonomiskȱrationelȱdrift.ȱSocioøkonomiskȱbaggrundȱerȱangivetȱsomȱetȱ
indeksȱiȱkommuneportrætterne,ȱhvorȱdetȱogsåȱerȱsatȱiȱrelationȱtilȱudgifterneȱpr.ȱelev.ȱDeȱ
regnskabsførteȱnettodriftsudgifterȱerȱberegnetȱpåȱbagrundȱafȱdataȱfraȱDanmarksȱStatistik.ȱ
AlleȱdataȱerȱfraȱDanmarksȱStatistik,ȱstatistikbanken.dk,ȱtabelȱREGK31ȱ(udgifter)ȱogȱtabelȱ
UDDAKT22ȱ (elevtal).ȱ Udgifterneȱ omfatterȱ deȱ regnskabsførteȱ nettodriftsudgifterȱ inkl.ȱ
statsrefusionerȱ ogȱekskl.ȱ tjenestemandspensionerȱ forȱ følgendeȱ funktionerȱ iȱdetȱ kommuȬ
naleȱ budgetȬȱ ogȱ regnskabssystem:ȱ 3.22.01.ȱ Folkeskoler,ȱ 3.22.07.ȱ Specialundervisningȱ iȱ
regionaleȱ tilbud,ȱ3.22.08.ȱ Kommunaleȱspecialskolerȱ ogȱ fraȱ regnskabȱ2014ȱ tilligeȱdenȱ nyȬ
oprettedeȱfunktionȱ3.22.09.ȱEfterȬȱogȱvidereuddannelseȱiȱfolkeskolen.ȱElevtalleneȱomfatterȱ
eleverȱiȱalmindeligeȱfolkeskoler,ȱinkl.ȱspecialklasser,ȱeleverȱiȱspecialskolerȱherunderȱregiȬ
onaleȱtilbud,ȱsamtȱeleverȱiȱdagbehandlingstilbudȱogȱpåȱanbringelsessteder.ȱElevtalleneȱerȱ
omregnetȱfraȱskoleårȱ(septemberȱdetȱpågældendeȱår)ȱtilȱkalenderår,ȱsåledesȱatȱ7/12ȱafȱdetȱ
afsluttendeȱ skoleårȱ ogȱ 5/12ȱ afȱ detȱ påbegyndteȱ skoleårȱ indgårȱ iȱ kalenderåretsȱ elevtal.ȱ Iȱ
elevtalȱforȱȈHeleȱlandetȈȱindgårȱeleverȱpåȱChristiansøȱogȱeleverȱmedȱuoplystȱkommune.ȱ
DeȱsamledeȱelevtalȱforȱdeȱpågældendeȱårȱafvigerȱmarginaltȱfraȱUndervisningsministeriȬ
etsȱelevtal.ȱ
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ȱ
Tabelȱ20.ȱRegnskabsførteȱnettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ(2016Ȭprisniveau)ȱ
Kommune/årstalȱ
2012ȱ
2013ȱ
2014ȱ
Aȱ
69.332ȱ
66.615ȱ
68.646ȱ
Bȱ
68.799ȱ
67.123ȱ
70.671ȱ
Cȱ
85.573ȱ
84.997ȱ
87.887ȱ
Dȱ
67.252ȱ
66.673ȱ
71.601ȱ
Eȱ
69.250ȱ
69.929ȱ
73.390ȱ
Fȱ
63.505ȱ
61.965ȱ
70.222ȱ
Gȱ
64.893ȱ
60.644ȱ
62.701ȱ
Hȱ
81.049ȱ
78.558ȱ
83.315ȱ
Iȱ
74.525ȱ
71.326ȱ
77.061ȱ
Jȱ
72.500ȱ
67.255
69.222ȱ
Kȱ
78.089ȱ
76.630ȱ
76.987ȱ
Lȱ
62.947ȱ
59.852ȱ
68.519ȱ
Alleȱ12ȱkommunerȱ
69.932ȱ
67.359ȱ
70.936ȱ
Heleȱlandetȱ
69.249ȱ
67.687ȱ
71.498ȱ
Kilde:ȱDanmarksȱStatistikȱ
ȱ
Tabelȱ21.ȱÆndringȱiȱregnskabsførteȱnettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱ
Kommune/ændringȱ iȱ 2012Ȭ2013ȱ
2013Ȭ2014ȱ
2012Ȭ2014ȱ
pct.ȱ
Aȱ
Ȭ3,9ȱ
+3,0ȱ
Ȭ1,0ȱ
Bȱ
Ȭ2,4ȱ
+5,3ȱ
+2,7ȱ
Cȱ
Ȭ0,7ȱ
+3,4ȱ
+2,7ȱ
Dȱ
Ȭ0,9ȱ
+7,4ȱ
+6,5ȱ
Eȱ
+1,0ȱ
+4,9ȱ
+6,0ȱ
Fȱ
Ȭ2,4ȱ
+13,3ȱ
+10,6ȱ
Gȱ
Ȭ6,5ȱ
+3,4ȱ
Ȭ3,4ȱ
Hȱ
Ȭ3,1ȱ
+5,9ȱ
+2,7ȱ
Iȱ
Ȭ4,3ȱ
+8,0ȱ
Ȭ3,4ȱ
Jȱ
Ȭ7,2ȱ
+2,9ȱ
4,5ȱ
Kȱ
Ȭ1,9ȱ
+0,5ȱ
Ȭ1,4ȱ
Lȱ
Ȭ4,9ȱ
+14,5
+8,9ȱ
Alleȱ12ȱkommunerȱ
Ȭ3,7ȱ
+5,3
+1,4ȱ
Heleȱlandetȱ
Ȭ2,3ȱ
+5,6ȱ
+3,2ȱ
Kilde:ȱDanmarksȱStatistikȱ
ȱ
Deȱ toȱ tabellerȱ pegerȱ på,ȱ atȱ deȱ samledeȱ regnskabsførteȱ udgifterȱ falderȱ fraȱ 2012ȱ tilȱ 2013,ȱ
hvilketȱ iȱ højȱ gradȱ måȱ antagesȱ atȱ hængeȱ sammenȱ medȱ overenskomstkonfliktenȱ iȱ aprilȱ
ȱ
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2013.ȱUndervisningsministerietȱskønner,ȱatȱdetȱsamledeȱregnskabstalȱforȱ2013ȱerȱreduceȬ
retȱmedȱmereȱendȱ1ȱmia.ȱkr.ȱsomȱfølgeȱafȱkonflikten.ȱFraȱ2013ȱtilȱ2014ȱerȱudgiftsniveauetȱ
forøget,ȱ såȱ detȱ overstigerȱ niveauetȱ forȱ 2012,ȱ hvadȱ derȱ formentligȱ hængerȱ sammenȱ medȱ
implementeringenȱafȱfolkeskolereformenȱfraȱaugustȱ2014.ȱ
HvisȱmanȱstillerȱændringerȱiȱregnskabsførteȱnettodriftsudgifterȱoverȱforȱændringerȱiȱinȬ
klusionsprocentenȱiȱdeȱ12ȱkommuner,ȱfåsȱbilledetȱvistȱiȱfølgendeȱtabel.ȱ
ȱ
Tabelȱ 22.ȱ Ændringerȱ iȱ regnskabsførteȱ nettodriftsudgifterȱ pr.ȱ elevȱ iȱ pct.ȱ ogȱ iȱ inklusiȬ
onsprocenterȱȱ
Kommuneȱ

Ændringȱ iȱ nettodriftsudgifȬ Ændringȱ iȱ inklusionsproȬ
terȱ
centȱȱ
2012Ȭ2014ȱ
2012Ȭ2015ȱ
Aȱ
Ȭ1,0ȱ
3,0ȱ
Bȱ
Ȭ2,7ȱ
1,6ȱ
Cȱ
+2,7ȱ
2,8ȱ
Dȱ
+6,5ȱ
2,7ȱ
Eȱ
+6,0ȱ
4,6ȱ
Fȱ
+10,6ȱ
0,0ȱ
Gȱ
Ȭ3,4ȱ
1,9ȱ
Hȱ
+2,7ȱ
4,5ȱ
Iȱ
+3,4
4,0
Jȱ
Ȭ4,5
3,5
Kȱ
Ȭ1,4ȱ
4,1ȱ
Lȱ
+8,8ȱ
2,2ȱ
Kilde:ȱDanmarksȱStatistikȱogȱadministrativeȱoplysningerȱindsamletȱiȱkommunerneȱsenestȱ
2015ȱ
ȱ
Tabellenȱviser,ȱatȱderȱikkeȱkanȱfindesȱentydigeȱsammenhængeȱmellemȱændringerȱiȱnetȬ
todriftsudgifterȱpr.ȱelevȱogȱændringȱiȱinklusionsprocent.ȱSåledesȱerȱderȱiȱkommunenȱmedȱ
denȱ størsteȱ stigningȱ iȱ udgiftsniveauetȱ ikkeȱ sketȱ nogenȱ ændringȱ iȱ inklusionsprocenten,ȱ
mensȱ derȱ iȱ kommunenȱ medȱ denȱ størsteȱ negativeȱ ændringȱ erȱ taleȱ omȱ enȱ betydeligȱ stigȬ
ningȱiȱinklusionsprocenten.ȱIȱdeȱsyvȱkommunerȱmedȱpositivȱudviklingȱiȱnettodriftsudgifȬ
terȱ erȱ denȱ gennemsnitligeȱ stigningȱ iȱ inklusionȱ 2,97ȱ procentpoint,ȱ mensȱ denȱ iȱ deȱ femȱ
kommunerȱ medȱ negativȱ udviklingȱ erȱ 2,82ȱ procentpoint.ȱ Manȱ måȱ derforȱ konstatere,ȱ atȱ
derȱ erȱ såȱ mangeȱ faktorer,ȱ derȱ spillerȱ indȱ påȱ kommunernesȱ evneȱ tilȱ atȱ inkludere,ȱ atȱ deȱ
overskyggerȱ indflydelsenȱ fraȱ nettodriftsudgifterneȱ pr.ȱ elev.ȱ Blandtȱ disseȱ faktorerȱ kanȱ
nævnes,ȱatȱkommunerneȱliggerȱoverȱellerȱunderȱdenȱudgift,ȱderȱkanȱforventesȱiȱforholdȱ
tilȱdetȱsocialøkonomiskeȱindeks,ȱogȱdenȱinklusionsprocentȱkommunenȱhavdeȱførȱ2012ȱ–ȱ
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igenȱsetȱiȱforholdȱtilȱsocialøkonomiskȱindeks,ȱogȱatȱkommunenȱforudȱforȱ2012ȱharȱinveȬ
steretȱ iȱ kompetenceudvikling,ȱ fxȱ brugȱ afȱ LPȬmodellen,ȱ uddannelseȱ afȱ etȱ vejlederkorpsȱ
ellerȱetableringȱafȱsamarbejdeȱmedȱspecialklasserȱogȱspecialskoler.ȱKommuneportrætterȬ
neȱillustrererȱhvorȱstorȱforskellighed,ȱderȱerȱkommunerneȱimellem,ȱogȱsammenhængeȱvilȱ
bliveȱ søgtȱ afdækketȱ iȱ deȱ kvantitativeȱ analyserȱ afȱ relationerneȱ mellemȱ fokuspunkterȱ ogȱ
inklusionsindikatorerȱiȱdelȱ2ȱsamtȱiȱdeȱkvalitativeȱanalyserȱiȱslutningenȱafȱdelȱ1.ȱ

OpsummeringomskoleforvaltningerogPPR
Skoleforvaltninger
Iȱ2015ȱarbejderȱkommunerneȱfortsatȱmedȱinklusion,ȱogȱsomȱgennemsnitȱharȱdeȱnåetȱmåȬ
letȱomȱenȱinklusionsprocentȱpåȱ96.ȱKommunerneȱharȱetableretȱmålsætninger,ȱderȱerȱudȬ
arbejdetȱstrategier,ȱsomȱerȱiȱgangȱmedȱatȱbliveȱimplementeret.ȱDerȱharȱværetȱtaleȱomȱenȱ
ganskeȱ krævendeȱ udviklingsproces,ȱ hvorȱ inklusionȱ erȱ gåetȱ fraȱ etȱ overordnetȱ idealȱ tilȱ
gradvistȱatȱbliveȱenȱdelȱafȱpraksis.ȱȱ
ȱ
Deȱkommuner,ȱderȱharȱværetȱtidligstȱiȱgang,ȱharȱogsåȱiværksatȱforudgåendeȱkomȬ
petenceudviklingsprogrammerȱforȱmedarbejderne,ȱførȱinklusionenȱerȱsatȱiȱgangȱrentȱorȬ
ganisatorisk.ȱIȱdeȱkommuner,ȱderȱerȱgåetȱiȱgangȱsenere,ȱerȱkompetenceudviklingȱogȱorȬ
ganisatoriskeȱændringerȱnærmestȱgåetȱhåndȱiȱhånd.ȱDerȱerȱingenȱkommuner,ȱsomȱikkeȱ
harȱsøgtȱatȱgiveȱpersonaletȱetȱkompetenceløft,ȱogȱderȱharȱværetȱafsatȱbetydeligeȱøkonoȬ
miskeȱ ressourcerȱ hertil.ȱ Derȱ erȱ ogsåȱ uddannetȱ enȱ langȱ rækkeȱ vejledere,ȱ somȱ skalȱ støtteȱ
lærereȱogȱpædagoger.ȱ
ȱ
Detȱ gælderȱ forȱ alleȱ kommuner,ȱ atȱ manȱ harȱ ladetȱ ressourcerȱ følgeȱ medȱ overȱ iȱ denȱ
almeneȱundervisning.ȱNogleȱstederȱharȱmanȱligefremȱrelativtȱsetȱ–ȱiȱforholdȱtilȱdeȱøvrigeȱ
budgetterȱiȱkommunenȱƺȱtilførtȱressourcerȱtilȱinklusionsprocessen.ȱDerȱerȱfraȱ2012ȱtilȱ2014ȱ
sketȱenȱøgningȱafȱnettodriftsudgifterneȱpr.ȱelevȱpåȱgennemsnitligtȱ1,4ȱpct.,ȱmenȱmedȱbeȬ
tydeligȱvariationȱfraȱkommuneȱtilȱkommune.ȱ
ȱ
Iȱtiȱudȱafȱdeȱtolvȱkommunerȱerȱderȱetableretȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion,ȱ
ogȱderȱerȱhenȱoverȱundersøgelsesperiodenȱogsåȱgennemførtȱenȱdecentraliseringȱafȱansvaȬ
retȱforȱbrugenȱafȱskolernesȱressourcer,ȱsåledesȱatȱdetȱiȱ2015ȱiȱalleȱkommunerȱerȱskoleleȬ
dernesȱ ansvarȱ atȱ udmønteȱ midlerȱ tilȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtte,ȱ
inklusionsfremmendeȱinitiativerȱogȱspecialundervisning.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱfraȱ2013ȱtilȱ2015ȱsketȱenȱreduktionȱiȱantalletȱafȱspecialklasserȱfraȱ282ȱtilȱ195ȱogȱ
enȱ reduktionȱ iȱ antalletȱafȱspecialskolerȱ fraȱ 19ȱtilȱ 15.ȱ Hvisȱ manȱserȱ påȱ elevtallet,ȱerȱ derȱ iȱ
periodenȱsketȱ enȱ reduktionȱ påȱ17,6ȱ pct.ȱ iȱspecialklasserȱ ogȱ 15,4ȱpct.ȱ iȱspecialskoler.ȱ Derȱ
harȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱværetȱetȱgenereltȱfaldȱiȱelevtalletȱpåȱ0,27ȱpct.ȱfraȱ2013ȱtilȱ2015.ȱ

82

Dokumentationsprojektet:
Kommunernesomstillingtiløgetinklusionpr.marts2015


ȱ
Altȱ iȱ altȱ gælderȱ forȱ skoleforvaltningerne,ȱ atȱalleȱ tolvȱ kommunerȱ harȱ tagetȱ inklusiȬ
onsopgavenȱop,ȱogȱatȱmanȱpåȱforskelligȱmådeȱharȱydetȱenȱvæsentligȱindsatsȱforȱatȱskabeȱ
fællesskabȱogȱejerskabȱtilȱinklusionȱfraȱforvaltningsniveau.ȱDerȱerȱiværksatȱprocesserȱforȱ
atȱ fåȱ skoleledere,ȱ skolebestyrelser,ȱ lærereȱ ogȱ forældreȱ med.ȱ Manȱ harȱ afholdtȱ informatiȬ
onsmøderȱ forȱ alleȱ forældre,ȱ ogȱ manȱ harȱ søgtȱ enȱ mereȱ aktivȱ profileringȱ afȱ kommunensȱ
inklusionsstrategierȱiȱskriftligeȱmaterialerȱogȱpåȱhjemmesider.ȱIȱ2014ȱharȱderȱdogȱværetȱ
enȱvæsentligȱ”konkurrence”ȱfraȱarbejdetȱmedȱatȱimplementereȱskolereformen,ȱsåȱinklusiȬ
onȱstårȱikkeȱlængereȱsomȱdenȱmestȱcentraleȱdagsorden.ȱȱ
ȱ

PPR
PPRȱharȱspilletȱenȱvæsentligȱrolleȱiȱinklusionsbestræbelserne,ȱogȱmanȱharȱmangeȱstederȱ
erkendt,ȱatȱderȱerȱetȱklartȱbehovȱforȱanderledesȱkompetencerȱiȱbemandingenȱendȱdeȱtraȬ
ditioneltȱpsykologiske.ȱPPRȱharȱgenereltȱogsåȱgennemgåetȱenȱstorȱudvikling.ȱFraȱ2013ȱtilȱ
2015ȱ erȱ derȱ endvidereȱ enȱ klarȱ tendensȱ til,ȱ atȱ kommunerneȱ arbejderȱ påȱ atȱ udbyggeȱ detȱ
tværfagligeȱsamarbejdeȱpåȱtværsȱafȱforvaltningerȱmedȱhenblikȱpåȱatȱkunneȱstøtteȱenȱtidȬ
ligȱindsats.ȱ
ȱ
Visitationsprocesserneȱharȱfåetȱmindreȱbetydningȱvedȱovergangenȱtil,ȱatȱskolerneȱiȱ
højȱ gradȱ selvȱ skalȱ finansiereȱ specialtilbud.ȱ Iȱ 2015ȱ erȱ detȱ etȱ fællesȱ trækȱ forȱ flereȱ afȱ PPRȬ
enhederne,ȱatȱdeȱarbejderȱpåȱatȱetablereȱenȱhelȱfastȱstrukturȱfor,ȱhvornårȱenȱelevȱkanȱindȬ
stillesȱtilȱvisitation.ȱDetteȱskerȱforȱatȱsikre,ȱatȱderȱarbejdesȱtilstrækkeligtȱmedȱelevenȱiȱalȬ
menmiljøet.ȱȱ
ȱ
Iȱ2013ȱgjaldt,ȱatȱPPR’sȱplaceringȱsomȱenȱcentralȱellerȱdecentralȱenhedȱtætȱpåȱpraksisȱ
rummedeȱbådeȱfordeleȱogȱulemper.ȱIȱ2015ȱerȱderȱiȱalleȱtilfældeȱsketȱenȱdecentraliseringȱ
entenȱ tilȱ skolerȱ ellerȱ tilȱ distrikter.ȱ Hvorȱ sidstnævnteȱ erȱ sket,ȱ erȱ ogsåȱ socialrådgivereȱ ogȱ
andetȱpersonaleȱmedȱstøttefunktionerȱblevetȱflyttetȱud.ȱȱ
ȱ
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KvantitativeresultaterfrainterviewmedskolecheferogPPRͲlederei
de12kommuner
Skolechefer
Skolecheferneȱerȱblevetȱstilletȱenȱrækkeȱspørgsmål,ȱhvorȱdetȱharȱværetȱmuligtȱatȱforetageȱ
enȱ kvantificering,ȱ ogȱ disseȱ spørgsmålȱ harȱ dækketȱ følgendeȱ områder:ȱ InklusionsfremȬ
mendeȱ styringsmodeller,ȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtte,ȱ inklusionȬ
sindsatserȱ (derȱ forståsȱ megetȱ bredtȱ somȱ samtligeȱ ekstraundervisningsressourcer,ȱ somȱ
skolerneȱtildelerȱklasserne,ȱgrupperȱafȱklasserȱellerȱenkelteȱeleverȱudover,ȱhvadȱderȱsvaȬ
rerȱtilȱenȱlærerȱpr.ȱklasseȱmedȱudgangspunktȱiȱskolensȱsædvanligeȱniveauȱforȱklassestørȬ
relse),ȱkompetenceopbygning,ȱopbakningȱtilȱinklusionȱogȱtrivsel.ȱ
ȱ
ResultaterneȱerȱopgjortȱiȱtabellerȱiȱAppendiksȱ1.ȱIȱdetȱfølgendeȱkommenteresȱresulȬ
taterneȱsamlet.ȱ
ȱ

Inklusionsfremmendestyringsmodeller
Samtligeȱ kommunerȱ varȱ iȱ foråretȱ 2013ȱ iȱ gangȱ medȱ atȱ arbejdeȱ medȱ inklusion.ȱ Enȱ enkeltȱ
kommuneȱstartedeȱalleredeȱiȱ2003,ȱidetȱmanȱiȱforlængelseȱafȱdebatterȱomȱrummelighedȱ
skiftedeȱ fraȱ etȱ individfokusȱ påȱ vanskelighederȱ tilȱ atȱ anvendeȱ enȱ relationelȱ synsvinkel.ȱ
Flereȱ kommunerȱ komȱ iȱ gangȱ iȱ forbindelseȱ medȱ introduktionenȱ afȱ LPȬmodellenȱ iȱ DanȬ
markȱiȱ2007,ȱogȱtankerneȱomȱinklusionȱharȱderforȱikkeȱværetȱfremmede,ȱdaȱlovgivningenȱ
omȱspecialundervisningȱblevȱændretȱfraȱaugustȱ2012.ȱDetȱvarȱsåledesȱkunȱtreȱkommuner,ȱ
derȱikkeȱindenȱ2012ȱhavdeȱetableretȱskriftligeȱmålsætningerȱforȱinklusion.ȱMålsætningerȬ
neȱvarȱiȱdeȱflesteȱkommunerȱogsåȱkonkretiseretȱiȱpraktiskeȱtiltag.ȱȱ
ȱ
SomȱfølgeȱafȱmålsætningerneȱharȱalleȱkommunerȱarbejdetȱmedȱtilpasningȱafȱkapaciȬ
tetenȱpåȱderesȱspecialskoler,ȱogȱmanȱharȱførstȱogȱfremmestȱsøgtȱatȱundgå,ȱatȱnyeȱeleverȱ
segregeres,ȱmenȱinitiativerȱiȱforbindelseȱmedȱhjemtagelseȱafȱeleverȱiȱforbindelseȱmedȱreȬ
visitationȱerȱogsåȱforekommet.ȱDetȱsammeȱharȱiȱendnuȱhøjereȱgradȱgjortȱsigȱgældendeȱforȱ
specialklasser,ȱogȱderȱerȱtoȱtilfælde,ȱhvorȱkommunerȱkonsekventȱharȱnedlagtȱspecialklasȬ
setilbud.ȱ Detteȱ erȱ ikkeȱ sket,ȱ udenȱ atȱ derȱ erȱ overførtȱ ressourcerȱ sammenȱ medȱ eleverne,ȱ
menȱdetȱerȱnaturligvisȱblevetȱdiskuteret,ȱomȱderȱerȱfulgtȱressourcerȱnokȱmed.ȱ
ȱ
Derȱerȱforskelligeȱtilgangeȱtil,ȱhvorvidtȱøkonomiaftalenȱerȱstyrendeȱforȱforventninȬ
gerne.ȱIȱ2013ȱvarȱderȱfireȱkommuner,ȱhvorȱmanȱikkeȱvilleȱladeȱsigȱpåvirkeȱafȱetȱbestemtȱ
måltal,ȱ menȱ iȱ stedetȱ villeȱ seȱ påȱ deȱ individuelleȱ behovȱ ogȱ muligheder,ȱ manȱ fandtȱ mestȱ
rimelige.ȱIȱ2015ȱforholderȱmanȱsigȱalleȱstederȱtilȱøkonomiaftalen,ȱomȱendȱenȱenkeltȱkomȬ
muneȱ stadigȱ ikkeȱ vilȱ sigteȱ efterȱ etȱ måltal,ȱ menȱ blotȱ harȱ etȱ ønskeȱ omȱ atȱ bevægeȱ sigȱ denȱ
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rigtigeȱvej.ȱToȱkommunerȱharȱsatȱ98ȱpct.ȱsomȱmåltalȱforȱinklusionȱiȱdagtilbuddene,ȱidetȱ
detȱvilȱskabeȱmindreȱpresȱpåȱatȱfåȱetȱspecialtilbud,ȱnårȱbørneneȱskalȱstarteȱiȱskolen.ȱ
ȱ
Niȱ kommunerȱ havdeȱ iȱ 2013ȱ etableretȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ forȱ inklusion,ȱ ogȱ iȱ
2014ȱvarȱdetȱtiȱkommuner,ȱderȱhavdeȱøkonomiskeȱincitamenter.ȱIȱ2015ȱerkendesȱdetȱiȱdeȱ
sidsteȱ toȱ kommuner,ȱ atȱ incitamenterȱ kanȱ kommeȱ påȱ tale.ȱ Fraȱ PPR’sȱ sideȱ lyderȱ derȱ dogȱ
enkelteȱbekymringerȱfor,ȱatȱpengeneȱkanȱbliveȱmereȱbestemmendeȱforȱprocessenȱendȱdeȱ
fagligeȱ hensyn.ȱ Deȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ virkerȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ ved,ȱ atȱ skolerneȱ
ikkeȱsegregererȱeleverneȱtilȱspecialskolerȱogȱspecialklasser,ȱmenȱforsøgerȱatȱetablereȱnogȬ
leȱ relevanteȱ undervisningsrammerȱ ogȱ tilbudȱ tilpassetȱ elevenȱ medȱ særligeȱ behovȱ indenȱ
forȱegneȱrammer.ȱ
ȱ

Supplerendeundervisningogandenfagligstøtte
Derȱ varȱ iȱ 2013ȱ toȱ kommuner,ȱ derȱ havdeȱ enȱ kommunalȱ planȱ forȱ supplerendeȱ undervisȬ
ningȱogȱandenȱfagligȱstøtteȱtilȱenkeltelever,ȱmensȱdeȱtiȱandreȱkommunerȱlodȱdetȱværeȱopȱ
tilȱskolernesȱledelserȱ–ȱstøttetȱafȱlokalȱekspertiseȱogȱiȱdeȱflesteȱtilfældeȱPPRȱ–ȱatȱadminiȬ
strereȱdenȱsupplerendeȱundervisning.ȱIȱ2014ȱhavdeȱalleȱ12ȱkommunerȱvalgt,ȱatȱdetȱerȱdenȱ
enkelteȱskoleleder,ȱderȱharȱansvaret,ȱidetȱderȱdogȱerȱenȱforventningȱom,ȱatȱskolelederneȱ
modtagerȱvejledningȱfraȱPPRȱogȱkommunensȱkonsulenter.ȱEnȱenkeltȱkommuneȱharȱiȱ2015ȱ
indskrevetȱnogleȱforslagȱiȱderesȱpolitik,ȱogȱskolechefenȱharȱdialogrunderȱmedȱskolernesȱ
ledere.ȱȱ
ȱ
Inklusionsindsatser
Iȱ2013ȱhavdeȱhalvdelenȱafȱkommunerneȱenȱkommunalȱplanȱforȱinklusionsindsatser,ȱmensȱ
denȱandenȱhalvdelȱoverlodȱdetȱtilȱskolerneȱatȱafgøre,ȱhvorledesȱmidlerȱtilȱinklusionsindȬ
satserȱanvendtes.ȱIȱ2014ȱvarȱtendensenȱklart,ȱatȱansvaretȱblevȱlagtȱudȱtilȱskolelederne,ȱogȱ
derȱvarȱkunȱtoȱkommuner,ȱderȱhavdeȱenȱoverordnetȱkommunalȱplan.ȱIȱdenȱeneȱgikȱdetȱ
på,ȱ atȱ derȱ læggesȱ rammerȱ forȱ brugȱ afȱ tolærerordningerȱ ogȱ holddannelse,ȱ iȱ denȱ andenȱ
blevȱderȱlagtȱvægtȱpå,ȱatȱmanȱgerneȱvilleȱprioritereȱindskolingenȱogȱhaveȱbragtȱReadingȱ
Recoveryȱindȱiȱalmenundervisningen.ȱIȱøvrigtȱnævnesȱiȱenȱkommune,ȱatȱmanȱforventer,ȱatȱ
derȱ erȱ etȱ samarbejdeȱ medȱ PPRȬlederen,ȱ ogȱ iȱ enȱ andenȱ læggesȱ vægtȱ på,ȱ atȱ skolelederneȱ
opretterȱstudiegrupper,ȱderȱserȱpåȱdenȱsenesteȱforskningȱomȱinklusion.ȱ
ȱ
Kompetenceudviklingogopbakningtilinklusion
Samtligeȱkommunerȱhavdeȱiȱ2013ȱetableretȱkompetenceudviklingsprogrammer,ȱomȱendȱ
afȱmegetȱforskelligȱkarakter.ȱIȱsåȱgodtȱsomȱalleȱkommunerȱharȱmanȱanvendtȱtraditionelleȱ
formerȱforȱkompetenceudviklingȱsomȱpædagogiskeȱdageȱogȱkurserȱforȱpersonalet,ȱmenȱiȱ
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etȱflertalȱafȱkommunerȱharȱderȱogsåȱfundetȱandreȱformerȱforȱkompetenceudviklingȱsted.ȱ
Herȱkanȱnævnesȱgensidigȱsupervisionȱogȱbesøgȱhosȱandreȱlærere.ȱBrugȱafȱvideooptagelȬ
serȱbegynderȱogsåȱatȱvindeȱindpas,ȱisærȱinspireretȱafȱMarteȱMeo.ȱAlleȱkommunerȱharȱogsåȱ
alleredeȱindenȱinklusionsprocesserneȱgjortȱbrugȱafȱressourcepersonerȱpåȱskolerneȱiȱformȱ
afȱlærereȱogȱpædagogerȱfraȱspecialcenteret/kompetencecenteret,ȱAKTȬvejledereȱogȱlæseȬ
vejledere.ȱDerȱerȱogsåȱuddannetȱressourcepersonerȱindenȱforȱinklusion.ȱUdȱoverȱskolerȬ
nesȱ egneȱ ressourcepersonerȱ anvenderȱ kommunerneȱ –ȱ medȱ forskelligtȱ heldȱ ƺȱ personaleȱ
fraȱ specialskolerȱ ogȱ specialklasserȱ somȱ rådgivereȱ ogȱ vejledere.ȱ Somȱ detȱ alleredeȱ erȱ
nævnt,ȱ harȱ derȱ ogsåȱ væretȱ enȱ betydeligȱ anvendelseȱ afȱ pædagogiskeȱ modeller,ȱ førstȱ ogȱ
fremmestȱLPȬmodellen.ȱȱ
ȱ
Opbakningȱ tilȱ inklusionȱ harȱ ikkeȱ kunnetȱ kvantificeresȱ udȱ fraȱ skolechefernesȱ svar,ȱ
idetȱderȱforȱkommunerneȱerȱtaleȱomȱenȱblandingȱafȱforskelligeȱinitiativerȱgåendeȱfraȱdet,ȱ
derȱskerȱvedȱkompetenceopbygningȱafȱpersonale,ȱoverȱmedieomtaleȱogȱmøderȱmedȱskoȬ
lebestyrelserȱogȱforældre,ȱmenȱdetȱgælder,ȱatȱopbakningenȱiȱmegetȱhøjȱgradȱskabesȱafȱdeȱ
enkelteȱskolersȱledelse,ȱogȱatȱdetȱikkeȱharȱværetȱenȱnemȱproces.ȱȱ
ȱ
Iȱ2014ȱharȱderȱiȱsamtligeȱkommunerȱværetȱfortsatȱfokusȱpåȱkompetenceudvikling,ȱ
ogȱhvisȱderȱikkeȱtidligereȱvarȱiværksatȱkompetenceudviklingȱforȱalleȱlærere,ȱsketeȱdetȱiȱ
2014,ȱ ogȱ iȱ 2015ȱ harȱ flereȱ kommunerȱ fortsatȱ enȱ bredȱ satsningȱ påȱ heleȱ detȱ pædagogiskeȱ
personale.ȱDerȱharȱiȱalleȱkommunerȱværetȱfokusȱpåȱatȱuddanneȱnøglepersoner,ȱderȱiȱøvȬ
rigtȱ kaldesȱ mangeȱ forskelligeȱ ting,ȱ fraȱ inklusionsagenterȱ tilȱ inklusionsvejledere.ȱ Iȱ flereȱ
tilfældeȱ harȱ manȱ givetȱ AKTȬlærereȱ enȱ opkvalificeringȱ entenȱ vedȱ skræddersyedeȱ kurserȱ
ellerȱvedȱatȱgiveȱdemȱPDȬmodulerȱiȱspecialpædagogik.ȱEtȱgennemgåendeȱtemaȱiȱalleȱtolvȱ
kommunerȱ erȱ dog,ȱ atȱ detȱ erȱ vanskeligtȱ forȱ vejledere,ȱ ressourcepersonerȱ ogȱ PPRȬ
medarbejdereȱatȱvideregiveȱderesȱvidenȱtilȱdetȱpædagogiskeȱpersonale.ȱDerforȱharȱflereȱ
kommunerȱvalgtȱatȱarbejdeȱmed,ȱhvordanȱmanȱvejlederȱvoksne.ȱFlereȱskolecheferȱnævȬ
ner,ȱatȱnogleȱlærereȱikkeȱønskerȱvejledereȱindȱiȱderesȱundervisning,ȱmenȱforetrækkerȱatȱ
samarbejdeȱmedȱderesȱkolleger,ȱhelstȱgennemȱtolærerordninger.ȱȱ
ȱ
Etȱandet,ȱgennemgåendeȱtrækȱer,ȱatȱmanȱharȱsatȱbetydeligeȱressourcerȱafȱtilȱkompeȬ
tenceudviklingȱ iȱ inklusion,ȱ fxȱ harȱ enȱ kommuneȱ satȱ 2.000ȱ kr.ȱ ekstraȱ afȱ pr.ȱ medarbejder,ȱ
mensȱandreȱharȱenȱstørreȱpuljeȱfordeltȱoverȱtreȱtilȱfireȱårȱtilȱstøtteȱafȱinklusion.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱiȱ2013,ȱhvorȱskolecheferneȱpegedeȱpå,ȱatȱdetȱikkeȱhavdeȱværetȱenȱnemȱ
procesȱ atȱ fåȱ skabtȱ opbakningȱ tilȱ inklusion,ȱ varȱ situationenȱ iȱ 2014ȱ forværretȱ betydeligt.ȱ
Derȱoplevedesȱatȱværeȱenȱbetydeligȱmodstandȱfraȱlærerside,ȱderȱnogleȱstederȱnærmedeȱ
sigȱdecideretȱilloyalitet,ȱhvorȱmanȱudnyttedeȱforældreȱogȱmedierȱiȱenȱkampȱmodȱinklusiȬ
on.ȱBaggrundenȱvarȱkonfliktenȱiȱforåretȱ2013ȱogȱændringerȱafȱlærernesȱarbejdstidsregler,ȱ
derȱ fulgteȱ afȱ L409.ȱ Manȱ forventedeȱ også,ȱ atȱ derȱ villeȱ gåȱ langȱ tid,ȱ førȱ modstandenȱ varȱ
væk.ȱ Iȱ 2015ȱ viserȱ detȱ sig,ȱ atȱ derȱ stadigȱ erȱ modstandȱ påȱ grundȱ afȱ L409,ȱ derȱ yderligereȱ
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suppleresȱafȱfrustrationerȱiȱforbindelseȱmedȱimplementeringȱafȱskolereformenȱsamtȱiȱenȱ
delȱ tilfældeȱ afmagt,ȱ nårȱ lærereȱ stårȱ medȱ udfordringerȱ iȱ klassen,ȱ somȱ erȱ vanskeligeȱ atȱ
håndtere.ȱHvadȱforældregruppenȱangår,ȱharȱskolebestyrelserȱogȱskoleledereȱgjortȱetȱstortȱ
arbejdeȱforȱatȱskabeȱopbakning,ȱderȱerȱiȱflereȱkommunerȱafholdtȱkurserȱforȱforældreȱogȱ
skolebestyrelser,ȱogȱskolecheferneȱopleverȱiȱ2015,ȱatȱderȱgenereltȱerȱenȱgodȱopbakningȱtilȱ
inklusionȱisærȱhosȱforældreȱtilȱelever,ȱderȱerȱblevetȱfastholdtȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisȬ
ningȱellerȱerȱkommetȱtilbageȱfraȱspecialskolerȱogȱspecialklasser.ȱȱ
ȱ

Trivsel
GradenȱafȱopbakningȱogȱsuccesenȱiȱgennemførelsenȱafȱinklusionȱmåȱforventesȱatȱforplanȬ
teȱsigȱtilȱgradenȱafȱtrivsel.ȱȱ
ȱ
Nårȱskolecheferneȱ iȱ2013ȱ blevȱspurgtȱ omȱ trivsel,ȱmenteȱseksȱskolechefer,ȱ atȱdeȱ inȬ
kluderedeȱeleversȱforældreȱsyntes,ȱatȱderesȱbørnȱtrivedesȱgodtȱiȱdetȱinkluderendeȱskoleȬ
miljø.ȱTreȱsvarede,ȱatȱtrivslenȱvarȱnogenlunde,ȱogȱingenȱfandtȱdenȱdårlig.ȱDerȱvarȱdogȱtreȱ
skolechefer,ȱ somȱ erkendte,ȱ atȱ deȱ ikkeȱ vidste,ȱ hvordanȱ trivslenȱ var,ȱ daȱ deȱ entenȱ havdeȱ
væretȱ megetȱ kortȱ tidȱ iȱ forvaltningen,ȱ ellerȱ deȱ følte,ȱ atȱ deȱ varȱ forȱ langtȱ fraȱ praksis.ȱ Fireȱ
skolecheferȱ mente,ȱ atȱ derȱ blandtȱ deȱ øvrigeȱ forældreȱ varȱ enȱ oplevelseȱ afȱ godȱ trivselȱ forȱ
deresȱ børn,ȱ mensȱ syvȱ vurderedeȱ denȱ tilȱ atȱ væreȱ nogenlunde.ȱ Kunȱ enȱ enkeltȱ skolechefȱ
følteȱsigȱikkeȱiȱstandȱtilȱatȱbesvareȱspørgsmålet.ȱDetȱgenerelleȱbilledeȱpåȱskolechefniveauȱ
varȱdermed,ȱatȱdetȱvarȱdeȱalmindeligeȱeleversȱforældre,ȱderȱhavdeȱdenȱmindstȱpositiveȱ
oplevelse.ȱ
ȱ
Iȱ2014ȱhavdeȱskolecheferneȱoverordnetȱsetȱenȱopfattelseȱaf,ȱatȱforældreȱoplevedeȱenȱ
bedreȱ trivselȱ blandtȱ deresȱ børnȱ endȱ iȱ 2013.ȱ Forȱ deȱ inkluderedeȱ eleversȱ forældresȱ vedȬ
kommendeȱvurderedeȱsyvȱskolechefer,ȱatȱtrivslenȱvarȱgod,ȱ ogȱfemȱvurderedeȱdenȱ tilȱatȱ
væreȱnogenlunde.ȱForȱforældreneȱtilȱeleverȱudenȱsærligeȱbehovȱvurderedeȱniȱskolecheferȱ
trivslenȱsomȱværendeȱgodȱogȱtreȱsomȱnogenlunde.ȱIȱ2015ȱerȱopfattelsenȱblandtȱskolecheȬ
ferneȱstadigȱganskeȱpositiv.ȱIsærȱharȱmanȱdenȱopfattelse,ȱatȱforældreȱtilȱdeȱinkluderedeȱ
eleverȱharȱenȱpositivȱopfattelseȱafȱderesȱbørnsȱtrivsel.ȱ
ȱ
Hvadȱklagerȱtilȱforvaltningenȱangik,ȱvarȱderȱiȱ2013ȱfireȱkommuner,ȱderȱikkeȱhavdeȱ
modtagetȱklager.ȱSyvȱhavdeȱmodtagetȱunderȱtreȱklager,ȱogȱblotȱenȱenkeltȱkommuneȱhavȬ
deȱmodtagetȱmereȱendȱfemȱklager.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱstadigȱfireȱskolechefer,ȱderȱikkeȱhavdeȱ
oplevetȱklagerȱtilȱforvaltningen,ȱmenȱkunȱiȱtoȱkommunerȱhavdeȱderȱværetȱmereȱendȱfemȱ
klager.ȱ Treȱ afȱ kommunerneȱ havdeȱ ikkeȱ haftȱ sagerȱ medȱ forældreklagerȱ tilȱ klagenævnet,ȱ
menȱ kunȱ treȱ afȱ kommunerneȱ havdeȱ haftȱ mereȱ endȱ femȱ klager.ȱ Iȱ 2015ȱ erȱ billedetȱ detȱ
samme,ȱnårȱdetȱgælderȱklagerȱtilȱforvaltningen.ȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱklagerȱtilȱKlagenævnetȱforȱspecialundervisningȱvarȱderȱiȱ2013ȱtreȱkomȬ
muner,ȱhvorȱderȱikkeȱhavdeȱværetȱklager,ȱfem,ȱhvorȱderȱhavdeȱværetȱunderȱtre,ȱen,ȱhvorȱ
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derȱhavdeȱværetȱmellemȱtreȱogȱfemȱogȱtreȱmedȱmereȱendȱfemȱklager.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱseksȱ
kommunerȱudenȱklager,ȱfireȱmedȱunderȱtreȱklagerȱogȱtoȱmedȱmereȱendȱfemȱklager.ȱIȱ2015ȱ
erȱbilledetȱforrykketȱlidtȱiȱpositivȱretning,ȱidetȱderȱnuȱkunȱerȱenȱkommuneȱmedȱmereȱendȱ
femȱklager.ȱ
ȱ

PPRͲledere
PPRȬlederneȱerȱogsåȱblevetȱstilletȱenȱrækkeȱspørgsmål,ȱhvorȱdetȱharȱværetȱmuligtȱatȱforeȬ
tageȱenȱkvantificering,ȱogȱdisseȱspørgsmålȱharȱdækket:ȱPPR’sȱvirksomhed,ȱlederensȱudȬ
dannelse,ȱ lederensȱ tilfredshedȱ medȱ inklusionsprocessen,ȱ visitationsȬȱ ogȱ henvisningsȬ
mønstreȱogȱlederensȱoplevelseȱafȱelevtrivsel.ȱ
ȱ
Resultaterneȱ erȱ opgjortȱ samletȱ forȱ alleȱ 12ȱ kommunerȱ afȱ hensynȱ tilȱ fortroligheden.ȱ
Ogsåȱ disseȱ resultaterȱ præsenteresȱ talmæssigtȱ somȱ enȱ rækkeȱ tabellerȱ iȱ Bilagȱ 1.ȱ Iȱ detȱ følȬ
gendeȱkommenteresȱresultaterneȱsamlet.ȱ
ȱ

PPR’svirksomhed
Overordnetȱkanȱdetȱkonstateres,ȱatȱiȱ2013ȱhavdeȱPPR’sȱforskelligeȱydelsestyperȱforskelligȱ
tyngdeȱiȱdeȱenkelteȱPPRȬkontorer.ȱGenereltȱgælder,ȱatȱhvorȱmanȱerȱorganiseretȱiȱenȱfamiȬ
lieforvaltning,ȱvilȱdetȱkunȱværeȱenȱdelȱafȱPPR’sȱserviceydelser,ȱderȱerȱorienteretȱmodȱskoȬ
len.ȱIȱgennemsnitȱvarȱdetȱiȱ2013ȱomkringȱ60ȱpct.ȱafȱPPR’sȱvirksomhed,ȱderȱvarȱskoleorienȬ
teret,ȱogȱdetȱrummedeȱenȱvariationȱfraȱ40ȱpct.ȱtilȱ80ȱpct.ȱPPR’sȱmestȱcentraleȱkerneydelseȱ
varȱ fremȱ tilȱ augustȱ 2012ȱ atȱ foretageȱ udredningerȱ afȱ elever.ȱ Disseȱ fyldteȱ iȱ 2013ȱ kunȱ omȬ
kringȱenȱfjerdedelȱafȱarbejdstidenȱmedȱenȱvariationȱfraȱ7ȱpct.ȱtilȱ60ȱpct.ȱDetteȱafspejledeȱ
delsȱ forskelleȱ iȱ strategiskeȱ satsningerȱ iȱ kommunerneȱ ogȱ påȱ PPR,ȱ delsȱ enȱ visȱ træghedȱ iȱ
psykologgruppen,ȱderȱiȱenȱdelȱtilfældeȱstadigȱsåȱudredningerȱsomȱdenȱvæsentligsteȱproȬ
fessionelleȱidentitet.ȱDetȱgjaldtȱbådeȱforȱenȱdelȱafȱdeȱældreȱpsykologerȱmedȱlangȱerfaringȱ
ogȱforȱmangeȱafȱdeȱheltȱungeȱpsykologer,ȱsomȱerȱuddannetȱpåȱdeȱtraditionelleȱuniversiteȬ
terȱ ogȱ ikkeȱharȱ enȱ lærerȬȱ ellerȱ pædagogbaggrund.ȱDanmarksȱ PædagogiskeȱUniversitetsȱ
psykologuddannelseȱdimitteredeȱdeȱsidsteȱkandidater,ȱsomȱhavdeȱlærerȬȱellerȱpædagogȬ
baggrund,ȱiȱ2004,ȱogȱnyrekrutteringȱafȱpsykologerȱtilȱPPR,ȱderȱofteȱfungererȱsomȱførsteȱ
ansættelsesstedȱiȱenȱpsykologkarriere,ȱskerȱderforȱoftestȱdirekteȱfraȱuniversiteternesȱpsyȬ
kologuddannelse,ȱhvorȱpædagogiskȱpsykologiȱfylderȱmegetȱlidt,ȱogȱdeȱnyansattesȱkendȬ
skabȱtilȱskolenȱudelukkendeȱstammerȱfraȱderesȱegenȱskoletid.ȱ
ȱ
Efterȱaugustȱ2012ȱskulleȱdet,ȱsomȱførȱvarȱPPR’sȱsekundæreȱydelse,ȱkonsultativtȱarȬ
bejde,ȱfyldeȱmere,ȱforȱatȱskolerneȱkunneȱlevereȱsupplerendeȱundervisningȱogȱandenȱfagȬ
ligȱstøtteȱsamtȱinklusionsindsatserȱtilȱelever,ȱderȱtidligereȱvilleȱhaveȱfåetȱmindreȱendȱ12ȱ
lektionersȱ specialundervisningȱ omȱ ugen.ȱ Konsultativtȱ arbejdeȱ blevȱ iȱ 2013ȱ angivetȱ tilȱ atȱ
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omfatteȱca.ȱ30ȱpct.ȱafȱPPR’sȱvirksomhedȱmedȱetȱminimumȱpåȱ10ȱpct.ȱogȱetȱmaksimumȱpåȱ
45ȱ pct.ȱ Observationȱ iȱ klasser,ȱ derȱ kanȱ væreȱ etȱ vigtigtȱ instrumentȱ forȱ godȱ sparringȱ medȱ
lærere,ȱudgjordeȱknaptȱ10ȱpct.ȱafȱPPR’sȱarbejde,ȱmedȱenȱvariationȱfraȱ3ȱpct.ȱtilȱca.ȱ20ȱpct.ȱ
Forskelligeȱ indsatserȱ afȱ forebyggendeȱ karakterȱ fyldteȱ knaptȱ enȱ fjerdedelȱ afȱ PPR’sȱ virkȬ
somhedȱmedȱenȱvariationȱfraȱ4ȱpct.ȱtilȱheleȱ70ȱpct.ȱDenȱstoreȱvariationȱharȱbaggrundȱi,ȱatȱ
forebyggendeȱopgaverȱkanȱdefineresȱmegetȱbredtȱogȱgåȱligeȱfraȱrådgivningȱafȱskolechefȱ
omȱ inklusionsindsatser,ȱ derȱ kanȱ fxȱ væreȱ taleȱ omȱ udpegningȱ ogȱ uddannelseȱ afȱ inklusiȬ
onsvejledere,ȱoverȱrådgivningȱafȱenȱskolelederȱomȱbrugenȱafȱtolærertimerȱogȱtilȱsamtaleȱ
medȱenȱelev,ȱderȱbegynderȱatȱviseȱtegnȱpåȱmistrivsel.ȱVariationenȱhængerȱogsåȱsammenȱ
med,ȱ hvordanȱ PPR’sȱ opgaveȱ erȱ defineret.ȱ Iȱ2015ȱ erȱ derȱ stadigȱ enȱmegetȱstorȱvariationȱ iȱ
fordelingenȱafȱarbejdsopgaverȱiȱdeȱtolvȱPPRȬenheder.ȱDetȱkanȱkonstateres,ȱatȱalleȱarbejȬ
derȱmegetȱkonsultativt.ȱFlereȱafȱPPRȬlederneȱnævner,ȱatȱskolerneȱkanȱføleȱdetȱudfordrenȬ
deȱatȱarbejdeȱmedȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov,ȱderȱprimærtȱliggerȱhosȱdetȱpædagogiskeȱperȬ
sonale,ȱ mensȱ dagtilbuddeneȱ erȱ megetȱ begejstredeȱ forȱ denȱ konsultativeȱ bistand,ȱ daȱ deȱ
opleverȱatȱhaveȱfåetȱpsykologerneȱmegetȱtættereȱpå.ȱ
ȱ
Arbejdetȱ medȱ familierȱ udgjordeȱ iȱ 2013ȱ iȱ gennemsnitȱ 10ȱ pct.ȱ afȱ PPR’sȱ virksomhedȱ
medȱenȱvariationȱfraȱ4ȱpct.ȱtilȱ23ȱpct.,ȱogȱdetȱhængerȱnaturligvisȱbl.a.ȱsammenȱmed,ȱomȱ
PPRȱerȱorganiseretȱiȱskoleforvaltningenȱellerȱiȱfamilieforvaltningen.ȱIȱ2015ȱerȱtidligȱindȬ
satsȱogȱfokusȱpåȱheleȱfamilierȱetȱcentraltȱudviklingspunktȱiȱflereȱkommuner.ȱToȱafȱkomȬ
munerneȱerȱvedȱatȱetablereȱfamiliehuse.ȱȱ
ȱ
Detȱ fremgikȱafȱ interviewsȱmedȱPPRȬlederneȱiȱ2013,ȱatȱomkringȱ halvdelenȱdeltogȱ iȱ
organisationsudviklingȱ iȱ kommunen,ȱ iȱ udviklingȱ afȱ kommunensȱ skolerȱ ogȱ iȱ kompetenȬ
ceudviklingȱafȱskolensȱlærere.ȱOmȱmanȱdeltogȱellerȱikkeȱdeltogȱiȱsådanneȱaktiviteter,ȱsynȬ
tesȱatȱafhængeȱbådeȱafȱtraditioner,ȱafȱbemandingensȱkompetenceprofilȱogȱikkeȱmindstȱafȱ
lederensȱinitiativȱogȱsamarbejdeȱmedȱskoleforvaltningenȱogȱskolelederne.ȱIȱ2014ȱvarȱorȬ
ganisationsudviklingȱiȱkommunerneȱblevetȱenȱstørreȱdelȱafȱPPR’sȱvirksomhed,ȱogȱdetȱvarȱ
nuȱtiȱafȱPPRȬenhederne,ȱsomȱydedeȱdenneȱservice.ȱIȱ2015ȱerȱantalletȱafȱPPRȬenheder,ȱderȱ
deltagerȱiȱorganisationsudvikling,ȱfaldetȱtilȱdeȱoprindeligeȱotte,ȱogȱdetteȱskyldesȱprimærtȱ
omfattendeȱkommunaleȱomstruktureringer,ȱhvorȱPPRȱsletȱikkeȱharȱværetȱindeȱiȱbilledetȱ
ellerȱligefremȱharȱværetȱenȱdelȱafȱomstruktureringen.ȱȱ
ȱ
Iȱ2013ȱvarȱderȱseksȱogȱiȱ2014ȱotteȱenheder,ȱsomȱarbejdedeȱspecifiktȱmedȱskoleudvikȬ
ling.ȱIȱ2015ȱerȱderȱigenȱkunȱseksȱenheder,ȱsomȱarbejderȱmedȱskoleudvikling.ȱReduktionenȱ
hængerȱsammenȱmedȱimplementeringenȱafȱskolereformen,ȱdaȱlederneȱoplever,ȱatȱdeȱenȬ
kelteȱskolerȱikkeȱharȱressourcerȱellerȱoverskudȱtilȱatȱsætteȱnyeȱtiltagȱiȱgang.ȱ
ȱ
Derȱvarȱiȱ2013ȱsyvȱenheder,ȱsomȱvaretogȱefteruddannelseȱafȱkommunensȱpædagoȬ
giskeȱ personale.ȱ Detteȱ varȱ stegetȱ tilȱ niȱ iȱ 2014.ȱ Femȱ afȱ PPRȬenhederneȱ harȱ arbejdetȱ medȱ
KL’sȱ pejlemærkerȱ forȱ fremtidensȱ PPR,ȱ ogȱ disseȱ femȱ havdeȱ ellerȱ varȱ vedȱ atȱ udarbejdeȱ
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ydelseskataloger,ȱ hvorȱ derȱ tilbydesȱ målrettedeȱ kurserȱ forȱ detȱ pædagogiskeȱ personaleȱ iȱ
kommunen.ȱIȱ2015ȱerȱantalletȱreduceretȱtilȱseksȱenheder.ȱDetteȱforklarerȱlederneȱmed,ȱatȱ
L409ȱharȱgjortȱdetȱmegetȱvanskeligtȱatȱmødesȱmedȱlærerne,ȱsamtidigȱmedȱatȱskolereforȬ
menȱtrækkerȱmangeȱressourcer.ȱDerȱoplevesȱikkeȱatȱværeȱoverskudȱtilȱnyeȱtiltag.ȱ
ȱ
Påȱnærȱiȱenȱenkeltȱkommuneȱvarȱpsykologerneȱiȱ2013ȱallokeretȱtilȱbestemteȱskoler,ȱ
ogȱ derȱ varȱ enȱ visȱ variationȱ i,ȱ omȱ grupperȱ afȱ PPR’sȱ medarbejdereȱ arbejdsmæssigtȱ varȱ
samletȱ iȱ distrikter,ȱ evt.ȱ sammenȱ medȱ socialrådgivere,ȱ ellerȱ omȱ samlingspunktetȱ varȱ etȱ
centraltȱkontor,ȱoftestȱplaceretȱpåȱrådhusetȱellerȱiȱenȱandenȱkommunalȱbygning,ȱherunȬ
derȱrådhuseȱfrigivetȱefterȱstrukturreformen.ȱIȱjanuarȱ2014ȱvarȱPPRȬmedarbejderneȱiȱalleȱ
tolvȱkommunerȱallokeretȱtilȱbestemteȱskolerȱellerȱbestemteȱdistrikter.ȱIȱflereȱafȱkommuȬ
nerneȱarbejdedesȱderȱpåȱenȱforbedringȱafȱdetȱtværfagligeȱsamarbejde,ȱhvorȱsagsbehandȬ
lereȱvarȱenȱdelȱafȱdistriktsteamet,ȱsåledesȱatȱmanȱkunneȱsikreȱenȱmereȱhelhedsprægetȱtilȬ
gangȱtilȱbørnȱogȱungeȱsamtȱderesȱforældre.ȱȱ
ȱ
PPRȬledereȱberettedeȱiȱ2013,ȱatȱderȱvarȱetȱstortȱønskeȱhosȱskolelederneȱom,ȱatȱPPRȬ
medarbejderneȱ kunneȱ ydeȱ enȱ direkteȱ støtteȱ tilȱ lærerneȱ tilȱ atȱ etablereȱ undervisningsmoȬ
dellerȱ forȱ eleverȱ medȱ forskelligeȱ særligeȱ behov.ȱ Detȱ erkendtes,ȱ atȱ derȱ varȱ psykologer,ȱ
somȱikkeȱmagtedeȱdenȱændredeȱrolle.ȱDerȱsåsȱenȱtydeligȱtendensȱiȱretningȱmodȱatȱansætȬ
teȱ færreȱ psykologerȱ ogȱ iȱ stedetȱ flereȱ konsulenterȱ medȱ delsȱ lærerȬȱ ellerȱ pædagogbagȬ
grund,ȱ delsȱ enȱ pædagogiskȱ overbygningsuddannelseȱ påȱ diplomȬ,ȱ masterȬȱ ellerȱ kandiȬ
datniveau.ȱ Alleȱ enhederȱ havdeȱ væretȱ ellerȱ varȱ iȱ 2014ȱ iȱ gangȱ medȱ efteruddannelseȱ afȱ
PPR’sȱpersonaleȱmedȱhenblikȱpåȱatȱoptimereȱdetȱkonsultativeȱarbejde,ȱogȱetȱandetȱgenȬ
nemgåendeȱtrækȱvar,ȱatȱderȱvarȱfokusȱpå,ȱhvordanȱvidenȱkunneȱgivesȱvidere.ȱIȱ2015ȱgårȱ
efteruddannelseȱ ofteȱ påȱ atȱ kunneȱ giveȱ supervisionȱ ogȱ atȱ ledeȱ møder.ȱ Flereȱ PPRȬledereȱ
nævnteȱiȱ2014,ȱatȱlærerneȱvarȱblevetȱenȱmereȱsårbarȱgruppeȱatȱarbejdeȱmedȱefterȱkonflikȬ
ten,ȱ deȱ nyeȱ arbejdstidsreglerȱ ogȱ usikkerhedȱ omkringȱ skolereformen.ȱ Detȱ komȱ bl.a.ȱ tilȱ
udtrykȱved,ȱatȱlærerneȱgerneȱvilleȱhaveȱserveretȱfærdigeȱløsninger,ȱhvorȱløsningerȱtidliȬ
gereȱvarȱbaseretȱpåȱgensidigȱrefleksion.ȱEnȱPPRȬlederȱmente,ȱatȱPPRȱiȱdetȱnæsteȱårȱvilleȱfåȱ
enȱvæsentligȱrolleȱiȱatȱskulleȱværeȱorganisatoriskȱunderstøttendeȱfremȱforȱdetȱdirekteȱarȬ
bejdeȱ medȱ børnȱ ogȱ familier.ȱ Flereȱ ledereȱ nævnteȱ også,ȱ atȱ skolelederneȱ varȱ pressedeȱ påȱ
grundȱafȱdeȱstoreȱændringerȱogȱkommendeȱforandringer.ȱIȱ2015ȱviserȱdetȱsig,ȱatȱskoleleȬ
dereȱogȱlærereȱerȱmegetȱudfordredeȱafȱdeȱmange,ȱsamtidigeȱændringer.ȱ
ȱ
Iȱ2013ȱvarȱsituationenȱsåledes,ȱatȱefterspørgslenȱefterȱydelserȱhavdeȱenȱdirekteȱindȬ
flydelseȱpåȱnormeringenȱiȱtoȱkommuner.ȱDerȱvarȱdogȱikkeȱnogenȱtilfælde,ȱhvorȱPPRȱvarȱ
efterspørgselsstyretȱpåȱdenȱmåde,ȱatȱmanȱvarȱenȱselvstændigȱøkonomiskȱenhed,ȱderȱhavȬ
deȱsineȱindtægterȱvedȱskolernesȱ(ogȱandres)ȱkøbȱafȱydelser.ȱIȱ2014ȱogȱ2015ȱvarȱderȱingenȱ
ændring,ȱhvadȱangårȱnormeringsȬȱellerȱefterspørgselsstyring.ȱToȱafȱPPRȬlederneȱgavȱdogȱ
alleredeȱiȱ2014ȱudtrykȱfor,ȱatȱdeȱgerneȱså,ȱatȱPPRȱvarȱefterspørgselsstyret,ȱdaȱdeȱmente,ȱatȱ
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deresȱressourcerȱvilleȱbliveȱbrugtȱmereȱoptimalt.ȱIȱ2015ȱnævnerȱyderligereȱtoȱPPRȬledere,ȱ
atȱdeȱtilȱdelsȱerȱefterspørgselstyrede,ȱdaȱdeȱarbejderȱpåȱatȱfåȱindførtȱderesȱydelseskataloȬ
gerȱ inspireretȱ afȱ KL’sȱ pejlemærker.ȱ Treȱ afȱ kommunerneȱ erȱ dogȱ gåetȱ vækȱ fraȱ atȱ brugeȱ
ydelseskataloger,ȱdaȱmedarbejderneȱforventningsafstemmerȱmedȱdeȱenkelteȱskoleledere,ȱ
hvadȱdeȱharȱbrugȱfor.ȱDeȱtreȱPPRȬledereȱnævner,ȱatȱforandringerneȱpåȱskolerneȱerȱsåȱstoȬ
re,ȱatȱskolernesȱbehovȱvariererȱenormt,ȱhvorforȱdetȱikkeȱgiverȱmeningȱatȱarbejdeȱudȱfraȱetȱ
ydelseskatalog.ȱ
ȱ

LederensuddannelseogoplevelseaftilfredshedmedPPR
ToȱtredjedeleȱafȱPPRȬlederneȱvarȱiȱ2013ȱlæreruddannedeȱogȱhavdeȱenȱvidereuddannelseȱ
somȱcand.pæd.psyk.ȱEnȱenkeltȱvarȱcand.psych.,ȱogȱtreȱhavdeȱenȱandenȱbaggrund,ȱmensȱ
detȱ indtilȱ omkringȱ 1990ȱ varȱ etȱ krav,ȱ atȱ enȱ PPRȬlederȱ skulleȱ haveȱ enȱ læreruddannelseȱ
suppleretȱ medȱ enȱ psykologuddannelse.ȱ Nogleȱ skolecheferȱ udtrykteȱ iȱ 2013,ȱ atȱ deȱ havdeȱ
lettereȱ vedȱ atȱ samarbejdeȱ medȱ PPR,ȱ hvisȱ lederenȱ havdeȱ enȱ forvaltningsbaggrundȱ ogȱ
dermedȱ ikkeȱ identificeredeȱ sigȱ medȱ enȱ enkeltȱ afȱ personalekategorierne.ȱ Iȱ 2014ȱ varȱ derȱ
seksȱPPRȬledere,ȱderȱhavdeȱenȱuddannelseȱsomȱcand.pæd.psyk.,ȱenȱvarȱcand.psych.,ȱogȱ
treȱ havdeȱ enȱ andenȱ uddannelsesmæssigȱ baggrundȱ endȱ psykolog.ȱ Toȱ stillingerȱ varȱ påȱ
interviewtidspunktetȱ iȱ januarȱ underȱ besættelse.ȱ Iȱ 2015ȱ harȱ syvȱ PPRȬledereȱ uddannelseȱ
omȱcand.pæd.psyk.ȱogȱtoȱsomȱcand.psych.ȱTreȱharȱandreȱuddannelserȱendȱpsykologi.ȱȱ
ȱ
Ændringenȱafȱlovgivningenȱomȱspecialundervisningȱiȱ2012ȱharȱsomȱalleredeȱnævntȱ
betydetȱmegetȱforȱPPR’sȱarbejdeȱogȱharȱkrævetȱenȱstorȱomstilling.ȱPPRȬlederneȱsagdeȱiȱtoȱ
tredjedeleȱ afȱ kommunerneȱ iȱ 2013,ȱ atȱ brugerneȱ oplevedesȱ atȱ væreȱ tilfredseȱ ellerȱ megetȱ
tilfredse,ȱmensȱderȱvarȱusikkerhedȱomȱtilfredshedenȱiȱdeȱsidsteȱfireȱkommuner.ȱProbleȬ
metȱ syntesȱ atȱ være,ȱ atȱ skolerneȱ havdeȱ nogleȱ forventningerȱ omȱ hurtigȱ adgangȱ tilȱ PPR’sȱ
personale,ȱvedȱatȱdeȱhyppigtȱvarȱpåȱskolerne,ȱogȱatȱmanȱgerneȱvilleȱhaveȱenȱmereȱdidakȬ
tiskȱtilgangȱiȱPPR’sȱrådgivning,ȱsomȱdetȱaktuelleȱpersonaleȱikkeȱvarȱiȱstandȱtilȱatȱlevere.ȱIȱ
2014ȱ varȱ derȱ enȱ bedringȱ iȱ PPRȬledernesȱ oplevelseȱ afȱ brugernesȱ tilfredshedȱ iȱ forholdȱ tilȱ
2013.ȱFlereȱledereȱnævnte,ȱatȱsynliggørelsenȱafȱderesȱydelserȱvarȱblevetȱmødtȱmedȱpositiȬ
veȱtilkendegivelserȱfraȱdetȱpædagogiskeȱpersonale.ȱDetȱoplevedesȱatȱhaveȱenȱpositivȱefȬ
fekt,ȱatȱPPRȬmedarbejderneȱvarȱallokeretȱtilȱenkelteȱskolerȱellerȱdistrikterȱogȱdermedȱvarȱ
mereȱsynligeȱogȱtilgængelige.ȱIȱ2015ȱopleverȱlederneȱenȱforskydningȱfraȱmegetȱtilfredsȱtilȱ
tilfreds,ȱogȱatȱdetȱprimærtȱskyldes,ȱatȱbrugerneȱiȱforvejenȱerȱmegetȱpressedeȱafȱL409ȱogȱ
skolereformen,ȱsamtȱatȱmanȱikkeȱkanȱ”kommeȱafȱmed”ȱdeȱelever,ȱderȱgiverȱvanskeligheȬ
derȱiȱdagligdagen.ȱ
ȱ
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Visitation
Iȱtoȱkommunerȱhavdeȱmanȱiȱ2013ȱetableretȱenȱvisitationspraksis,ȱhvorȱskolelederneȱikkeȱ
indgikȱdirekte,ȱhvadȱderȱdogȱikkeȱbetød,ȱatȱdeȱsletȱikkeȱblevȱtagetȱmedȱpåȱråd.ȱIȱdeȱøvrigeȱ
kommunerȱ indgikȱ skolelederneȱ entenȱ megetȱ ellerȱ særdelesȱ meget.ȱ Derȱ varȱ iȱ øvrigtȱ enȱ
oplevelseȱ af,ȱ atȱ skolelederneȱ indenȱ inklusionsprocessenȱ genereltȱ havdeȱ forȱ storȱ indflyȬ
delseȱpåȱmulighederneȱforȱsegregering,ȱmuligheder,ȱderȱbetød,ȱatȱsegregeringȱhavdeȱenȱ
betydeligȱindflydelseȱpåȱdeȱflesteȱskolersȱøkonomi.ȱIȱ2014ȱvarȱdetȱsådan,ȱatȱskolelederneȱ
indgikȱ mereȱ direkteȱ iȱ visitationsprocessen,ȱ hvadȱ derȱ ogsåȱ varȱ etȱ resultatȱ af,ȱ atȱ ansvaretȱ
forȱbrugenȱafȱressourcerȱogȱartenȱafȱindsatserȱoverȱforȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱlåȱhosȱ
skolelederen,ȱogȱdetteȱgælderȱogsåȱiȱ2015.ȱToȱafȱPPRȬlederneȱudtrykteȱenȱgradȱafȱbetænȬ
kelighedȱoverȱforȱdette;ȱdenȱeneȱvarȱbekymretȱfor,ȱatȱdeȱøkonomiskeȱincitamenterȱkunneȱ
betyde,ȱatȱ deȱprioriteredesȱ højereȱ endȱ elevensȱ tarv,ȱ denȱandenȱ beskrev,ȱ atȱ PPRȱ tilȱ tiderȱ
ikkeȱmente,ȱatȱderȱvarȱarbejdetȱtilstrækkeligtȱomkringȱeleven,ȱindenȱdenneȱindstilledesȱtilȱ
etȱ andetȱ tilbud.ȱ Sammeȱ reservationerȱ gælderȱ forȱ deȱ toȱ iȱ 2015.ȱ Iȱ 2015ȱ udtrykkerȱ flereȱ afȱ
PPRȬlederneȱbekymringȱforȱdeȱinkluderedeȱeleversȱfagligeȱudviklingȱogȱtrivsel.ȱDeȱsiger,ȱ
atȱdetȱkvantitativeȱmålȱomȱ96ȱpct.ȱnokȱerȱopfyldt,ȱmenȱhvordanȱstårȱdetȱtilȱmedȱdeȱkvaliȬ
tativeȱmål?ȱ
ȱ
PPRȬlederneȱ oplevedeȱ iȱ 2013ȱ forȱ godtȱ halvdelenȱ afȱ kommunernesȱ vedkommende,ȱ
atȱvisitationsprocessenȱfungeredeȱgodtȱiȱforholdȱtilȱtilbudsviften.ȱIȱtoȱkommunerȱmenteȱ
lederne,ȱatȱprocessenȱsletȱikkeȱfungerede.ȱIȱdenȱeneȱspilledeȱPPRȱenȱretȱperiferȱrolleȱiȱforȬ
holdȱtilȱatȱvælgeȱiȱtilbudsviften,ȱiȱdenȱandenȱønskedeȱenȱretȱnyȱPPRȬleder,ȱatȱderȱblevȱlagtȱ
enȱnyȱstrategi.ȱIȱetȱflertalȱafȱkommunerneȱhangȱbudgetansvarȱogȱvisitationȱsammen.ȱKunȱ
iȱtoȱkommunerȱvarȱderȱikkeȱnogenȱsammenhæng,ȱogȱdetȱvarȱiȱdeȱsammeȱtoȱkommuner,ȱ
atȱ lederneȱ mente,ȱ processenȱ ikkeȱ fungerede.ȱ Iȱ toȱ tredjedeleȱ afȱ kommunerneȱ indgikȱ etȱ
samletȱhensynȱtilȱbefordringȱogȱfritidstilbudȱiȱdeȱfagligeȱhensynȱiȱvisitationen,ȱmensȱdetȱiȱ
denȱsidsteȱtredjedelȱafȱkommunerneȱsletȱikkeȱindgik.ȱDerȱvarȱkunȱenȱenkeltȱkommune,ȱ
hvorȱøkonomiskeȱhensynȱtilȱbefordringȱogȱfritidstilbudȱikkeȱindgikȱsamletȱiȱvisitationen.ȱ
Genereltȱfandtȱtoȱtredjedeleȱafȱlederne,ȱatȱdeȱvarȱtilfredseȱmedȱvisitationsprocessen,ȱfemȱ
varȱenddaȱmegetȱtilfredse.ȱEnȱenkeltȱvarȱutilfreds,ȱogȱtreȱvarȱmegetȱutilfredse.ȱUtilfredsȬ
hedȱ komȱ primærtȱ fraȱ relativtȱ nyansatteȱ ledere,ȱ derȱ gerneȱ såȱ enȱ andenȱ struktur,ȱ samtȱ
kommuner,ȱhvorȱvisitationenȱvarȱdeltȱmellemȱtoȱforvaltningsenheder.ȱDerȱvarȱiȱ2014ȱetȱ
indtrykȱaf,ȱatȱvisitationenȱfungeredeȱbedreȱiȱforholdȱtilȱtilbudsviftenȱendȱiȱ2013.ȱDetȱopleȬ
vedes,ȱatȱbudgetansvarȱogȱvisitationȱhangȱgodtȱsammen,ȱhvadȱderȱigenȱvarȱetȱresultatȱaf,ȱ
atȱskolelederneȱhavdeȱfåetȱenȱnøglefunktionȱpåȱbeggeȱområder.ȱHvadȱangikȱdenȱsamledeȱ
indflydelse,ȱbefordringȱogȱfritidstilbudȱhavdeȱpåȱdeȱfagligeȱogȱøkonomiskeȱhensynȱiȱvisiȬ
tationen,ȱvarȱderȱikkeȱsketȱændringerȱoverȱdeȱtreȱår.ȱPPRȬledernesȱgenerelleȱtilfredshedȱ
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medȱvisitationsprocessenȱvarȱøgetȱvæsentligtȱfraȱ2013ȱtilȱ2014,ȱogȱdenȱerȱiȱ2015ȱpåȱsammeȱ
niveau.ȱȱ
ȱ
Derȱsyntesȱendnuȱikkeȱiȱ2013ȱatȱværeȱlagtȱvæsentligtȱændretȱvægtȱpåȱrevisitationsȬ
mønstret,ȱidetȱman,ȱsomȱdetȱnævnesȱiȱdetȱfølgende,ȱførstȱogȱfremmestȱarbejdedeȱmodȱatȱ
begrænseȱnyhenvisningerȱtilȱspecialtilbud.ȱEnȱundtagelseȱvarȱnaturligvisȱdeȱsteder,ȱhvorȱ
manȱheltȱhavdeȱnedlagtȱspecialklasser.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱfortsatȱikkeȱvæsentligtȱændretȱpåȱ
revisitationsmønstret.ȱEnȱenkeltȱlederȱbeskriverȱdog,ȱatȱdeȱarbejderȱpå,ȱatȱskolelederneȱpåȱ
deȱlokaleȱdistriktsskolerȱskalȱdeltageȱiȱrevisitationen,ȱsåledesȱatȱderȱskabesȱmulighedȱfor,ȱ
atȱ skolelederenȱ kanȱ vurdere,ȱ omȱ etȱ tilstrækkeligtȱ undervisningsforløbȱ kanȱ etableresȱ forȱ
denȱpågældendeȱelevȱpåȱdenȱlokaleȱalmenskole.ȱHellerȱikkeȱiȱ2015ȱerȱderȱændretȱvæsentȬ
ligtȱpåȱrevisitationsmønsteret.ȱȱ
ȱ

Ændrethenvisningsmønster
PPRȬlederneȱoplysteȱiȱ2013,ȱatȱderȱkunȱiȱtoȱkommunerȱikkeȱvarȱsketȱenȱreduceretȱhenvisȬ
ningȱtilȱspecialskolerȱogȱspecialklasser.ȱIȱtreȱkommunerȱvarȱderȱsketȱenȱlilleȱreduktion,ȱiȱ
treȱandreȱnogenȱreduktion,ȱiȱtoȱmegenȱreduktionȱogȱiȱénȱsærdelesȱmegenȱreduktion.ȱTilȬ
bageflytningȱafȱeleverȱfraȱspecialtilbudȱforekomȱifølgeȱPPRȬlederneȱikkeȱiȱtoȱkommuner.ȱ
Fireȱkommunerȱhavdeȱenȱlilleȱtilbageflytning,ȱtreȱhavdeȱnogenȱtilbageflytning,ȱenȱhavdeȱ
megenȱ tilbageflytning,ȱ ogȱ toȱ havdeȱ særdelesȱ megenȱ tilbageflytning.ȱ Iȱ2014ȱ varȱ derȱ sketȱ
enȱ markantȱ ændringȱ iȱ henvisningsmønsteretȱ iȱ deȱ flesteȱ kommuner,ȱ idetȱ derȱ førstȱ ogȱ
fremmestȱ henvistesȱ færreȱ tilȱ specialskoler.ȱ Iȱ nogleȱ kommunerȱ varȱ detȱ besluttet,ȱ atȱ manȱ
sletȱikkeȱhenvisteȱtilȱspecialskolerȱmere.ȱIȱ2015ȱerȱderȱetȱenkeltȱstedȱsketȱenȱfordoblingȱafȱ
antalletȱafȱindstillinger,ȱhvilketȱmanȱmenerȱskyldes,ȱatȱPPRȱerȱblevetȱmereȱsynligȱendȱiȱdeȱ
toȱforegåendeȱår.ȱIȱdeȱkommuner,ȱhvorȱderȱerȱudarbejdetȱnyeȱreglerȱforȱindstillingȱtilȱvisiȬ
tation,ȱnævnesȱdetȱafȱflereȱPPRȬledere,ȱatȱdetȱerȱvanskeligtȱatȱfåȱskoleledereȱogȱlærereȱtilȱ
atȱ følgeȱ deȱ nyeȱ retningslinjer,ȱ atȱ derȱ skalȱ væreȱ arbejdetȱ fyldestgørendeȱ omkringȱ elevenȱ
medȱ undervisningsdifferentiering,ȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ støtteȱ samtȱ inȬ
klusionsforanstaltninger,ȱførȱderȱkanȱforetagesȱenȱindstilling.ȱ
ȱ
Trivsel
Iȱ forholdȱ til,ȱ hvordanȱ forældreȱ tilȱ inkluderedeȱ eleverȱ opleverȱ deresȱ børnsȱ trivsel,ȱ fandtȱ
otteȱPPRȬledereȱiȱ2013,ȱatȱderȱvarȱenȱnogenlundeȱtrivsel,ȱmensȱtoȱmente,ȱatȱdenȱvarȱgod.ȱ
IngenȱPPRȬledereȱudtrykte,ȱatȱdenȱvarȱsærdelesȱgod.ȱEnȱafȱlederneȱmente,ȱatȱtrivslenȱvarȱ
dårlig,ȱ mensȱ enȱ relativtȱ nyansatȱ lederȱ ikkeȱ såȱ sigȱ iȱ standȱ tilȱ atȱ svareȱ påȱ spørgsmålet.ȱ Iȱ
2014ȱfandtȱseksȱPPRȬledere,ȱatȱderȱvarȱgodȱtrivsel,ȱmensȱtreȱfandt,ȱatȱdenȱvarȱnogenlunde.ȱ
Toȱfandtȱdenȱdårlig,ȱogȱenȱsåȱsigȱikkeȱiȱstandȱtilȱatȱbesvareȱspørgsmålet.ȱDerȱvarȱdermedȱ
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taleȱomȱenȱmarkantȱbedringȱiȱforholdȱtilȱ2013.ȱIȱ2015ȱerȱvurderingenȱforȱniȱafȱPPRȬlederneȱ
gennemsnitligtȱbedre,ȱmenȱtreȱafȱlederneȱserȱsigȱikkeȱiȱstandȱtilȱatȱbesvareȱspørgsmålet,ȱ
daȱdeȱharȱmindreȱdirekteȱkontaktȱmedȱeleverneȱogȱforældrene,ȱendȱdeȱhavdeȱtidligere.ȱ
ȱ
ForældreȱtilȱdeȱøvrigeȱeleverȱiȱklasserneȱopleverȱifølgeȱPPRȬlederneȱiȱ2013,ȱatȱderesȱ
børnȱhavdeȱenȱgodȱtrivselȱiȱfireȱkommuner,ȱenȱnogenlundeȱtrivselȱiȱsyvȱkommuner.ȱInȬ
genȱfandt,ȱatȱderȱvarȱtaleȱomȱenȱdårligȱtrivsel.ȱEnȱafȱlederneȱsåȱsigȱikkeȱiȱstandȱtilȱatȱsvareȱ
påȱspørgsmålet.ȱIȱ2014ȱmenteȱPPRȬlederne,ȱatȱforældreȱtilȱeleverȱudenȱsærligeȱbehovȱopȬ
levedesȱatȱhaveȱetȱlidtȱdårligereȱbilledeȱafȱderesȱbørnsȱtrivselȱendȱiȱ2013.ȱSåledesȱmenteȱ
kunȱtoȱledere,ȱatȱdenȱvarȱgod,ȱmensȱotteȱledereȱfandtȱdenȱnogenlunde.ȱEnȱfandtȱdenȱdårȬ
lig,ȱmensȱenȱikkeȱvarȱiȱstandȱtilȱatȱsvare.ȱIȱ2015ȱerȱderȱnuȱfemȱPPRȬledere,ȱderȱikkeȱerȱiȱ
standȱtilȱatȱsvareȱpåȱgrundȱafȱdenȱstørreȱdistanceȱtilȱforældreȱogȱelever,ȱforȱdeȱøvrigeȱsyvȱ
erȱderȱtaleȱomȱvurderinger,ȱsomȱerȱpåȱstortȱsetȱpåȱsammeȱniveauȱsomȱiȱ2014.ȱ

KlagertilPPR
Iȱ2013ȱvarȱderȱtreȱPPRȬenheder,ȱsomȱikkeȱhavdeȱmodtagetȱklagerȱvedrørendeȱinklusionȱ
fraȱforældre,ȱfire,ȱsomȱhavdeȱfåetȱ1Ȭ2ȱklager,ȱfire,ȱsomȱhavdeȱfåetȱ3Ȭ5ȱklager,ȱogȱen,ȱsomȱ
havdeȱfåetȱmereȱendȱfemȱklager.ȱIȱ2014ȱvarȱantalletȱudenȱklagerȱøgetȱtilȱseks,ȱmensȱderȱ
varȱfireȱmedȱ1Ȭ2ȱklager,ȱenȱmedȱ3Ȭ5ȱklagerȱogȱenȱmedȱmereȱendȱfemȱklager.ȱDerȱvarȱderȬ
medȱsketȱ enȱ tydeligȱreduktionȱiȱantalletȱafȱklagerȱiȱ2014.ȱForȱ2015ȱgælder,ȱatȱantalletȱafȱ
klagerȱerȱøget.ȱFireȱenhederȱharȱingenȱklager,ȱenȱharȱ1Ȭ2ȱklager,ȱseksȱharȱ3Ȭ5ȱklager,ȱogȱenȱ
harȱmereȱendȱfemȱklager.ȱKlagerneȱgårȱtypiskȱpå,ȱatȱforældreȱønskerȱatȱfåȱspecialunderȬ
visningȱ(mereȱendȱ12ȱtimerȱomȱugen)ȱtilȱderesȱbørn,ȱdaȱdeȱikkeȱerȱtilfredseȱmedȱdenȱsupȬ
plerendeȱundervisningȱellerȱfagligeȱstøtte,ȱsomȱskolenȱtilbyder,ȱellerȱatȱdeȱønskerȱetȱandetȱ
specialundervisningstilbudȱendȱdet,ȱdeȱharȱfået.ȱ
ȱ

Inklusionsindikatorer
Udȱ overȱ deȱ kvalitativeȱ interviewȱ medȱ skolecheferȱ ogȱ PPRȬcheferȱ ogȱ deȱ administrativeȱ
baggrundsdataȱfraȱskoleforvaltningerneȱerȱderȱiȱforbindelseȱmedȱundersøgelsenȱforetagetȱ
enȱ dokumentanalyseȱ afȱ materialerȱ fraȱ kommunerneȱ vedrørendeȱ inklusionsprocessen.ȱ
Analysemetodenȱhar,ȱudȱoverȱdeȱkvantitativeȱdata,ȱværetȱafsøgningȱafȱtemaer,ȱdvs.ȱforȬ
hold,ȱderȱgårȱigenȱpåȱtværsȱafȱkommuner.ȱDetȱerȱlykkedesȱatȱidentificereȱseksȱindikatorerȱ
forȱinklusionsarbejdetȱiȱkommunerne.ȱDeȱførsteȱfemȱerȱprocesindikatorer,ȱhvormedȱmeȬ
nesȱindikatorerȱfor,ȱhvordanȱogȱmedȱhvilkenȱkvalitetȱmanȱharȱarbejdetȱmedȱinklusionsȬ
processen.ȱDenȱsidsteȱerȱenȱresultatindikator,ȱidetȱdenȱfortæller,ȱhvordanȱinklusionsproȬ
centenȱfaktiskȱerȱændretȱiȱforholdȱtilȱKREVI’sȱopgørelseȱfraȱ2009/10ȱ(KREVI,ȱ2011).ȱIȱunȬ
dersøgelsensȱkvantitativeȱanalyserȱanvendesȱyderligereȱenȱindikator,ȱnemligȱkommuneȬ
resȱsocialøkonomiskeȱindeks.ȱ
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ȱ
Detȱgælderȱomȱdeȱførsteȱseksȱinklusionsindikatorer,ȱatȱdeȱskalȱbetragtesȱsomȱbaseȬ
lineȬniveauerȱiȱdenȱførsteȱstatusrapport,ȱsomȱdenȱandenȱogȱdenȱsidsteȱ(nærværende)ȱstaȬ
tusrapportȱ dragerȱ sammenligningerȱ med.ȱ Iȱ sidsteȱ delȱ afȱ rapportenȱ vilȱ deȱ seksȱ faktorerȱ
bliveȱ sammenholdtȱ medȱ udsagnȱ fraȱ skoleledere,ȱ skolebestyrelsesformændȱ ogȱ lærere,ȱ
mensȱderȱerȱetȱforȱspinkeltȱdatamaterialeȱfraȱeleverȱtil,ȱatȱderȱudȱoverȱiȱforholdȱtilȱtrivselȱ
erȱmulighedȱforȱatȱforetageȱanalyserȱiȱforholdȱtilȱinklusionsindikatorer.ȱȱ
Deȱseksȱindikatorerȱer:ȱ
x Startårȱforȱinklusionsprocessenȱ
x

Gradȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauetȱ

x

Gradȱafȱkompetenceudviklingȱ

x

Gradȱafȱøkonomiskeȱincitamenterȱ

x

KvalitetȱafȱsamarbejdeȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPRȱ

x

Ændringȱiȱinklusionsprocentenȱfraȱ2010ȱtilȱ2013.ȱ

Omȱ startårȱ forȱ inklusionsprocessenȱ gælder,ȱ atȱ derȱ erȱ tagetȱ udgangspunktȱ i,ȱ hvornårȱ manȱ
rentȱfaktiskȱerȱgåetȱiȱgang.ȱDetȱerȱsåledesȱikkeȱnok,ȱatȱderȱharȱværetȱdebatteretȱrummeȬ
lighedȱ ellerȱ harȱ væretȱ arbejdetȱ medȱ fxȱ LPȬmodellen,ȱ ogȱ atȱ manȱ harȱ defineretȱ begrebetȱ
inklusion,ȱsomȱdetȱillustreresȱiȱBilagȱ1,ȱtabelȱ1.ȱManȱskalȱrentȱfaktiskȱhaveȱstartetȱpåȱkomȬ
petenceudvikling,ȱændringȱafȱprocedurerȱomkringȱinklusion/segregeringȱellerȱorganisaȬ
tionsændringȱiȱspecialiseredeȱtilbud.ȱAnalyseȱafȱdetteȱviser,ȱatȱkommunerneȱfordelerȱsigȱ
somȱfølger:ȱ
ȱ
Tabelȱ23.ȱÅrstalȱforȱstartȱpåȱinklusionsprocessenȱ
Årstalȱforȱstartȱpåȱinklusionsprocessenȱ
Antalȱkommunerȱ
2011ȱ
7ȱ
2012ȱ
3ȱ
2013ȱ
2ȱ
Kilde:ȱInterviewȱmedȱskolecheferȱ
ȱ
Tabellenȱoverȱårstalȱforȱstartȱpåȱinklusionsprocessenȱviser,ȱatȱflertalletȱafȱkommunerȱerȱgåetȱiȱ
gangȱåretȱinden,ȱlovændringenȱtrådteȱiȱkraft.ȱDetȱerȱogsåȱetȱgennemgåendeȱtrækȱiȱdisseȱ
kommuner,ȱatȱmanȱharȱstuderetȱDeloitteȬrapportenȱ(2010)ȱogȱfaktiskȱvarȱiȱgangȱmedȱatȱ
etablereȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusion.ȱTreȱkommunerȱkomȱiȱgangȱiȱåret,ȱhvorȱ
lovenȱtrådteȱiȱkraft,ȱogȱtoȱkommunerȱerȱførstȱkommetȱrigtigtȱiȱgangȱiȱ2013.ȱDetȱerȱiȱøvrigtȱ
karakteristiskȱforȱenȱdelȱafȱkommunerne,ȱatȱinklusionsprocessenȱharȱfundetȱstedȱparalleltȱ
medȱ skolestrukturelleȱ ændringer,ȱ herunderȱ nedlæggelseȱ afȱ enȱ rækkeȱ småȱ skoler,ȱ ogȱ iȱ
øvrigtȱparalleltȱmed,ȱatȱderȱharȱskulletȱskeȱgenerelleȱbesparelser.ȱDerȱerȱnaturligvisȱikkeȱ
sketȱenȱændringȱafȱdenneȱinklusionsindikatorȱefterȱ2013.ȱ
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ȱ
Vurderingenȱafȱgradenȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauȱhvilerȱpåȱudsagnȱ
fraȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱsamtȱdokumentanalyse.ȱDerȱerȱherȱlagtȱvægtȱpå,ȱomȱderȱerȱ
enighedȱiȱskoleforvaltningenȱogȱiȱPPR,ȱogȱiȱhvilkenȱgradȱdenneȱenighedȱerȱformidletȱviȬ
dereȱtilȱ skolernesȱ ledelser,ȱ lærere,ȱ forældreȱ ogȱ elever.ȱ Skolelederne,ȱ bestyrelsesformænȬ
deneȱogȱlærernesȱkvantitativeȱsvarȱindgårȱikkeȱiȱvurderingen,ȱmenȱerȱudgangspunktȱforȱ
enȱselvstændigȱbehandlingȱsenereȱiȱrapporten.ȱ
ȱ
Tabelȱ24.ȱGradenȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauȱ
Gradȱ afȱ fællesȱ værȬ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ
digrundlagȱ påȱ forȬ 2013ȱ
2014ȱ
2015ȱ
valtningsniveauȱ
Højȱ
8ȱ
7ȱ
9ȱ
Mellemȱ
1ȱ
4ȱ
3ȱ
Lavȱ
2ȱ
1ȱ
0ȱ
Kilde:ȱInterviewȱmedȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱ
ȱ
Alleredeȱiȱ2013ȱvarȱderȱiȱhovedpartenȱafȱkommunerneȱtaleȱomȱenȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværȬ
digrundlag.ȱ Forȱ deȱ treȱ kommuner,ȱ hvorȱ gradenȱ afȱ fællesȱ værdigrundlagȱ vurderedesȱ atȱ
væreȱmellemȱellerȱlav,ȱgjaldt,ȱatȱderȱikkeȱheltȱvarȱenighedȱomȱinklusionsstrategienȱmelȬ
lemȱskolechefȱogȱPPRȬleder,ȱellerȱatȱmanȱførstȱligeȱvarȱstartetȱpåȱatȱføreȱdenȱudȱiȱlivetȱiȱ
slutningenȱ afȱ 2012ȱ ellerȱ begyndelsenȱ afȱ 2013.ȱ Derȱ varȱ kunȱ 11ȱ kommunerȱ iȱ tabellenȱ forȱ
2013,ȱdaȱenȱenkeltȱkommuneȱkunȱligeȱvarȱstartet,ȱogȱdetȱderforȱikkeȱvarȱmuligtȱatȱvurdereȱ
gradenȱafȱfællesȱværdigrundlag.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱenȱkommune,ȱderȱvarȱrykketȱnedȱfraȱhøjȱ
tilȱ mellem,ȱ daȱ derȱ varȱ vedȱ atȱ skeȱ enȱ størreȱ omorganiseringȱ iȱ forvaltningen.ȱ Derȱ varȱ enȱ
kommune,ȱderȱvarȱrykketȱfraȱlavȱtilȱmellem,ȱogȱderȱlåȱnuȱfireȱkommunerȱiȱdenneȱkategoȬ
ri.ȱDetȱvarȱdogȱkendetegnendeȱforȱkommunerne,ȱatȱderȱpåȱsåvelȱforvaltningsȬȱsomȱPPRȬ
niveauȱarbejdedesȱihærdigtȱmedȱatȱvidereudvikleȱogȱformidleȱmålsætningerneȱforȱinkluȬ
sionsprocessen.ȱ Iȱ deȱ syvȱ kommunerȱ medȱ højtȱ fællesȱ værdigrundlag,ȱ varȱ implementeȬ
ringsprocessenȱiȱfokus.ȱIȱ2015ȱerȱderȱsketȱenȱmarkantȱpositivȱudvikling,ȱidetȱderȱnuȱerȱniȱ
kommunerȱmedȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværdigrundlag,ȱtreȱkommunerȱmedȱmellemhøjȱgradȱafȱ
fællesȱværdigrundlagȱogȱdermedȱingenȱkommunerȱiȱdenȱlaveȱkategori.ȱ
ȱ
Forȱkompetenceudviklingȱgælder,ȱatȱkommunerneȱrubriceresȱpåȱhøjtȱniveau,ȱhvisȱderȱ
erȱ tagetȱ fatȱpåȱ enȱmarkantȱ kompetenceudviklingȱ påȱalleȱ niveauerȱ ƺȱledelse,ȱ specialisterȱ
ogȱmedarbejdereȱƺȱtidligtȱiȱprocessen.ȱVedȱmellemniveauȱforstås,ȱatȱmanȱerȱstartetȱsenereȱ
iȱ processen,ȱ atȱ indsatsenȱ ikkeȱ harȱ væretȱ markant,ȱ ellerȱ atȱ kompetenceudviklingenȱ ikkeȱ
harȱ dækketȱ alleȱ niveauer.ȱ Vedȱ lavtȱ niveauȱ forstås,ȱ atȱ manȱ førstȱ erȱ kommetȱ sentȱ iȱ gangȱ
ellerȱendnuȱikkeȱforȱalvorȱerȱstartet.ȱRubriceringenȱerȱsketȱpåȱbaggrundȱafȱinterviewȱmedȱ
skolechefȱogȱPPRȬlederȱsamtȱdokumentanalyse.ȱ
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Tabelȱ25.ȱKompetenceudviklingsniveauȱ
KompetenceudvikȬ
Antalȱ
kommunerȱ Antalȱ
kommunerȱ Antalȱ
kommunerȱ
lingsȬniveauȱ
2013ȱ
2014ȱ
2015ȱ
Højtȱ
9ȱ
9ȱ
9ȱ
Mellemȱ
1ȱ
3ȱ
3ȱ
Lavtȱ
2ȱ
0ȱ
0ȱ
Kilde:ȱInterviewȱmedȱskolecheferȱ
ȱ
Detȱgjaldtȱiȱ2013,ȱatȱderȱiȱniȱafȱkommunerneȱhavdeȱværetȱenȱmarkantȱindsatsȱmedȱkomȬ
petenceudviklingȱ påȱ alleȱ niveauer,ȱ ogȱ atȱ detȱ varȱ sketȱ tidligtȱ iȱ processen.ȱ Iȱ enȱ enkeltȱ
kommuneȱ varȱ indsatsenȱ vurderetȱ somȱ ’mellem’ȱ ogȱ igangsatȱ indeȱ iȱ processen.ȱ Forȱ toȱ
kommunerȱgjaldt,ȱatȱmanȱiȱdenȱeneȱvarȱkommetȱretȱsentȱiȱgang,ȱogȱatȱmanȱiȱdenȱandenȱ
førstȱ forȱ alvorȱ varȱ vedȱ atȱ kommeȱ iȱ gang.ȱ Iȱ 2014ȱ blevȱ derȱ fortsatȱ fokuseretȱ markantȱ påȱ
kompetenceudvikling.ȱDeȱtreȱkommunerȱiȱmellemkategorienȱvarȱalleȱiȱgangȱmedȱatȱstyrȬ
keȱ ogȱ udvikleȱ personaletsȱ kompetencer,ȱ ogȱ PPRȱ varȱ somȱ tidligereȱ nævntȱogsåȱsatȱmarȬ
kantȱindȱpåȱområdet.ȱIȱ2015ȱerȱniveauetȱdetȱsammeȱsomȱforȱ2014.ȱ
ȱ
Økonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusionȱerȱenȱparameterȱmedȱenȱstorȱvariationȱiȱtypeȱ
ogȱ omfang,ȱ ogȱ mangeȱ kommunerȱ harȱ prøvetȱ sigȱ fremȱmedȱ sådanneȱ incitamenterȱ sidenȱ
2007.ȱIncitamenterneȱforȱdeȱ12ȱkommunerȱiȱDokumentationsprojektetȱerȱpåȱbaggrundȱafȱ
interviewȱ medȱ skolecheferneȱ placeretȱ iȱ treȱ muligeȱ kategorier,ȱ høj,ȱ hvorȱ derȱ erȱ enȱ klarȱ
økonomiskȱkonsekvensȱ forȱ skolerȱ afȱatȱsegregere/inkludereȱ elever,ȱ mellem,ȱ hvorȱ derȱ erȱ
enȱmereȱbeskedenȱkonsekvens,ȱvedȱatȱderȱiȱbetydeligȱgradȱkanȱtrækkesȱpåȱenȱcentralȱpulȬ
jeȱellerȱforsikringsordning,ȱogȱlav,ȱhvorȱderȱikkeȱerȱetableretȱetȱøkonomiskȱincitamentssyȬ
stem.ȱ
ȱ
Tabelȱ26.ȱGradȱafȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusionȱ
Gradȱ afȱ økonomiskȱ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ
incitamentsstrukturȱ
2013ȱ
2014ȱ
2015ȱ
Højȱ
9ȱ
10ȱ
10ȱ
Mellemȱ
0ȱ
0ȱ
0ȱ
Lavȱ
3ȱ
2ȱ
2ȱ
Kilde:ȱInterviewȱmedȱskolecheferȱ
ȱ
Toȱtredjedeleȱafȱkommunerneȱhavdeȱiȱ2013,ȱsomȱdetȱalleredeȱerȱfremgåetȱtidligereȱiȱrapȬ
porten,ȱ etableretȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ ganskeȱ markanteȱ økonomiskeȱ incitamenter.ȱ Treȱ
kommunerȱhavdeȱikkeȱetableretȱetȱøkonomiskȱincitamentssystem,ȱmenȱenȱafȱkommunerȬ
neȱforventede,ȱatȱdetȱvarȱundervejs.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱtiȱkommuner,ȱderȱanvendteȱøkonomiȬ
skeȱincitamenter,ȱmensȱtoȱkommunerȱbevidstȱafstodȱfraȱatȱgøreȱdet.ȱDeȱtoȱkommunerȱvarȱ
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iȱøvrigtȱstolteȱaf,ȱatȱdetȱkunneȱladeȱsigȱgøreȱuden.ȱIȱ2015ȱerȱsituationenȱden,ȱatȱderȱiȱdenȱ
eneȱkommuneȱbegynderȱatȱværeȱblandedeȱpolitiskeȱsignalerȱomȱnødvendighedenȱafȱinciȬ
tamenter,ȱmensȱenȱnyansatȱskolechefȱiȱdenȱandenȱkommuneȱerkender,ȱatȱderȱmåȱtagesȱfatȱ
påȱspørgsmålet.ȱ
ȱ
SamarbejdeȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPRȱharȱenȱvisȱsammenhængȱmed,ȱomȱderȱekȬ
sistererȱetȱfællesȱværdigrundlag,ȱmenȱogsåȱandreȱfaktorerȱspillerȱind.ȱDelsȱsamarbejdsreȬ
lationenȱ mellemȱ skolechefȱ ogȱ PPRȬleder,ȱ delsȱ denȱ forvaltningsmæssigeȱ placering,ȱ hvorȱ
placeringȱ iȱ enȱ andenȱ forvaltningȱ ellerȱ påȱ tværsȱ afȱ forvaltningerȱ kanȱ gøreȱ samarbejdetȱ
udfordrende.ȱȱ
ȱ
Tabelȱ27.ȱGradenȱafȱkvalitetȱiȱsamarbejdetȱpåȱforvaltningsniveauȱ
Kvalitetȱ afȱ samarȬ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ
bejdetȱȱ
2013ȱ
2014ȱ
2015ȱ
Højȱ
7ȱ
8ȱ
8ȱ
Mellemȱ
2ȱ
3ȱ
4ȱ
Lavȱ
3ȱ
1ȱ
0ȱ
Kilde:ȱInterviewȱmedȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱ
ȱ
Iȱ2013ȱvurderedesȱkvalitetenȱafȱsamarbejdetȱiȱsyvȱkommunerȱtilȱatȱværeȱhøj,ȱiȱtoȱmellemȱ
ogȱ iȱ treȱ lav.ȱ Iȱ øvrigtȱ vurderedesȱ det,ȱ atȱ udskiftningerȱ afȱ ledereȱ formodedesȱ atȱ fremmeȱ
kvalitetenȱafȱsamarbejdetȱoverȱdeȱkommendeȱår.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱsketȱenȱforbedringȱafȱkvaȬ
litetenȱafȱsamarbejdetȱpåȱforvaltningsniveauet.ȱDetȱvurderedes,ȱatȱudskiftningenȱafȱledeȬ
re,ȱPPR’sȱudarbejdelseȱafȱydelseskatalogerȱogȱderesȱaktiveȱdeltagelseȱiȱkommunensȱorgaȬ
nisationsȬȱ ogȱ kompetenceudviklingȱ alleȱ varȱ faktorer,ȱ derȱ havdeȱ påvirketȱ kvalitetenȱ afȱ
samarbejdetȱ iȱ enȱ positivȱ retning.ȱIȱ 2015ȱ erȱ derȱ sketȱ enȱ yderligereȱ bedring,ȱ idetȱ enȱ komȬ
muneȱerȱrykketȱfraȱlavȱtilȱmellemkategori.ȱ
ȱ
ÆndretȱinklusionsprocentȱkanȱsigesȱatȱværeȱenȱnøglefaktorȱiȱforholdȱtilȱkommuneafȬ
talenȱ forȱ 2013,ȱhvisȱordlydȱ er:ȱAndelenȱafȱ elever,ȱ derȱ skalȱ inkluderesȱ iȱdenȱalmindeligeȱ
undervisning,ȱ øges.ȱ Måletȱ erȱ således,ȱ atȱ andelenȱ afȱ eleverȱ iȱ almindeligȱ undervisningȱ iȱ
2015ȱerȱforøgetȱfraȱ94,4ȱpct.ȱtilȱ96,0ȱpct.ȱafȱdetȱsamledeȱelevtalȱiȱfolkeskolen.ȱÆndringenȱ
skalȱnaturligvisȱsesȱiȱforholdȱtil,ȱhvorȱlangtȱmanȱiȱ2010ȱlåȱfraȱkommuneaftalensȱmål.ȱ
ȱ
Denȱ nøjagtigeȱ inklusionsprocentȱ fremgårȱ afȱ skoleportrætterneȱ tidligereȱ iȱ denneȱ
rapport.ȱHvisȱmanȱopdelerȱiȱintervaller,ȱopnåsȱfølgendeȱfordeling.ȱ
ȱ
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Tabelȱ 28.ȱ Ændretȱ inklusionsprocentȱ fraȱ 2009/10ȱ tilȱ 2013,ȱ 2009/2010ȱ tilȱ 2014ȱ ogȱ fraȱ
2009/10ȱtilȱ2015ȱ
Ændretȱ inklusionsȬ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ Antalȱ kommunerȱ
procentȱ
2013ȱ
2014
2015ȱ
Mindreȱ endȱ 1ȱ proȬ 4ȱ
3ȱ
1ȱ
centpointȱ
Fraȱ1ȱtilȱ2ȱprocentpoȬ 4ȱ
3ȱ
2ȱ
intȱ
Mereȱ endȱ 2ȱ procentȬ 4ȱ
6ȱ
9ȱ
pointȱ
Kilde:ȱAdministrativeȱoplysningerȱfraȱkommunerneȱsenestȱiȱjanuarȱ2015ȱ
ȱ
Alleredeȱ iȱ 2013ȱ visteȱ detȱ sig,ȱ atȱ alleȱ kommunerȱ havdeȱ øgetȱ inklusionsprocentenȱ fraȱ
2009/10ȱtilȱ2013.ȱIȱaltȱplaceredeȱfireȱkommunerȱsigȱiȱkategorienȱmedȱopȱtilȱ1ȱprocentpoint,ȱ
fireȱ kommunerȱ havdeȱ enȱ stigningȱ påȱ mellemȱ 1ȱ ogȱ 2ȱ procentpoint,ȱ ogȱ fireȱ kommunerȱ
havdeȱenȱstigningȱpåȱmereȱendȱ2ȱprocentpoint;ȱdenȱhøjesteȱvarȱpåȱheleȱ4,5ȱprocentpoint.ȱ
Denȱgennemsnitligeȱstigningȱudgørȱ1,8ȱpct.ȱIȱ2014ȱvarȱderȱsketȱenȱyderligereȱinklusion,ȱ
såledesȱatȱderȱkunȱvarȱtreȱkommuner,ȱderȱhavdeȱenȱændringȱpåȱmindreȱendȱ1ȱprocentpoȬ
intȱiȱforholdȱtilȱ2019/10.ȱDerȱvarȱogsåȱkunȱtreȱkommuner,ȱderȱhavdeȱfraȱ1ȱtilȱ2ȱprocentpoȬ
intsȱændring,ȱmensȱhalvdelenȱafȱkommunerneȱlåȱoverȱ2ȱprocentpoint.ȱForȱ2015ȱgælder,ȱatȱ
niȱkommunerȱharȱændretȱinklusionenȱmereȱendȱ2ȱprocentpoint,ȱtoȱliggerȱfraȱ1ȱtilȱ2ȱproȬ
centpoint,ȱogȱkunȱenȱliggerȱmedȱmindreȱendȱ1ȱprocentpoint.ȱ
ȱȱ
Denȱgennemsnitligeȱinklusionsprocentȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱvarȱiȱ2009/10ȱpåȱ93,1ȱpct.ȱ
ogȱvarȱiȱ2013ȱstegetȱtilȱ94,9ȱpct.,ȱogȱfemȱafȱkommunerneȱlåȱnuȱoverȱaftalensȱgennemsnitȱ
påȱ 96ȱ pct.ȱ forȱ 2015.ȱ Denȱ gennemsnitligeȱ inklusionsprocentȱ varȱ iȱ startenȱ afȱ 2014ȱ påȱ 95,5ȱ
pct.,ȱ0,5ȱprocentpointȱunderȱmåletȱforȱ2015.ȱIȱ2015ȱerȱmåletȱpåȱ96ȱpct.ȱnået.ȱ

ȱ
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Sammenfatning,Del1,skolechefer,PPRogskoleforvaltninger
Deȱ 12ȱ kommuner,ȱ derȱ erȱ udvalgtȱ tilȱ undersøgelsen,ȱ dækkerȱ etȱ bredtȱ spektrumȱ afȱ denȱ
variation,ȱderȱ findesȱiȱdeȱ 98ȱdanskeȱ kommuner.ȱ Derȱ erȱ storbykommuner,ȱ forstadskomȬ
muner,ȱomegnskommunerȱogȱlandkommuner.ȱDerȱerȱvelstilledeȱkommunerȱogȱkommuȬ
nerȱ medȱ etȱ relativtȱ lavtȱ socioøkonomiskȱ niveau.ȱ Derȱ erȱ kommunerȱ medȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ
satsningȱpåȱoffentligȱservice,ȱherunderȱpåȱskoleområdet,ȱogȱderȱerȱkommuner,ȱhvorȱderȱ
findesȱ udfordringerȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ tilbydeȱ fxȱ folkeskolensȱ minimumstimetal.ȱ Derȱ erȱ
kommuner,ȱ hvorȱ manȱikkeȱharȱ rørtȱ nævneværdigtȱ vedȱskolestrukturen,ȱ ogȱkommuner,ȱ
derȱharȱgennemførtȱomfattendeȱændringer.ȱ
ȱ
Mestȱ interessantȱ iȱ nærværendeȱ sammenhængȱ er,ȱ atȱ kommunerneȱ iȱ skoleåretȱ
2009/10ȱ havdeȱ enȱ forskelligȱ inklusionsgradȱ forståetȱ somȱ andelenȱ afȱ eleverȱ inkluderetȱ iȱ
folkeskolensȱalmindeligeȱklasser.ȱNogleȱrelativtȱfåȱharȱhaftȱenȱhøjȱgradȱafȱinklusion,ȱmensȱ
andreȱ harȱ liggetȱ iȱ bundenȱ afȱ landsgennemsnittet.ȱ Deȱ storeȱ forskelleȱ tagetȱ iȱ betragtningȱ
kanȱ detȱ hellerȱ ikkeȱ undre,ȱ atȱ derȱ erȱ storeȱ forskelleȱ iȱ denȱ måde,ȱ hvorpåȱ manȱ harȱ grebetȱ
inklusionsprocessenȱan.ȱȱ
ȱ
Nogleȱ kommunerȱ harȱ væretȱ megetȱ tidligtȱ iȱ gang,ȱ ogȱ detȱ harȱ typiskȱ væretȱ medȱ atȱ
ændreȱetȱindividfokuseretȱfejlfindingssystemȱtilȱetȱsystemiskȱsynȱpåȱdeȱomstændigheder,ȱ
derȱgør,ȱatȱeleverȱkommerȱiȱvanskelighederȱiȱskolen.ȱIsærȱdenȱsåkaldteȱLPȬmodel,ȱsamtȱ
kopimodeller,ȱerȱslåetȱstærktȱigennem.ȱEnȱdelȱkommunerȱharȱogsåȱarbejdetȱsystematiskȱ
medȱdenȱrummelighedstænkning,ȱsomȱalleredeȱslogȱigennemȱomkringȱ2000.ȱSelveȱarbejȬ
detȱmedȱatȱstarteȱenȱinklusionsprocesȱstrækkerȱsigȱfraȱ2011ȱforȱdeȱtidligsteȱkommuner,ȱetȱ
årȱførȱlovændringenȱiȱaugustȱ2012,ȱoverȱ2012,ȱhvorȱRegeringenȱogȱKLȱindgikȱaftaleȱomȱ
kommunernesȱøkonomiȱforȱ2013,ȱogȱtilȱ2013,ȱhvorȱdeȱsidsteȱkommunerȱkomȱiȱgangȱforȱ
alvor.ȱȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱdeȱkommuner,ȱderȱerȱkommetȱsentȱiȱgang,ȱberettedeȱnogleȱskolecheferȱiȱ
2013,ȱatȱderȱiȱnogleȱkommuner,ȱisærȱlandkommunerȱmedȱmangeȱsmåȱskoler,ȱhavdeȱvæȬ
retȱenȱeksklusionskulturȱstøttetȱafȱønsketȱomȱspecialiseredeȱtilbudȱtilȱeleverȱmedȱfagligeȱ
ogȱ socialeȱ vanskelighederȱ ƺȱ ogȱ manglendeȱ overblikȱ overȱ økonomien.ȱ Eksklusionȱ blevȱ
belønnet.ȱLærerneȱogȱderesȱklasserȱogȱskolelederneȱslapȱafȱmedȱudfordrendeȱelever,ȱogȱ
tendensenȱblevȱstøttetȱafȱenȱfejlfindingskulturȱhosȱPPRȱsamtȱretskravȱpåȱdenȱspecialpæȬ
dagogiskeȱbistand.ȱDetȱvarȱkarakteristisk,ȱatȱingenȱprotesteredeȱoverȱdenȱøgedeȱsegregeȬ
ring,ȱogȱdetȱvarȱførstȱefterȱundersøgelsenȱafȱfolkeskolensȱspecialundervisningȱ(DeloitteȬ
rapporten),ȱatȱmanȱfikȱøjeȱpåȱudgiftsniveauet.ȱ
ȱ
Iȱ 2014ȱ arbejdedeȱ kommunerneȱ fortsatȱ medȱ inklusion,ȱ menȱ varȱ forskelligeȱ stederȱ iȱ
omstillingen.ȱMålsætningerneȱvarȱetableretȱiȱalleȱkommuner,ȱogȱmensȱdeȱkommuner,ȱderȱ
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startedeȱtidligst,ȱvarȱiȱgangȱmedȱimplementeringen,ȱvarȱdeȱsenestȱstartendeȱkommunerȱiȱ
færdȱmedȱatȱfærdiggøreȱarbejdetȱmedȱstrategierne.ȱPPRȱvarȱiȱmegetȱhøjȱgradȱkommetȱiȱ
spilȱmedȱ konsultativȱvirksomhedȱogȱtilbudȱomȱkompetenceudviklingȱtilȱdetȱpædagogiȬ
skeȱ personaleȱ ogȱ organisationsudviklingȱ iȱ kommunen.ȱ Detȱ atȱ arbejdeȱ konsultativtȱ erȱ
fortsatȱ iȱ fokusȱ påȱalleȱ12ȱ PPRȬkontorer.ȱ Detȱerȱ tydeligt,ȱatȱ detȱatȱarbejdeȱ medȱ inklusionȱ
harȱværetȱogȱfortsatȱerȱenȱudviklingsproces,ȱogȱalleȱkommunerȱbærerȱprægȱaf,ȱatȱinklusiȬ
onȱerȱgåetȱfraȱetȱoverordnetȱidealȱtilȱatȱværeȱenȱdelȱafȱpraksis.ȱIȱ2015ȱharȱmanȱfortsatȱudȬ
viklingenȱmodȱinklusion,ȱmenȱdetȱparallelleȱarbejdeȱmedȱatȱimplementereȱskolereformenȱ
harȱflyttetȱfokusȱnoget.ȱȱ
ȱ
Deȱkommuner,ȱderȱharȱværetȱtidligstȱiȱgang,ȱharȱogsåȱiværksatȱforudgåendeȱkomȬ
petenceudviklingsprogrammerȱforȱmedarbejderne,ȱførȱinklusionenȱerȱsatȱiȱgangȱrentȱorȬ
ganisatorisk.ȱIȱdeȱkommuner,ȱderȱerȱgåetȱiȱgangȱsenere,ȱerȱkompetenceudviklingȱogȱorȬ
ganisatoriskeȱ ændringerȱ nærmestȱ gåetȱ håndȱ iȱ hånd.ȱ Derȱ erȱ ingenȱ kommuner,ȱ derȱ ikkeȱ
harȱsøgtȱatȱgiveȱpersonaletȱkompetenceløft,ȱogȱderȱharȱværetȱafsatȱbetydeligeȱøkonomiȬ
skeȱressourcerȱhertil.ȱIȱ2013ȱvarȱderȱiȱgennemsnitȱbudgetteretȱmedȱ381ȱkr.ȱprȱelev,ȱmensȱ
derȱiȱ2014ȱvarȱafsatȱ481ȱkr.ȱpr.ȱelevȱogȱiȱ2015ȱ304ȱkr.ȱpr.ȱelev.ȱDesudenȱerȱderȱiȱflereȱkomȬ
munerȱafsatȱressourcerȱfraȱPPRȱogȱvidenscentreȱtilȱkompetenceudvikling,ȱudenȱatȱdisseȱ
beløbȱindgårȱiȱdetȱegentligeȱbudgetȱforȱkompetenceudviklingȱiȱinklusion.ȱDetȱalmindeliȬ
geȱ billedeȱ er,ȱ atȱ manȱharȱ haftȱ etȱ relativtȱ kortvarigtȱ forløbȱforȱ samtligeȱ medarbejdereȱogȱ
derudoverȱ harȱ uddannetȱ etȱ korpsȱ afȱ vejledere,ȱ derȱ gårȱ underȱ mangeȱ betegnelser.ȱ Deȱ
kommuner,ȱderȱharȱværetȱtidligstȱiȱgang,ȱerȱkendetegnetȱvedȱatȱhaveȱetȱhøjtȱgenereltȱresȬ
sourceforbrugȱog/ellerȱenȱdynamiskȱledelse,ȱhvorȱPPRȱspilledeȱenȱsærligȱrolleȱsomȱfaciliȬ
tator,ȱogȱsomȱnævntȱerȱPPRȱenȱaktivȱmedspillerȱellerȱforsøgerȱpåȱatȱbliveȱdetȱiȱalleȱkomȬ
muner.ȱDeȱkommuner,ȱsomȱerȱkommetȱrelativtȱsentȱiȱgang,ȱerȱgenereltȱkendetegnetȱvedȱ
atȱ væreȱ blandtȱ kommunerneȱ medȱ deȱ størsteȱ økonomiskeȱ udfordringer.ȱ Herȱ sesȱ megetȱ
drastiskeȱændringerȱafȱskolestrukturȱmedȱnedlæggelseȱogȱsammenlægningȱafȱskolerȱogȱiȱ
etȱenkeltȱtilfældeȱtotalȱnedlæggelseȱafȱsamtligeȱspecialklassetilbud,ȱhvadȱderȱharȱskabtȱenȱ
betydeligȱmodstand.ȱ
ȱ
Selvȱ hvorȱ inklusionsprocessenȱ harȱ væretȱ omfattende,ȱ erȱ denȱ dogȱ ledsagetȱ af,ȱ atȱ
manȱharȱladetȱressourcerȱfølgeȱmedȱoverȱiȱdenȱalmeneȱundervisning,ȱogȱatȱmanȱharȱsørȬ
getȱforȱenȱellerȱandenȱopkvalificeringȱafȱpersonalet.ȱNogleȱstederȱharȱmanȱligefremȱrelaȬ
tivtȱsetȱ–ȱiȱforholdȱtilȱdeȱøvrigeȱbudgetterȱiȱkommunenȱƺȱtilførtȱressourcerȱtilȱinklusionsȬ
processen.ȱDetȱerȱiȱdetȱheleȱtagetȱetȱgenereltȱbillede,ȱatȱøkonomiskeȱincitamenterȱsammenȱ
medȱlovændringensȱnydefineringȱafȱspecialundervisningȱspillerȱenȱmegetȱstorȱrolleȱfor,ȱ
atȱinklusionsprocessenȱerȱkommetȱsåȱvidt,ȱsomȱdetȱfaktiskȱerȱtilfældet,ȱfraȱ93,1ȱpct.ȱiȱ2010ȱ
tilȱ94,9ȱpct.ȱiȱ2013,ȱ95,5ȱpct.ȱiȱ2014ȱogȱ96,0ȱpct.ȱiȱ2015.ȱDetȱerȱdermedȱlykkedesȱatȱvendeȱ
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denȱtendensȱtilȱstigendeȱeksklusion,ȱderȱharȱværetȱtilȱstedeȱfraȱmidtȱiȱ1990’erne,ȱogȱsomȱ
forȱalvorȱtogȱfartȱfraȱ00’erneȱmedȱenȱyderligereȱstærkȱvækstȱefterȱstrukturreformenȱiȱ2007.ȱȱ
ȱ
Denȱmekanisme,ȱhvormedȱmanȱladerȱressourcerneȱfølgeȱoverȱiȱalmenundervisninȬ
gen,ȱgiverȱimidlertidȱletȱanledningȱtilȱuigennemskuelighedȱforȱpersonaletȱpåȱdenȱenkelteȱ
skole.ȱRessourcetildelingenȱskerȱmedȱudgangspunktȱiȱskolensȱelevtalȱogȱiȱdeȱflesteȱtilfælȬ
deȱ enȱ ekstraȱ pulje,ȱ somȱ afspejlerȱ skoledistriktetsȱ socialøkonomiskeȱ baggrund,ȱ ogȱ denȱ
fordelesȱmedȱmidlerȱtilȱspecialundervisningȱ(påȱmereȱendȱniȱtimerȱpr.ȱuge)ȱpåȱskolen,ȱtilȱ
betalingȱforȱeleverȱiȱspecialklasserȱudenȱforȱskolenȱogȱiȱspecialskoler,ȱtilȱsupplerendeȱunȬ
dervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ (tilȱ enkeltelever)ȱ ogȱ inklusionsfremmendeȱ foranstaltȬ
ninger,ȱmenȱherefterȱoverladesȱdetȱtilȱskolelederneȱatȱkanalisereȱmidlerneȱud.ȱDetȱerȱenȱ
krævendeȱopgaveȱatȱfordeleȱdisseȱressourcer,ȱogȱdetȱkanȱletȱføreȱtil,ȱatȱnogenȱbliverȱforbiȬ
gået,ȱogȱenkelteȱPPRȬledereȱføler,ȱatȱderȱletȱtagesȱmereȱhensynȱtilȱøkonomiȱendȱtilȱfagligeȱ
behov.ȱ
ȱ
Hvadȱøkonomiȱangår,ȱskalȱdetȱtagesȱiȱbetragtning,ȱatȱflereȱkommunerȱ gennemȱdeȱ
senereȱ årȱ somȱ følgeȱ afȱ denȱ økonomiskeȱ kriseȱ harȱ væretȱ gennemȱ generelleȱ besparelser.ȱ
Treȱafȱdeȱtolvȱkommunerȱhavdeȱetȱhøjereȱbudgetȱpr.ȱelevȱiȱ2013ȱendȱiȱ2012,ȱogȱniȱkomȬ
munerȱhavdeȱetȱmindreȱbudget.ȱForȱperiodenȱ2013ȱtilȱ2015ȱharȱderȱkunȱværetȱmarginaleȱ
ændringerȱiȱbudgetterneȱpr.ȱelev.ȱIȱ2014ȱgjaldt,ȱatȱfemȱkommunerȱhavdeȱetȱstørreȱbudgetȱ
endȱiȱ2013,ȱenȱkommuneȱhavdeȱsammeȱbudget,ȱmensȱseksȱkommunerȱhavdeȱetȱmindreȱ
budget.ȱNårȱmanȱsåȱpåȱdenȱdelȱafȱbudgettet,ȱderȱgikȱtilȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov,ȱherunȬ
derȱ bådeȱ specialundervisning,ȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ samtȱ
inklusionsfremmendeȱinitiativer,ȱvarȱderȱdogȱtaleȱomȱenȱøgningȱafȱbudgettetȱfraȱ2013ȱtilȱ
2014ȱ påȱ 1,1ȱ procentpoint.ȱ Iȱ 2015ȱ harȱ decentraliseringenȱ afȱ brugȱ afȱ alleȱ midlerȱ tilȱ eleverȱ
medȱ særligeȱ behovȱ medført,ȱ atȱ andelenȱ kunȱ kanȱ opgøresȱ forȱ treȱ kommunersȱ vedkomȬ
mende,ȱogȱiȱdisseȱerȱderȱingenȱforskydninger.ȱ
ȱ
Mensȱbudgettalȱsigerȱnogetȱomȱprioriteringer,ȱgiverȱnettodriftsudgifterȱetȱmereȱretȬ
visendeȱbilledeȱafȱressourceforbruget.ȱDetȱgælderȱher,ȱatȱderȱsomȱgennemsnitȱharȱværetȱ
enȱøgningȱiȱudgifterneȱpr.ȱelevȱpåȱ1,4ȱpct.ȱiȱfasteȱpriserȱfraȱ2012ȱtilȱ2014,ȱmenȱmedȱenȱbeȬ
tydeligȱvariationȱkommunerneȱiȱmellem.ȱ
ȱ
Iȱ forbindelseȱ medȱ deȱ nyeȱ arbejdstidsreglerȱ forȱ lærereȱ fraȱ augustȱ 2014ȱ erȱ derȱ heltȱ
gennemgåendeȱblevetȱsatsetȱpå,ȱatȱmanȱvilȱhaveȱtilstedeværelse,ȱfuldȱellerȱdelvis,ȱogȱhenȬ
sigtenȱ medȱ detteȱ erȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ atȱ øgeȱ mulighederneȱ forȱ etȱ tætȱ teamsamarbejde,ȱ
herunderȱsikreȱetȱgodtȱsamarbejdeȱmellemȱlærereȱogȱpædagoger.ȱ
ȱ
Hvisȱmanȱiȱ2013ȱikkeȱdecideretȱhavdeȱnedlagtȱspecialtilbud,ȱhavdeȱmanȱnæstenȱalleȱ
stederȱsøgtȱatȱændreȱsegregeringstraditionerȱvedȱatȱundgåȱhenvisningȱafȱdeȱyngsteȱeleverȱ
tilȱ specialtilbudȱ ogȱ iȱ nogleȱ tilfældeȱ ogsåȱ søgtȱ atȱ hjemtageȱ eleverȱ vedȱ atȱ ladeȱ ressourcerȱ
tilgåȱdenȱalmindeligeȱklasse.ȱSammeȱtendensȱsåsȱogsåȱiȱ2014,ȱhvorȱderȱikkeȱvarȱændretȱpåȱ
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antalletȱafȱspecialskoler,ȱmenȱderȱvarȱdogȱsketȱenȱreduktionȱiȱantalletȱafȱspecialklasserȱpåȱ
15ȱ pct.ȱ Niȱ afȱ kommunerneȱ havdeȱ reduceretȱ antalletȱ afȱ specialklasseeleverȱ fraȱ 2013ȱ tilȱ
2014.ȱFraȱ2014ȱtilȱ2015ȱerȱderȱsketȱenȱreduktionȱafȱantalletȱafȱspecialskolerȱpåȱfem,ȱogȱderȱ
erȱsketȱenȱreduktionȱafȱspecialklasserȱpåȱ24ȱpct.ȱ
ȱ
Fællesskabȱ omȱ ogȱ ejerskabȱ tilȱ inklusionȱ varȱ alleredeȱ iȱ 2013ȱ ƺȱ ellerȱ tidligereȱ ƺȱ søgtȱ
sikretȱpåȱmangeȱforskelligeȱmåder,ȱogȱiȱdeȱflesteȱkommunerȱvarȱderȱydetȱenȱstorȱindsatsȱ
forȱatȱfåȱskoleledere,ȱskolebestyrelser,ȱlærereȱogȱforældreȱmed.ȱDetȱvarȱdogȱogsåȱklart,ȱatȱ
joȱ længereȱ vækȱ manȱ komȱ fraȱ forvaltningerne,ȱ desȱ sværereȱ varȱ det,ȱ ogȱ nogleȱ lærereȱ ogȱ
forældreȱharȱværetȱsværeȱatȱfåȱmedȱpåȱidéen,ȱogȱderȱvarȱogsåȱenȱdelȱeksemplerȱpåȱforælȬ
dreklager.ȱLangtȱdeȱflesteȱkommunerȱhavdeȱproduceretȱinformationsmateriale,ȱderȱoplyȬ
steȱomȱidéerneȱogȱfordeleneȱvedȱinklusion.ȱIȱ2014ȱharȱflereȱkommunerȱafholdtȱinformatiȬ
onsmøderȱ forȱ alleȱ forældre,ȱ ogȱ manȱ harȱ søgtȱ enȱ mereȱ aktivȱ profileringȱ afȱ kommunensȱ
inklusionsstrategierȱiȱskriftligeȱmaterialerȱogȱpåȱhjemmesider.ȱDerȱharȱiȱ2014ȱværetȱenȱdelȱ
tilfælde,ȱhvorȱinklusionȱharȱfåetȱenȱdårligȱomtaleȱiȱmedier,ȱdelsȱpåȱbaggrundȱafȱindslagȱiȱ
TV,ȱ delsȱ iȱ deȱ trykteȱ medierȱ påȱ baggrundȱ afȱ opinionsmålinger,ȱ hvorȱ såvelȱ lærereȱ somȱ
forældreȱudtrykkerȱbekymringȱforȱinklusion,ȱogȱiȱnogleȱtilfældeȱerȱlærerkredseȱogȱforælȬ
dreȱgåetȱsammenȱiȱenȱallianceȱmodȱinklusion.ȱDetȱerȱetȱgennemgåendeȱindtrykȱhosȱskoleȬ
cheferȱ ogȱ PPRȬledere,ȱ atȱ denneȱ modstandȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ harȱ baggrundȱ iȱ konfliktenȱ
omȱlærernesȱarbejdstidȱiȱforåretȱ2013,ȱmenȱatȱusikkerhedenȱomȱskolereformenȱogsåȱspilȬ
lerȱind.ȱIȱ2015ȱharȱderȱfortsatȱværetȱenȱovervejendeȱnegativȱomtaleȱafȱinklusionȱiȱmedierȬ
ne.ȱ Skolecheferȱ ogȱ PPRȬledereȱ giverȱ fortsatȱudtrykȱ for,ȱatȱ lærerneȱ genereltȱ følerȱ sigȱ udȬ
fordretȱ afȱ inklusionsopgaven,ȱ menȱ atȱ detteȱ nuȱ ikkeȱ blotȱ harȱ afsmitningȱ fraȱ deȱ nyeȱ arȬ
bejdstidsregler,ȱmenȱogsåȱharȱforbindelseȱmedȱskolereformensȱkrav.ȱȱ
ȱ
Derȱ harȱ væretȱ bekymringerȱ over,ȱ omȱ forældreȱ tilȱ eleverȱ udenȱ særligeȱ behovȱ villeȱ
protestereȱogȱeventueltȱsætteȱderesȱbørnȱiȱfrieȱskoler,ȱenȱrisiko,ȱderȱikkeȱkanȱundervurdeȬ
resȱiȱdeȱkommuner,ȱderȱnetopȱharȱenȱhøjȱprocentandelȱiȱfrieȱskoler.ȱDerȱvarȱiȱ2013ȱikkeȱ
væsentligeȱtegnȱpå,ȱatȱdetteȱvarȱtilfældet.ȱIȱ2014ȱerȱderȱenȱlilleȱvariationȱiȱelevtalletȱiȱfolkeȬ
skolerȱogȱfrieȱskoler,ȱmenȱdetȱerȱmestȱudslagȱaf,ȱatȱderȱerȱetableretȱenȱellerȱnedlagtȱenȱfriȱ
skole.ȱIȱ2014ȱerȱderȱ85ȱfærreȱeleverȱiȱfrieȱskoler,ȱendȱderȱvarȱiȱ2013,ȱmensȱderȱsamtidigȱerȱ
etȱfaldȱpåȱ704ȱeleverȱiȱfolkeskolerne.ȱIȱ2015ȱerȱderȱetȱgenereltȱfaldȱiȱelevtallet,ȱmenȱderȱerȱ
enȱstigningȱpåȱ5,6ȱpct.ȱiȱantalletȱafȱeleverȱpåȱfrieȱskoler,ȱhvadȱderȱheltȱovervejendeȱskylȬ
desȱoprettelsenȱafȱénȱnyȱfriȱskoleȱiȱénȱkommune.ȱ
ȱ
PPRȱ spillerȱ enȱ væsentligȱ rolleȱ iȱ inklusionsbestræbelserne,ȱ ogȱ flereȱ skolecheferȱ ogȱ
PPRȬledereȱudtrykteȱiȱ2013,ȱatȱderȱsyntesȱatȱværeȱetȱklartȱbehovȱforȱanderledesȱkompeȬ
tencerȱ iȱ bemandingenȱ endȱ deȱ traditioneltȱ psykologiske.ȱ Manȱ efterspurgteȱ påȱ skolerneȱ
personer,ȱderȱhavdeȱenȱdidaktiskȱvinkelȱiȱderesȱrådgivning.ȱDeȱmestȱyderligtgåendeȱekȬ
semplerȱvarȱfraȱnogleȱstoreȱskoler,ȱderȱhellereȱvilȱkøbeȱderesȱservicerȱselvȱendȱbetaleȱforȱ
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demȱgennemȱPPRȱ–ȱPPRȱkosterȱiȱgennemsnitȱca.ȱ2.000ȱkr.ȱårligtȱpr.ȱelev.ȱDetȱsåȱudȱtil,ȱatȱ
enȱdelȱpsykologerȱstadigȱhavdeȱderesȱprofessionsidealȱiȱfejlfindingȱogȱudredninger.ȱPPRȱ
harȱ genereltȱ fraȱ 2013ȱ tilȱ 2014ȱ gennemgåetȱ enȱ storȱ udvikling,ȱ hvorȱ kommunerȱ erȱ blevetȱ
inspireretȱafȱKL’sȱpejlemærkerȱforȱfremtidensȱPPRȱogȱharȱudvikletȱydelseskatalogerȱmålȬ
rettetȱbrugerneȱafȱPPR.ȱPPRȱerȱiȱenȱdelȱtilfældeȱgåetȱbortȱfraȱenȱvidereudviklingȱafȱderesȱ
ydelseskataloger,ȱdetteȱforklarerȱlederneȱmed,ȱatȱPPRȬmedarbejderneȱiȱalleȱ12ȱkommunerȱ
nuȱerȱplaceretȱpåȱskolerne,ȱhvorforȱdeȱharȱfåetȱenȱmereȱdirekteȱkontaktȱtilȱdeȱenkelteȱlæȬ
rere,ȱsamtidigȱmedȱatȱdeȱbeskriver,ȱatȱderȱerȱsåȱvarierendeȱbehov,ȱatȱdetȱikkeȱgiverȱmeȬ
ningȱatȱhaveȱetȱydelseskatalog.ȱȱ
ȱ
Enȱandenȱudfordringȱiȱ2013ȱvedrørteȱPPR’sȱforvaltningsmæssigeȱplacering,ȱhvorȱenȱ
funderingȱ iȱ andetȱ endȱ skoleforvaltningenȱ syntesȱ atȱ giveȱ vanskeligheder,ȱ fordiȱ derȱ erȱ etȱ
forskelligtȱsynȱpå,ȱhvadȱdenȱoptimaleȱopgaveløsningȱer,ȱligesomȱdetȱkanȱudfordreȱsamȬ
arbejdetȱmellemȱskolechefȱ ogȱ PPR.ȱ Iȱ 2014ȱsesȱimidlertidȱ enȱ klarȱ tendensȱtil,ȱatȱ kommuȬ
nerneȱarbejderȱpåȱatȱudbyggeȱdetȱtværfagligeȱsamarbejdeȱiȱforvaltningerne.ȱDetteȱerȱfortȬ
satȱiȱ2015.ȱDerȱhar,ȱisærȱiȱdenȱsidsteȱdelȱafȱperiodenȱ2013Ȭ2015,ȱværetȱenȱstorȱudskiftningȱ
afȱledereȱiȱforvaltningerne,ȱhvilketȱharȱmedførtȱstoreȱændringerȱiȱforvaltningernesȱorgaȬ
nisering,ȱligesomȱdetȱharȱgivetȱbrudȱiȱkontinuitetenȱiȱarbejdsprocesserne.ȱ
ȱ
Visitationsprocesserneȱ harȱ fåetȱ mindreȱ betydningȱ vedȱ overgangȱ til,ȱ atȱ skolerȱ iȱ højȱ
gradȱ selvȱ skalȱ finansiereȱ specialtilbud,ȱ ogȱ detȱ gavȱ iȱ 2013ȱ afȱ ogȱ tilȱ anledningȱ til,ȱ atȱ PPRȱ
følteȱsigȱmarginaliseretȱiȱprocessen.ȱIȱ2014ȱvarȱdetȱfællesȱforȱflereȱafȱPPRȬenhederne,ȱatȱdeȱ
arbejdedeȱpåȱatȱetablereȱenȱheltȱfastȱstrukturȱfor,ȱhvornårȱenȱelevȱkanȱindstillesȱtilȱvisitaȬ
tion.ȱ Detteȱ sketeȱ forȱ atȱ sikre,ȱ atȱ derȱ arbejdesȱ tilstrækkeligtȱ medȱ elevenȱ iȱ almenmiljøet.ȱ
Detteȱerȱfortsatȱiȱ2015.ȱ
ȱ
Derȱerȱiȱforbindelseȱmedȱundersøgelsensȱstartȱiȱ2013ȱdefineretȱseksȱinklusionsindiȬ
katorer:ȱ Startårȱ forȱ inklusionsprocessen.ȱ Gradȱ afȱ fællesȱ værdigrundlagȱ påȱ forvaltningsȬ
niveauet.ȱ Gradȱ afȱ kompetenceudvikling.ȱ Gradȱ afȱ økonomiskeȱ incitamenter.ȱ Kvalitetȱ afȱ
samarbejdetȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPR.ȱÆndringȱiȱinklusionsprocentenȱfraȱ2010ȱtilȱ
2013.ȱDetȱgjaldtȱomȱdisse,ȱatȱdeȱførstȱogȱfremmestȱskulleȱtjeneȱsomȱbaselineȱforȱdeȱnæsteȱ
toȱundersøgelsesrunder.ȱȱ
ȱ
Iȱ 2014ȱ ogȱ igenȱ iȱ 2015ȱ anvendesȱ deȱ sammeȱ inklusionsindikatorer,ȱ dogȱ gårȱ inklusiȬ
onsprocentenȱnuȱfraȱ2010ȱtilȱ2015.ȱDerȱkanȱnaturligvisȱikkeȱværeȱændringerȱiȱforholdȱtilȱ
startårȱforȱinklusionsprocessen.ȱDeȱfemȱindikatorerȱanvendesȱiȱforbindelseȱmedȱanalyseȱ
afȱ dataȱ fraȱ skolebestyrelsesformænd,ȱ skoleledereȱ ogȱ lærereȱ iȱ denȱ følgendeȱ delȱ afȱ 2015Ȭ
rapporten.ȱ
ȱ

ȱ
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Del2.Datafraskoleledere,skolebestyͲ
relsesformænd,lærere,eleverogforͲ
ældre
AfȱSiddharthaȱBaviskarȱogȱChristopherȱdeȱMontgomeryȱ

KvantitativeresultaterfraspørgeskemaundersøgelserogDCUM’s
trivselsmålingblandtelever
IȱdenneȱrapportȱharȱviȱindtilȱvidereȱbelystȱomstillingsprocessenȱtilȱøgetȱinklusionȱiȱfolkeȬ
skolenȱpr.ȱmartsȱ2015ȱudȱfraȱetȱkommunaltȱperspektiv.ȱDetteȱharȱviȱgjortȱvedȱ(1)ȱatȱgiveȱetȱ
bredtȱportrætȱafȱomstillingsprocessenȱtilȱøgetȱinklusionȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱiȱundersøgelȬ
senȱogȱ(2)ȱatȱforetageȱkvantitativeȱanalyserȱfraȱinterviewsȱmedȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱ
iȱ deȱ pågældendeȱ kommuner.ȱ Iȱ forlængelseȱ afȱ detteȱ kommunaleȱ perspektivȱ erȱ formåletȱ
medȱdenneȱandenȱdelȱafȱrapportenȱatȱundersøgeȱomstillingsprocessenȱtilȱøgetȱinklusionȱ
pr.ȱ martsȱ 2015ȱ udȱ fraȱ henholdsvisȱ skolelederne,ȱ lærerne,ȱ bestyrelsesformændene,ȱ eleverneȱ ogȱ
forældrenesȱ perspektiv.ȱ Afsnittetȱ erȱ struktureretȱ efterȱ følgendeȱ femȱ fokuspunkterȱ forȱ arȬ
bejdetȱmedȱøgetȱinklusionȱiȱfolkeskolen:ȱ
ȱ
1. Inklusionsfremmendeȱstyringsmodellerȱ
2. Kompetencerȱ
3. Opbakningȱtilȱinklusionȱ
4. Fastholdelseȱafȱelevernesȱtrivselȱ
5. Supplerendeȱundervisning.ȱ
ForȱhvertȱafȱdeȱfemȱfokuspunkterȱvilȱviȱiȱdetȱfølgendeȱpræsentereȱdeȱvæsentligsteȱresultaȬ
terȱ fraȱ spørgeskemaundersøgelserneȱ blandtȱ skolelederne,ȱ lærerneȱ ogȱ bestyrelsesforȬ
mændeneȱpåȱskolerneȱiȱdeȱ12ȱkommuner.ȱHvadȱangårȱdetȱfjerdeȱfokuspunktȱ–ȱfastholdeȱ
afȱ elevernesȱ trivselȱ –ȱ inddragerȱ viȱ desudenȱ bådeȱ resultaterneȱ fraȱ (1)ȱ trivselsmålingenȱ
blandtȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱogȱ(2)ȱundersøgelsenȱafȱforældrenesȱopfattelseȱafȱderesȱ
børnsȱtrivselȱiȱskolen.ȱ
ȱ
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Derȱerȱforetagetȱtoȱtyperȱafȱstatistiskeȱanalyserȱvedȱhvertȱfokuspunkt.ȱForȱdetȱførsteȱanaȬ
lysererȱviȱdeȱrelevanteȱspørgeskemasvarȱoverȱtid,ȱidetȱviȱsammenholderȱbesvarelserneȱfraȱ
denneȱ tredjeȱ ogȱ sidsteȱ indsamlingsrundeȱ iȱ foråretȱ 2015ȱ medȱ resultaterneȱ fraȱ førsteȱ indȬ
samlingsrundeȱ gennemførtȱ påȱ sammeȱ tidspunktȱ toȱ årȱ tidligere.ȱ Vedȱ atȱ sammenholdeȱ
disseȱ resultaterȱ medȱ resultaterneȱ fraȱ denȱ tilsvarendeȱ analyseȱ iȱ sidsteȱ rapportȱ fraȱ martsȱ
2014ȱgiverȱkapitletȱetȱindblikȱiȱudviklingstendenserneȱiȱomstillingsprocessenȱoverȱdeȱtreȱ
år.ȱResultaterneȱfraȱalleȱtreȱindsamlingsrunderȱerȱpræsenteretȱiȱtabelmaterialetȱiȱAppenȬ
diks.ȱ
ȱ
Forȱdetȱandetȱanalysererȱviȱsammenhængenȱmellemȱspørgeskemasvareneȱindenȱforȱ
ovenståendeȱ femȱ fokuspunkterȱ ogȱ deȱ syvȱ inklusionsindikatorer,ȱ somȱ blevȱ opstilletȱ vedȱ
projektetsȱbegyndelseȱiȱ2013.ȱDeȱsyvȱinklusionsindikatorerȱer:ȱ
ȱ
1. Startårȱforȱinklusionsprocessenȱ
2. Gradȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauetȱ
3. Gradȱafȱkompetenceudviklingȱ
4. Gradȱafȱøkonomiskeȱincitamenterȱ
5. KvalitetȱafȱsamarbejdeȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPRȱ
6. Ændringȱiȱinklusionsprocentenȱfraȱ2010ȱtilȱ2013ȱ
7. Kommunernesȱsocioøkonomiskeȱindeks.ȱ
Inklusionsindikatorerneȱerȱiȱdelȱ1ȱblevetȱbeskrevetȱiȱforholdȱtilȱhverȱafȱdeȱ12ȱkommuner,ȱ
derȱ indgårȱ iȱ undersøgelsen.ȱ Kommunernesȱ socioøkonomiskeȱ indeksȱ pr.ȱ martsȱ 2015ȱ
fremgårȱ dogȱ afȱ figurȱ B3.5ȱ iȱ Bilagȱ 3.ȱ Kommunernesȱ inklusionsprocentȱ pr.ȱ martsȱ 2015ȱ
fremgårȱafȱtabelȱB.3.2.ȱ
ȱ
Forȱbeggeȱtyperȱafȱstatistiskeȱanalyserȱerȱdetȱværdȱatȱbemærke,ȱatȱviȱsomȱfølgeȱafȱ
detȱ relativtȱ laveȱ antalȱ besvarelserȱ iȱ hverȱ gruppeȱ finderȱ relativtȱ fåȱ statistiskȱ signifikanteȱ
resultater.ȱDetteȱforholdȱerȱsærligtȱudtaltȱforȱanalyserȱvedrørendeȱskolelederneȱ(n=ȱ83)ȱogȱ
bestyrelsesformændeneȱ (n=77),ȱ idetȱ viȱ –ȱ iȱ forholdȱ tilȱ lærerneȱ (nȱ =ȱ 686)ȱ –ȱ harȱ væsentligtȱ
færreȱbesvarelserȱforȱdisseȱtoȱrespondentgrupper.ȱȱ
ȱ

Datamaterialet
Detȱ datamateriale,ȱ derȱ liggerȱ tilȱ grundȱ forȱ analyserneȱ iȱ denneȱ andenȱ delȱ afȱ rapporten,ȱ
byggerȱ hovedsagligtȱ påȱ spørgeskemabesvarelserȱ fraȱ skoleledere,ȱ skolebestyrelsesforȬ
mændȱogȱlærereȱiȱdeȱ12ȱkommuner.ȱȱ
ȱ
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Tabelȱ29.ȱAntalȱudsendteȱspørgeskemaer,ȱantalȱbesvarelserȱogȱsvarprocentenȱforȱhenȬ
holdsvisȱskoleledere,ȱskolebestyrelsesformændȱogȱlærere.ȱ
ȱ
Skoleledereȱ
Skolebestyrelsesformændȱ
Lærereȱ

Antalȱudsendteȱ
spørgeskemaer
124ȱ
120ȱ
1.886ȱ

Antalȱbesvarelserȱ
83ȱ
77ȱ
686ȱ

Svarprocentȱ
67ȱpct.ȱ
64ȱpct.ȱ
36ȱpct.ȱ

ȱ
Regeringenȱogȱkommunerneȱharȱfastsatȱenȱmålsætningȱom,ȱatȱelevernesȱtrivselȱskalȱfastȬ
holdesȱiȱtaktȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱForȱatȱbelyseȱdenneȱmålsætningȱharȱviȱ–ȱ
forudenȱ deȱ treȱ spørgeskemaundersøgelserȱ tilȱ lærere,ȱ ledereȱ ogȱ bestyrelsesformændȱ –ȱ
foretagetȱenȱmålingȱafȱelevernesȱtrivselȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasserneȱpåȱskolerneȱiȱdeȱ12ȱudvalgteȱ
kommuner.ȱMålingenȱerȱgennemførtȱvedȱhjælpȱafȱ”Termometeret”,ȱsomȱerȱetȱværktøjȱtilȱ
målingȱafȱeleversȱtrivsel,ȱderȱerȱudvikletȱogȱdrevetȱafȱDanskȱCenterȱforȱUndervisningsȬ
miljøȱ(DCUM).ȱȱ
ȱ
Endeligȱharȱvi,ȱsomȱetȱsupplementȱtilȱtrivselsmålingenȱblandtȱeleverne,ȱspurgtȱforȬ
ældreneȱtilȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasse,ȱhvordanȱdeȱopfatterȱderesȱbørnsȱtrivselȱiȱskolen.ȱȱ

Analyseresultaterfordefemfokuspunkter:
Fokuspunkt 1: Inklusionsfremmende styringsmodeller (tabel B2.1ͲB2.29 i AppenͲ
diks)
Vedrørendeȱdeȱinklusionsfremmendeȱstyringsmodellerȱpåȱskolerneȱharȱviȱoverordnetȱsetȱ
spurgtȱindȱtilȱtreȱforskelligeȱforhold,ȱnemligȱ(1)ȱincitamenterneȱtilȱøgetȱinklusionȱpåȱskoȬ
lerne,ȱ(2)ȱsamarbejdetȱmellemȱskolerneȱogȱPPRȱogȱ(3)ȱskoleledernesȱrolleȱiȱvisitationsproȬ
cessen.ȱ
ȱ

Incitamentertiløgetinklusion
Hvadȱ angårȱ detȱ førsteȱ forholdȱ –ȱ incitamenterȱ tilȱ øgetȱ inklusionȱ –ȱ angiverȱ treȱ udȱ afȱ fireȱ
skoleledereȱ(74ȱpct.),ȱatȱskolenȱharȱetȱøkonomiskȱincitamentȱtilȱinklusionȱafȱeleverȱpåȱskoȬ
len.ȱ Iȱ modsætningȱ hertilȱ varȱ detȱ blotȱ 62ȱ pct.ȱ afȱ skolelederne,ȱ somȱ iȱ førsteȱ indsamlingsȬ
rundeȱ iȱ 2013ȱ svarede,ȱ atȱ derȱ eksisteredeȱ sådanneȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ påȱ skolen,ȱ
mensȱdetȱvarȱ80ȱpct.ȱiȱandenȱrunde.ȱMenȱændringenȱfraȱrundeȱ1ȱerȱhverkenȱiȱdenneȱellerȱiȱ
sidsteȱrundeȱsignifikant.ȱDetȱerȱdogȱvigtigtȱatȱværeȱopmærksomȱpå,ȱatȱviȱ–ȱtrodsȱdenȱrelaȬ
tivtȱhøjeȱsvarprocentȱblandtȱskolelederneȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱ–ȱoperererȱmedȱetȱlavtȱantalȱ
observationerȱ iȱ analysen,ȱ hvilketȱ gørȱ detȱ sværtȱ atȱ findeȱ statistiskȱ signifikanteȱ forskelleȱ
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mellemȱ deȱ toȱ runder.2ȱ Andelenȱ afȱ skoleledereȱ (74ȱ pct.),ȱ somȱ vurderer,ȱ atȱ derȱ findesȱ etȱ
økonomiskȱincitamentȱtilȱinklusionȱpåȱskolerneȱstemmerȱnogenlundeȱoverensȱmedȱanaȬ
lyserneȱpåȱkommuneniveau.ȱSåledesȱoplysteȱ10ȱudȱafȱ12ȱskolecheferȱ(dvs.ȱ83ȱpct.),ȱatȱderȱiȱ
kommunerneȱerȱetableretȱøkonomiskeȱincitamenterȱtilȱatȱinkludereȱflereȱeleverȱiȱdenȱalȬ
mindeligeȱundervisning,ȱjf.ȱrapportensȱdelȱ1.ȱForskellenȱmellemȱvurderingenȱblandtȱskoȬ
leledereȱogȱskolecheferȱerȱdogȱstørreȱiȱdenneȱrunde,ȱendȱdenȱvarȱiȱ2.ȱrunde,ȱhvorȱ80ȱpct.ȱ
afȱskolelederneȱmente,ȱatȱskolenȱhaveȱøkonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusion.ȱ
ȱ
Forudenȱ spørgsmåletȱ omȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ tilȱ inklusionȱ harȱ viȱ ogsåȱ spurgtȱ
skolelederneȱ om,ȱ iȱ hvilketȱ omfangȱ deȱ enkelteȱ lærereȱ påȱ skolenȱ harȱ etȱ incitamentȱ tilȱ atȱ
inkludereȱeleverȱmedȱsærligeȱundervisningsbehovȱiȱdenȱalmindeligeȱklasseundervisning.ȱ
Herȱvurdererȱblotȱ7ȱpct.ȱafȱskolelederne,ȱatȱlærerneȱ”iȱhøjȱgrad”ȱharȱetȱincitamentȱtilȱatȱ
inkludereȱeleverȱmedȱsærligeȱundervisningsbehovȱiȱklassen.ȱIngenȱskoleledereȱvurderer,ȱ
atȱlærerneȱiȱ”megetȱhøjȱgrad”ȱharȱincitamentȱtilȱatȱinkludereȱeleverȱmedȱsærligeȱunderȬ
visningsbehovȱiȱklassen.ȱIȱ1.ȱogȱ2.ȱrundeȱvarȱdenȱsamledeȱandelȱforȱdeȱtoȱsvarkategorierȱ
hhv.ȱ11ȱogȱ13ȱpct.ȱSåȱudviklingenȱhar,ȱsomȱdetȱfremgårȱafȱtabelȱB2.2ȱiȱAppendiks,ȱbevæȬ
getȱsigȱiȱnegativȱretning.ȱForskellenȱerȱdogȱikkeȱstatistiskȱsignifikant.ȱȱ
ȱ
Iȱ modsætningȱ hertilȱ viserȱ analyserneȱ afȱ lærernesȱ egenȱ vurderingȱ afȱ deresȱ incitaȬ
mentȱtilȱinklusion,ȱatȱincitamentetȱmedȱstatistiskȱsikkerhedȱerȱstegetȱfraȱ1.ȱtilȱ3.ȱindsamȬ
lingsrunde.ȱSåledesȱsvarerȱknaptȱhverȱfjerdeȱlærerȱ(23ȱpct.)ȱiȱ3.ȱrunde,ȱatȱdeȱ”iȱmegetȱhøjȱ
grad”ȱ ellerȱ ”iȱ højȱ grad”ȱ harȱ etȱ incitamentȱ tilȱ atȱ inkludereȱ eleverȱ medȱ særligeȱ undervisȬ
ningsbehovȱ iȱ klassen,ȱmensȱdetȱ blotȱ varȱ 16ȱ pct.ȱ afȱ lærerne,ȱ somȱangavȱ detteȱ iȱ1.ȱ runde.ȱ
Selvomȱderȱerȱenȱtendensȱtil,ȱatȱlærerneȱiȱhøjereȱgradȱendȱførȱmener,ȱatȱdeȱharȱincitamentȱ
tilȱ atȱ inkludereȱ børnȱ medȱ særligeȱ undervisningsbehov,ȱ såȱ erȱ andelenȱ afȱ lærere,ȱ derȱ ”iȱ
mindreȱ grad”ȱ ellerȱ ”sletȱ ikke”ȱ mener,ȱ atȱ deȱ harȱ incitamentȱ tilȱ atȱ inkludereȱ eleverȱ medȱ
særligeȱundervisningsbehov,ȱdogȱstadigȱstørre,ȱnemligȱ33ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱPåȱenȱskalaȱfraȱ1ȱ
tilȱ5,ȱhvorȱ5ȱangiverȱenȱmegetȱhøjȱgradȱafȱincitamenterȱogȱ1ȱangiverȱsletȱingenȱincitamenȬ
ter,ȱerȱdenȱgennemsnitligeȱbesvarelseȱiȱrundeȱ3ȱ2,13ȱforȱskolelederneȱogȱ2,8ȱforȱlærerne.ȱ
Medȱandreȱordȱvurdererȱbeggeȱgrupperȱiȱgennemsnit,ȱatȱlærernesȱincitamenterȱbefinderȱ
sigȱetȱstedȱmellemȱ”iȱmindreȱgrad”ȱogȱ”iȱnogenȱgrad”.ȱȱ
ȱ

SamarbejdemellemskolerogPPR
Udȱoverȱincitamenterneȱtilȱinklusion,ȱherunderȱdeȱøkonomiskeȱincitamenter,ȱharȱviȱogsåȱ
spurgtȱ skolelederneȱ ogȱ lærerneȱ om,ȱ hvordanȱ deȱ vurdererȱ deresȱ samarbejdeȱ medȱ PPR.ȱ
Paralleltȱtilȱ1.ȱogȱ2.ȱrundeȱangiverȱmereȱendȱ85ȱpct.ȱafȱskolelederne,ȱatȱledelsenȱpåȱskolenȱ
holderȱfasteȱmøderȱmedȱPPR.ȱDesudenȱmenerȱskolelederneȱheltȱgenerelt,ȱatȱsamarbejdetȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDetȱsammeȱgørȱsigȱgældendeȱforȱanalyserneȱvedrørendeȱskolebestyrelsesformændene.ȱ
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medȱPPRȱfungererȱgodt.ȱDetȱpositiveȱsamarbejdeȱgørȱsigȱbådeȱgældendeȱmedȱhensynȱtilȱ
(A)ȱ rådgivningȱ ogȱ vejledning,ȱ (B)ȱ udredningȱ afȱ eleverȱ ogȱ (C)ȱ supervision.ȱ Andelenȱ afȱ
positiveȱbesvarelserȱerȱhøjereȱendȱiȱ1.ȱrundeȱogȱlavereȱendȱiȱ2.ȱrunde.ȱForskelleneȱerȱdogȱ
ikkeȱstatistiskȱsignifikante.ȱȱ
ȱ
IȱmodsætningȱtilȱskolelederneȱerȱlærernesȱvurderingȱafȱsamarbejdetȱmedȱPPRȱgeneȬ
reltȱ mereȱ lunken.ȱ Hvorȱ skolelederneȱ påȱ enȱ femtrinsskalaȱ fraȱ 1ȱ tilȱ 5,ȱ hvorȱ 5ȱ erȱ ”megetȱ
godt”,ȱvurdererȱskoleledelserneȱiȱsnitȱsamarbejdetȱpåȱdeȱforskelligeȱområderȱomkringȱ4Ȭ
4,4,ȱmensȱlærerneȱ iȱsnitȱ vurdererȱ detȱ tilȱmellemȱ2,7ȱ ogȱ3,1,ȱaltsåȱ ligeȱ omkringȱ middel.ȱ Iȱ
forholdȱtilȱførsteȱrundeȱerȱderȱhellerȱingenȱstatistiskȱsignifikanteȱforskelleȱiȱlærernesȱbeȬ
svarelser.ȱ
ȱ

Skoleledernesrolleivisitationsprocessen
Detȱtredjeȱforhold,ȱsomȱviȱharȱundersøgtȱvedȱdeȱinklusionsfremmendeȱstyringsmodeller,ȱ
erȱiȱhvilketȱomfang,ȱskolelederneȱerȱinvolveretȱiȱvisitationsprocessen,ȱnårȱderȱskalȱtræffesȱ
afgørelseȱomȱplaceringenȱafȱenȱelevȱfraȱskolelederensȱegenȱskole.ȱIȱlighedȱmedȱdeȱforrigeȱ
toȱrunderȱrapportererȱknaptȱ60ȱpct.ȱafȱskolelederne,ȱatȱdeȱentenȱ”iȱmegetȱhøjȱgrad”ȱellerȱ
”iȱhøjȱgrad”ȱerȱinvolveretȱiȱvisitationsprocessen.ȱAndelenȱerȱlidtȱmindreȱendȱiȱdeȱtidligereȱ
runder.ȱAndelenȱafȱskoleledere,ȱderȱ”sletȱikke”ȱerȱinvolveredeȱiȱvisitationsprocessen,ȱerȱ
voksetȱtilȱknapȱ20ȱpct.,ȱhvilketȱerȱenȱstigningȱpåȱenȱtredjedelȱsammenlignetȱmedȱrundeȱ1.ȱ
Selvomȱderȱgenereltȱtegnerȱsigȱetȱbilledeȱaf,ȱatȱskolelederneȱiȱhøjȱgradȱdeltagerȱiȱvisitatiȬ
onsprocessen,ȱerȱderȱsåledesȱogsåȱganskeȱmangeȱskoleledereȱ(iȱaltȱ43ȱpct.),ȱsomȱ”sletȱikȬ
ke”,ȱ”iȱmindreȱgrad”ȱellerȱ”iȱnogenȱgrad”ȱerȱinvolveretȱiȱdenneȱproces.ȱForskelleneȱmelȬ
lemȱrunderneȱerȱikkeȱstatistiskȱsignifikante,ȱogȱderȱerȱikkeȱgrundȱtilȱatȱtro,ȱatȱomstillingenȱ
tilȱøgetȱinklusionȱharȱændretȱvedȱdette.ȱ
ȱ

Sammenhængen mellem inklusionsfremmende styringsmodeller og de syv inklusiͲ
onsindikatorer
Skoleledere
Viȱ harȱ analyseretȱ sammenhængenȱ mellemȱ skoleledernesȱ svarȱ påȱ spørgsmåleneȱ omȱ inȬ
klusionsfremmendeȱ styringsmodellerȱ ogȱ deȱ syvȱ inklusionsindikatorerȱ (seȱ tabellerneȱ
B2.8Ȭ21ȱiȱBilagȱ2ȱforȱenȱudtømmendeȱoversigtȱoverȱanalyseresultaterne).ȱBlandtȱresultaȬ
terneȱkanȱdetȱfremhæves,ȱatȱviȱfinderȱenȱstatistiskȱsikkerȱsammenhængȱmellemȱstartåretȱ
forȱinklusionsprocessenȱiȱkommunenȱogȱskoleledernesȱvurderingȱafȱdeȱøkonomiskeȱinciȬ
tamenterȱtilȱinklusionȱpåȱskolen.ȱHerȱfinderȱviȱenȱtendensȱtil,ȱatȱenȱstørreȱandelȱafȱskoleȬ
lederneȱ mener,ȱ atȱ etȱ sådantȱ økonomiskȱ incitamentȱ eksisterer,ȱ hvisȱ inklusionsprocessenȱ
blevȱpåbegyndtȱiȱ2011ȱellerȱ2012ȱsammenlignetȱmedȱ2013.ȱȱ
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ȱ
Herudoverȱfinderȱviȱ–ȱsomȱiȱ2.ȱrundeȱ–ȱenȱtendensȱtilȱenȱnegativȱsammenhængȱmelȬ
lemȱ gradenȱ afȱ fællesȱ værdigrundlagȱ påȱ forvaltningsniveauȱ ogȱ andelenȱ afȱ skoleledere,ȱ
somȱmenerȱatȱhaveȱetȱøkonomiskȱincitamentȱtilȱinklusionȱpåȱskolen.ȱMedȱandreȱord,ȱskoȬ
leledereȱiȱkommunerȱmedȱmellemhøjȱgradȱafȱfællesȱværdigrundlagȱmenerȱiȱhøjereȱgradȱ
endȱ skoleledereȱ iȱ kommunerȱ medȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ fællesȱ værdigrundlag,ȱ atȱ skolenȱ harȱ
økonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusionȱafȱelever.ȱIngenȱkommunerȱharȱiȱ3.ȱrundeȱenȱlavȱ
gradȱafȱfællesȱværdigrundlag.ȱSamtidigȱerȱskolelederneȱiȱkommunerȱmedȱenȱmellemhøjȱ
gradȱ afȱ fællesȱ værdigrundlagȱ ogsåȱ signifikantȱ mereȱ involveredeȱ iȱ visitationsprocessen.ȱ
Detteȱ kunneȱ tydeȱ påȱ enȱ mereȱ direkteȱ arbejdsgangȱ mellemȱ PPRȱ ogȱ skolelederen,ȱ hvisȱ
samarbejdetȱikkeȱfungererȱpåȱhøjereȱniveau.ȱDetteȱunderstøttesȱaf,ȱatȱskoleledereȱiȱkomȬ
muner,ȱhvorȱderȱerȱenȱhøjȱgradȱafȱsamarbejdeȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPR,ȱiȱmindreȱ
gradȱharȱfasteȱmøderȱmedȱPPRȱpåȱskolenȱsammenlignetȱmedȱkommuner,ȱhvorȱsamarbejȬ
detȱmellemȱskoleforvaltningȱogȱPPRȱerȱmellemhøjt.ȱ
ȱ
SamtidigȱsigerȱskolelederneȱiȱkommunerȱmedȱlavereȱsocioøkonomiskȱindeksȱiȱhøjeȬ
reȱ gradȱ endȱ skoleledereȱ iȱ kommunerȱ medȱ højtȱ socioøkonomiskȱ indeks,ȱ atȱ deȱ harȱ fasteȱ
møderȱmedȱPPRȱpåȱskolen,ȱogȱatȱskolelederenȱerȱinvolveretȱiȱvisitationsprocessen.ȱForȬ
skelleneȱmellemȱkommunerȱkanȱsåledesȱogsåȱskyldesȱstrukturelleȱforholdȱvedȱkommuȬ
nenȱsnarereȱendȱværdierȱogȱgradenȱafȱsamarbejdeȱiȱforvaltningen.ȱ
ȱ

Lærere
ViȱharȱogsåȱanalyseretȱsammenhængenȱmellemȱlærernesȱsvarȱogȱdeȱsyvȱinklusionsindiȬ
katorerȱ (seȱ tabelȱ B2.22).ȱ Analyseresultaterneȱ viserȱ blandtȱ andet,ȱ atȱ lærereȱ iȱ kommuner,ȱ
hvorȱinklusionsprocentenȱharȱændretȱsigȱmedȱoverȱ2ȱprocentpoint,ȱvurdererȱsamarbejdetȱ
medȱPPRȱlavereȱift.ȱbådeȱrådgivningȱogȱudredningȱendȱiȱkommunerȱmedȱenȱlavereȱstigȬ
ningȱ iȱ inklusionsprocenten.ȱ Modsatȱ resultaterneȱ iȱ rundeȱ 2ȱ erȱ sammenhængenȱ mellemȱ
lærernesȱoplevelseȱafȱkvalitetenȱafȱsamarbejdetȱmedȱPPRȱogȱdeȱøvrigeȱinklusionsindikaȬ
torerȱdogȱikkeȱsåȱklar.ȱȱ
ȱ
Iȱdeȱkommuner,ȱhvorȱskolechefenȱiȱforvaltningenȱvurderer,ȱatȱderȱiȱhøjȱgradȱerȱetȱ
økonomiskȱincitamentȱtilȱinklusion,ȱvurdererȱlærerneȱderesȱincitamentȱtilȱinklusionȱhøjeȬ
reȱendȱiȱkommuner,ȱhvorȱforvaltningenȱvurdererȱincitamentetȱsomȱmellemhøjt,ȱmenȱlaȬ
vereȱendȱiȱkommuner,ȱhvorȱforvaltningensȱvurderingȱerȱlav.ȱDetteȱtyderȱpå,ȱatȱøkonomiȬ
skeȱ incitamenter,ȱ somȱ deȱ serȱ udȱ fraȱ forvaltningensȱ perspektiv,ȱ ikkeȱ sætterȱ sigȱ igennemȱ
forȱlærerneȱpåȱenȱensartetȱmåde.ȱ
ȱ
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Fokuspunkt2:Kompetenceudvikling(tabelB2.30ͲB2.91iAppendiks)
Iȱdetteȱafsnitȱundersøgerȱvi,ȱhvordanȱskolerneȱarbejderȱmedȱkompetenceudviklingȱiȱforȬ
bindelseȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱFørstȱundersøgerȱviȱdeȱaktiviteter,ȱsomȱskoȬ
lerneȱharȱhaftȱiȱforbindelseȱmedȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱHerefterȱundersøgerȱviȱdeȱresȬ
sourcer,ȱsomȱerȱtilgængeligeȱforȱskolensȱlærereȱogȱpædagogerȱiȱforholdȱtilȱarbejdetȱmedȱ
inklusion.ȱ
ȱ

Aktiviteter
DerȱerȱsketȱetȱmarkantȱfaldȱiȱforholdȱtilȱskolernesȱprioriteringȱafȱkompetenceudviklingsȬ
aktiviteterȱmedȱhenblikȱpåȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱHvorȱ72ȱpct.ȱafȱskolelederneȱiȱrundeȱ1ȱ
ogȱ 61ȱ pct.ȱ afȱ skolelederneȱ iȱ rundeȱ 2ȱ svarede,ȱ atȱ derȱ påȱ deresȱ skoleȱ erȱ blevetȱ afholdtȱ enȱ
pædagogiskȱdagȱomȱinklusion,ȱerȱtalletȱkunȱenȱfjerdedelȱ(25ȱpct.)ȱiȱrundeȱ3.ȱAndelenȱafȱ
skoleledere,ȱderȱharȱhaftȱlærereȱpåȱkursus,ȱerȱfaldetȱfraȱ78ȱpct.ȱiȱrundeȱ1ȱtilȱ54ȱpct.ȱiȱrundeȱ
3,ȱmensȱandelenȱafȱskoleledere,ȱderȱharȱtagetȱinitiativȱtilȱatȱarbejdeȱmedȱbestemteȱpædaȬ
gogiskeȱmodellerȱellerȱværktøjer,ȱerȱfaldetȱfraȱ84,5ȱpct.ȱtilȱ54ȱpct.ȱPåȱtrodsȱafȱdetȱbegrænȬ
sedeȱanalyseudvalgȱerȱalleȱtalleneȱstatistiskȱsignifikante.ȱDetteȱbratteȱfaldȱerȱganskeȱiøjeȬ
faldende.ȱDetȱerȱikkeȱutænkeligt,ȱatȱfolkeskolereformen,ȱderȱblevȱsatȱiȱværkȱpåȱskolerneȱiȱ
augustȱ2014,ȱkanȱhaveȱoptagetȱskolernesȱopmærksomhed,ȱogȱatȱinklusionsarbejdetȱiȱdenȱ
forbindelseȱharȱfåetȱenȱlavereȱprioritet.ȱ
ȱ
Detteȱ billedeȱ bekræftesȱ afȱ lærerne,ȱ derȱ ogsåȱ erȱ blevetȱ spurgtȱ omȱ hvilkeȱ konkreteȱ
aktiviteter,ȱsomȱdeȱiȱdetteȱskoleårȱharȱdeltagetȱiȱvedrørendeȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱAnȬ
delenȱafȱlærere,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱenȱpædagogiskȱdagȱomȱinklusion,ȱerȱfaldetȱfraȱ34ȱpct.ȱiȱ
rundeȱ1ȱtilȱ15ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱAndelenȱafȱlærere,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱkurserȱomȱinklusion,ȱerȱ
faldetȱfraȱ28ȱpct.ȱiȱrundeȱ1ȱtilȱ13ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱAndelenȱafȱlærere,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱkurȬ
serȱomȱbestemteȱpædagogiskeȱmodeller,ȱerȱfaldetȱfraȱ35ȱpct.ȱiȱrundeȱ1ȱtilȱ15ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱ
Ogȱandelenȱafȱlærere,ȱderȱharȱgjortȱbrugȱafȱinformationsmaterialeȱomȱinklusion,ȱerȱfaldetȱ
fraȱ21ȱpct.ȱiȱrundeȱ1ȱtilȱ12ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱSamtidigȱerȱandelen,ȱderȱikkeȱharȱdeltagetȱiȱnoȬ
genȱafȱdeȱnævnteȱaktiviteter,ȱfordobletȱfraȱ22ȱpct.ȱiȱrundeȱ1ȱtilȱ44ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱAlleȱforȬ
skelleneȱerȱstatistiskȱhøjsignifikante.ȱDenȱenesteȱaktivitet,ȱhvorȱandelenȱafȱlærere,ȱderȱharȱ
deltagetȱiȱden,ȱerȱvokset,ȱerȱatȱgøreȱbrugȱafȱenȱinklusionsvejleder.ȱHerȱerȱandelenȱstegetȱ
statistiskȱsignifikantȱfraȱ10ȱtilȱ16ȱpct.ȱDetteȱsvarerȱtilȱenȱstigningȱfraȱenȱudȱafȱtiȱtilȱomkringȱ
enȱudȱafȱ6.ȱDetȱdrejerȱsigȱsåledesȱstadigȱomȱenȱganskeȱlilleȱgruppeȱlærere.ȱ
ȱ
Andelenȱ afȱ lærere,ȱ derȱ harȱ deltagetȱ iȱ aktiviteterne,ȱ varȱ alleredeȱ iȱ udgangspunktetȱ
overraskendeȱlav.ȱFxȱvarȱdetȱoverraskende,ȱatȱunderȱenȱtredjedelȱafȱlærerneȱharȱdeltagetȱiȱ
enȱpædagogiskȱdagȱomȱinklusionȱsidsteȱår,ȱdaȱnæstenȱtoȱtredjedeleȱafȱskolelederneȱrapȬ
porterede,ȱatȱdeȱhavdeȱholdtȱenȱpædagogiskȱdagȱpåȱskolen.ȱSomȱnævntȱiȱsidsteȱårsȱrapȬ
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portȱkanȱenȱmuligȱforklaringȱpåȱdiskrepansenȱimellemȱskoleledernesȱogȱlærernesȱbesvaȬ
relserȱvære,ȱatȱskolelederneȱogȱlærerneȱharȱforskelligeȱopfattelserȱaf,ȱhvorvidtȱenȱpædaȬ
gogiskȱ dagȱ harȱ omhandletȱ inklusionȱ ellerȱ ej.ȱ Menȱ detȱ kanȱ ogsåȱ handleȱ om,ȱ atȱ lærernesȱ
deltagelseȱiȱdeȱafholdteȱaktiviteterȱharȱværetȱlav,ȱsåledesȱatȱselvomȱderȱfxȱblevȱholdtȱenȱ
pædagogiskȱdagȱpåȱskolen,ȱsåȱvarȱdetȱkunȱetȱmindretalȱafȱlærerne,ȱderȱdeltog.ȱ
ȱ
UdȱoverȱatȱspørgeȱindȱtilȱdeȱkonkreteȱaktiviteterȱvedrørendeȱinklusionȱharȱviȱdesuȬ
denȱ spurgtȱ lærerne,ȱ iȱ hvilkenȱ gradȱ deȱ erȱ blevetȱ tilbudtȱ kompetenceudviklingȱ iȱ forholdȱ tilȱ
arbejdetȱmedȱinklusion.ȱHerȱlignerȱresultaterneȱiȱ3.ȱrundeȱmereȱresultaterneȱiȱdeȱtidligereȱ
runder,ȱselvomȱderȱalligevelȱerȱsketȱetȱsignifikantȱfald.ȱPåȱenȱskalaȱfraȱ1ȱ(lærerenȱerȱȈsletȱ
ikke”ȱblevetȱtilbudtȱkompetenceudvikling)ȱtilȱ5ȱ(lærerenȱerȱ”Iȱmegetȱhøjȱgrad”ȱblevetȱtilȬ
budtȱkompetenceudvikling)ȱerȱgennemsnitsbesvarelsenȱfaldetȱfraȱ2,1ȱtilȱ1,9.ȱFaldetȱerȱdogȱ
kunȱsignifikantȱvedȱetȱsignifikansniveauȱpåȱ10ȱpct.ȱAndelen,ȱderȱ”sletȱikke”ȱerȱblevetȱtilȬ
budtȱkompetenceudvikling,ȱerȱvoksetȱfraȱ37ȱpct.ȱtilȱ43ȱpct.ȱDetȱgenerelleȱbilledeȱerȱsåleȬ
des,ȱ atȱ lærerneȱ (stadig)ȱ kunȱ iȱ megetȱ begrænsetȱ omfangȱ opleverȱ atȱ væreȱ blevetȱ tilbudtȱ
kompetenceudviklingȱiȱforholdȱtilȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱȱ
ȱ
Ligesomȱmedȱspørgsmåleneȱomkringȱlærernesȱdeltagelseȱiȱaktiviteterȱiȱforbindelseȱ
medȱinklusionȱsynesȱresultaterneȱmedȱhensynȱtilȱspørgsmåletȱomkringȱlærernesȱkompeȬ
tenceudviklingȱhellerȱikkeȱatȱværeȱiȱfuldȱoverensstemmelseȱmedȱskoleledernesȱangivelseȱ
afȱafholdteȱaktiviteterȱiȱforbindelseȱmedȱinklusion.ȱEnȱmuligȱforklaringȱpåȱdenȱlaveȱandelȱ
afȱlærere,ȱsomȱerȱblevetȱtilbudtȱkompetenceudviklingȱiȱforholdȱtilȱarbejdetȱmedȱinklusiȬ
on,ȱkunneȱvære,ȱatȱlærerneȱalleredeȱbesidderȱdeȱnødvendigeȱkompetencerȱtilȱatȱhåndtereȱ
arbejdetȱmedȱinklusion.ȱDetȱtyderȱandreȱresultaterȱfraȱundersøgelsenȱimidlertidȱikkeȱpåȱ
erȱtilfældet.ȱSåledesȱerȱandelenȱafȱlærere,ȱderȱ”iȱmegetȱhøjȱgrad”ȱellerȱ”iȱhøjȱgrad”ȱfølerȱ
sigȱfagligtȱrustetȱtilȱatȱhåndtereȱudfordringerneȱforbundetȱmedȱinklusion,ȱkunȱomkringȱ
11ȱpct.ȱResultaterneȱmedȱhensynȱtilȱdetteȱspørgsmålȱlignerȱiȱvidtȱomfangȱresultaterneȱfraȱ
1.ȱrunde,ȱmenȱsammenlagtȱerȱderȱfaktiskȱenȱsignifikantȱstigningȱiȱlærernesȱgennemsnitliȬ
geȱbesvarelseȱpåȱdetteȱspørgsmål.ȱHvorȱgennemsnittetȱførȱvarȱ2,48ȱpåȱenȱskalaȱfraȱ1ȱtilȱ5,ȱ
hvorȱ 5ȱ betyder,ȱ atȱ deȱ iȱ megetȱ højȱgradȱ følerȱ sigȱfagligtȱ rustede,ȱ ogȱ1ȱ betyder,ȱ atȱ deȱsletȱ
ikkeȱ følerȱ sigȱ rustede,ȱ erȱ gennemsnittetȱ nuȱ 2,59.ȱ Derȱ erȱ såledesȱ enȱ fremgang,ȱ omȱ endȱ
gennemsnittetȱ stadigȱ befinderȱ sigȱ mellemȱ kategorierneȱ ”iȱ mindreȱ grad”ȱ ogȱ ”iȱ nogenȱ
grad”.ȱȱ
ȱ

Ressourcer
Mensȱformåletȱmedȱdetȱforegåendeȱafsnitȱharȱværetȱatȱbelyseȱdeȱaktiviteter,ȱsomȱskolerneȱ
iȱskoleåretȱ2014/15ȱharȱgennemførtȱiȱforbindelseȱmedȱarbejdetȱmedȱinklusion,ȱfokusererȱ
viȱiȱdetteȱafsnitȱpåȱdeȱressourcer,ȱsomȱerȱtilgængeligeȱforȱskolensȱlærereȱogȱpædagogerȱiȱ
forholdȱtilȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱTilȱatȱbelyseȱdetteȱspørgsmålȱharȱviȱbedtȱskolelederneȱ
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omȱatȱangive,ȱhvorvidtȱenȱrækkeȱressourcerȱerȱtilgængeligeȱforȱskolensȱlærereȱogȱpædaȬ
goger.ȱHerȱsvarerȱskolelederneȱpåȱlangtȱdeȱflesteȱskoler,ȱatȱdeȱmener,ȱatȱderȱerȱenȱrækkeȱ
ressourcerȱtilgængelige.ȱDetȱgælderȱbl.a.ȱmulighedenȱforȱrådgivningȱfraȱPPR,ȱsamarbejdeȱ
medȱ medarbejdereȱ fraȱ skolensȱ specialcenter/ressourcecenterȱ samtȱ bistandȱ fraȱ enȱ AKTȬ
vejlederȱ påȱ skolen.ȱ Derȱ erȱ imidlertidȱ ogsåȱ enkelteȱ ressourcer,ȱ såsomȱ tilknytningȱ afȱ enȱ
lærerassistentȱ ogȱ mulighedȱ forȱ rådgivningȱ fraȱ etȱ andetȱ videnscenter,ȱ somȱ iȱ etȱ mereȱ beȬ
grænsetȱomfangȱerȱtilgængeligeȱpåȱskolerne.ȱIȱforholdȱtilȱdeȱtoȱforegåendeȱårȱerȱderȱflereȱ
ressourcer,ȱ derȱ ifølgeȱ skolelederneȱ iȱ signifikantȱ mindreȱ gradȱ erȱ tilgængelige.ȱ Detȱ erȱ tilȬ
fældetȱmedȱtilgængelighedenȱafȱenȱAKTȬvejlederȱpåȱskolenȱ(førȱ81ȱpct.,ȱnuȱ64ȱpct.),ȱmuȬ
lighedenȱforȱatȱsparreȱmedȱenȱmedarbejderȱfraȱskolensȱspecialcenter/ressourcecenterȱ(førȱ
85ȱpct.,ȱnuȱ53ȱpct.),ȱmulighedenȱforȱrådgivningȱfraȱPPRȱ(førȱ98ȱpct.,ȱnuȱ74ȱpct.),ȱmuligheȬ
denȱforȱrådgivningȱfraȱetȱandetȱvidenscenterȱ(førȱ28ȱpct.,ȱnuȱ10ȱpct.)ȱsamtȱdenȱåbneȱkateȬ
goriȱ”andet”ȱ(førȱ10ȱpct.,ȱnuȱ2ȱpct.).ȱHvorȱderȱiȱ2.ȱrundeȱvarȱsignifikantȱflereȱskoleledere,ȱ
derȱtilkendegav,ȱatȱlærereȱogȱpædagogerȱhavdeȱadgangȱtilȱenȱinklusionsvejlederȱpåȱskoȬ
len,ȱsammenlignetȱmedȱ1.ȱrunde,ȱsåȱerȱforskellenȱmellemȱ1.ȱogȱ3.ȱrundeȱikkeȱsignifikant,ȱ
omȱendȱdetȱstadigȱerȱtilfældetȱpåȱnæstenȱtoȱudȱafȱfemȱskolerȱiȱ3.ȱrundeȱogȱkunȱenȱudȱafȱ
fireȱskolerȱiȱ1.ȱrunde.ȱ
ȱ
Detteȱbilledeȱafȱetȱgenereltȱfaldȱiȱtilgængelighedenȱafȱdiverseȱressourcerȱgårȱigenȱiȱ
lærernesȱ besvarelser.ȱ Derȱ erȱ signifikantȱ færreȱ lærere,ȱ derȱ opleverȱ atȱ haveȱ adgangȱ tilȱ enȱ
inklusionsvejlederȱpåȱskolenȱ(førȱ91ȱpct.,ȱnuȱ31ȱpct.),ȱenȱAKTȬvejlederȱpåȱskolenȱ(førȱ65ȱ
pct.,ȱnuȱ53ȱpct.),ȱrådgivningȱfraȱspecialskoleȱ(førȱ7ȱpct.,ȱnuȱ3ȱpct.)ȱogȱinformationsmateriaȬ
leȱ(førȱ10ȱpct.,ȱnuȱ7ȱpct.).ȱHvorȱdetȱiȱdeȱtidligereȱrunderȱvarȱlangtȱstørstedelen,ȱderȱopleȬ
vedeȱatȱhaveȱadgangȱtilȱenȱinklusionsvejlederȱogȱenȱAKTȬvejlederȱpåȱskolen,ȱerȱdetȱnuȱetȱ
mindretal.ȱDerȱerȱtilȱgengældȱogsåȱsignifikantȱflereȱlærere,ȱderȱopleverȱatȱhaveȱadgangȱtilȱ
enȱ medarbejderȱ fraȱ skolensȱ specialcenter/ressourcecenterȱ (førȱ 19ȱ pct.,ȱ nuȱ 32ȱ pct.)ȱ ogȱ tilȱ
rådgivningȱ fraȱ PPRȱ (førȱ 22ȱ pct.,ȱ nuȱ 27ȱ pct.).ȱ Talleneȱ erȱ stadigȱ lavereȱ endȱ skoleledernesȱ
vurdering,ȱiȱsærdeleshedȱadgangenȱtilȱrådgivningȱfraȱPPR,ȱsomȱnærmestȱalleȱskoleledereȱ
iȱdeȱforrigeȱrunder,ȱogȱtreȱudȱafȱfireȱskoleledereȱiȱdenneȱrunde,ȱvurderer,ȱatȱlærerneȱharȱ
adgangȱ til.ȱ Detteȱ kunneȱ tydeȱ på,ȱ atȱ detȱ ikkeȱ erȱ tydeligtȱ forȱ lærerne,ȱ hvordanȱdeȱ kanȱ fåȱ
adgangȱtilȱenȱPPRȬrådgiverȱpåȱtrodsȱaf,ȱatȱressourcenȱegentligȱerȱtilgængelig,ȱellerȱatȱlæȬ
rerneȱ ogȱ skolelederneȱ vurdererȱ forskelligt,ȱ omȱ rådgivningenȱ fraȱ PPRȱ erȱ enȱ ressourceȱ iȱ
forholdȱtilȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱ
ȱ
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Sammenhængenmellemkompetenceudviklingogdesyvinklusionsindikatorer
Skoleledere
75ȱpct.ȱafȱdeȱskoleledere,ȱderȱharȱbesvaretȱspørgeskemaet,ȱsiger,ȱatȱdeȱpåȱskolenȱharȱenȱ
skriftligȱstrategiȱellerȱmålbeskrivelseȱforȱskolensȱarbejdeȱmedȱinklusion.ȱDetȱerȱlidtȱflereȱ
endȱiȱbeggeȱdeȱforegåendeȱrunder,ȱomȱendȱforskellenȱikkeȱerȱsignifikant.ȱAndelenȱfordeȬ
lerȱsigȱrelativtȱligeligtȱmellemȱundergrupperneȱforȱinklusionsindikatorerne,ȱudenȱnogenȱ
signifikanteȱ forskelle.ȱ Derȱ erȱ altsåȱ ikkeȱ nogenȱ sammenhængȱ mellemȱ andelenȱ afȱ skoler,ȱ
derȱ harȱ enȱ skriftligȱ strategiȱ ogȱ (1)ȱ startårȱ forȱ inklusionsprocessen,ȱ (2)ȱ gradenȱ afȱ fællesȱ
værdigrundlag,ȱ (3)ȱ gradenȱ afȱ kompetenceudvikling,ȱ (4)ȱ gradenȱ afȱ økonomiskeȱ incitaȬ
menter,ȱ (5)ȱ kvalitetenȱ afȱ samarbejdeȱ mellemȱ skoleforvaltningenȱ ogȱ PPR,ȱ (6)ȱ ændringȱ iȱ
inklusionsprocentenȱ ellerȱ (7)ȱ kommunernesȱ socioøkonomiskeȱ indeks.ȱ Iȱ rundeȱ 2ȱ varȱ derȱ
signifikantȱ flereȱ skoler,ȱ derȱ havdeȱ enȱ skriftligȱ strategiȱ iȱ kommunerȱ medȱ enȱ lavȱ gradȱ afȱ
økonomiskeȱ incitamenter.ȱ Iȱ denneȱ rundeȱ erȱ derȱ ingenȱ signifikantȱ forskelȱ mellemȱ deȱ toȱ
grupper,ȱmenȱgennemsnittetȱerȱdenneȱgangȱhøjereȱiȱkommunerȱmedȱenȱhøjȱgradȱafȱøkoȬ
nomiskeȱincitamenterȱ(75ȱpct.)ȱendȱiȱkommunerȱmedȱenȱlavȱgradȱafȱøkonomiskeȱincitaȬ
menterȱ(67ȱpct.).ȱ
ȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ aktiviteterȱ erȱ derȱ ingenȱ signifikanteȱ forskelleȱ iȱ forholdȱ tilȱ (1)ȱ startåretȱ
forȱinklusionsprocessen,ȱ(2)ȱgradenȱafȱfællesȱværdigrundlag,ȱ(3)ȱgradenȱafȱkompetenceȬ
udvikling,ȱ(4)ȱgradenȱafȱøkonomiskeȱincitamenter,ȱ(5)ȱkvalitetenȱafȱsamarbejdetȱmellemȱ
skoleforvaltningenȱogȱPPRȱogȱ(7)ȱkommunernesȱsocioøkonomiskeȱindeks.ȱIȱforholdȱtilȱ(6)ȱ
ændringenȱiȱinklusionsprocentenȱiȱkommunenȱviserȱsammenligningerneȱdogȱsignifikanȬ
teȱforskelleȱmellemȱkommunerne.ȱIȱkommuner,ȱhvorȱændringenȱiȱinklusionsprocentenȱerȱ
mindreȱendȱ1ȱpct.,ȱerȱandelenȱafȱskoler,ȱderȱharȱtagetȱinitiativerȱtilȱatȱarbejdeȱmedȱbestemȬ
teȱ pædagogiskeȱ værktøjer,ȱ signifikantȱ lavereȱ (20ȱ pct.ȱ overforȱ 64ȱ pct.ȱ forȱ gruppenȱ afȱ
kommunerȱmedȱenȱændringȱiȱinklusionsprocentȱpåȱ1Ȭ2ȱpct.).ȱAndelenȱafȱkommunernesȱ
skoler,ȱderȱharȱhaftȱlærereȱpåȱrelevanteȱkurserȱiȱforholdȱtilȱinklusion,ȱerȱnogetȱlavere,ȱ40ȱ
pct.ȱoverforȱ64ȱpct.,ȱmenȱdenneȱforskelȱerȱikkeȱstatistiskȱsignifikant.ȱIȱkommunerneȱmedȱ
ændringȱiȱinklusionsprocentȱunderȱ1ȱerȱderȱsignifikantȱflereȱskoler,ȱderȱharȱtagetȱandreȱ
initiativerȱendȱdeȱoplistedeȱ(40ȱpct.ȱmodȱ12ȱpct.).ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱtilgængelighedenȱafȱdeȱforskelligeȱformerȱforȱressourcerȱsåȱerȱderȱflereȱ
skolerȱiȱkommuner,ȱderȱpåbegyndteȱinklusionsprocessenȱiȱ2012,ȱderȱharȱenȱinklusionsvejȬ
lederȱpåȱskolen,ȱendȱblandtȱdeȱkommuner,ȱderȱpåbegyndteȱprocessenȱbådeȱførȱogȱefter.ȱ
Derȱ erȱ tilȱ gengældȱ signifikantȱ flereȱ skolerȱ iȱ kommuner,ȱ derȱ påbegyndteȱ inklusionsproȬ
cessenȱiȱ2013,ȱhvorȱlærerneȱharȱadgangȱtilȱrådgivningȱfraȱenȱspecialskoleȱellerȱfraȱetȱandetȱ
videnscenter.ȱSamtidigȱerȱderȱsignifikantȱfærreȱskolerȱiȱnetopȱdeȱkommuner,ȱderȱbegyndȬ
teȱinklusionsprocessenȱsent,ȱhvorȱlærerneȱharȱadgangȱtilȱenȱlærerassistent.ȱDetteȱgårȱigen,ȱ
nårȱderȱkiggesȱpå,ȱhvorvidtȱlærerneȱanvenderȱressourcerneȱ(ifølgeȱskolelederne).ȱAndeȬ
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lenȱafȱlærere,ȱderȱanvenderȱenȱlærerassistent,ȱerȱsignifikantȱlavereȱiȱkommuner,ȱderȱpåȬ
begyndteȱinklusionsprocessenȱiȱ2013.ȱHerȱerȱgennemsnittetȱ1,ȱhvilketȱbetyder,ȱatȱalleȱskoȬ
lelederneȱiȱdisseȱkommunerȱsiger,ȱatȱlærerneȱsletȱikkeȱanvenderȱenȱlærerassistent,ȱhvilketȱ
erȱlogisk,ȱdaȱalleȱdeȱsammeȱlærereȱsiger,ȱatȱlærerneȱikkeȱharȱadgangȱtilȱenȱlærerassistent.ȱ
Forȱskolerne,ȱderȱpåbegyndteȱinklusionsprocessenȱtidligere,ȱliggerȱgennemsnittetȱmellemȱ
”iȱmindreȱgrad”ȱogȱ”iȱnogenȱgrad”.ȱ
ȱ
Resultaterneȱ afȱ sammenligningerneȱ medȱ deȱ øvrigeȱ inklusionsindikatorerȱ foreȬ
kommerȱnogetȱusystematiske.ȱIȱdeȱkommuner,ȱhvorȱderȱerȱenȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværdiȬ
grundlagȱ påȱ forvaltningsniveauet,ȱ erȱ derȱ signifikantȱ flereȱ skoler,ȱ hvorȱ lærerneȱ harȱ adȬ
gangȱtilȱenȱAKTȬvejleder,ȱmenȱsignifikantȱfærre,ȱderȱharȱadgangȱtilȱenȱinklusionsvejleder.ȱ
Iȱkommuner,ȱhvorȱderȱerȱenȱhøjȱgradȱafȱkompetenceudvikling,ȱerȱderȱingenȱsignifikanteȱ
forskelleȱiȱtilgængelighedenȱafȱdeȱforskelligeȱformerȱforȱressourcer,ȱmenȱlærerneȱanvenȬ
der,ȱifølgeȱskolelederne,ȱiȱmindreȱgradȱrådgivningȱfraȱspecialskoleȱogȱbestemteȱanalyseȬ
modeller,ȱ menȱ iȱ højereȱ gradȱ rådgivningȱ fraȱ PPR.ȱ Daȱ antalletȱ afȱ kommunerȱ medȱ enȱ lavȱ
ellerȱmellemhøjȱgradȱafȱøkonomiskeȱincitamenterȱerȱsåȱlille,ȱogȱantalletȱafȱskolerȱiȱdisseȱ
kommunerȱ iȱ tredjeȱ rundeȱ ligeledesȱ erȱ lille,ȱ erȱ derȱ ikkeȱ nogenȱ robusteȱ forskelleȱ atȱ findeȱ
mellemȱkommunerneȱmedȱforskelligeȱgraderȱafȱøkonomiskeȱincitamenter.ȱIȱkommuner,ȱ
hvorȱkvalitetenȱafȱsamarbejdeȱmellemȱPPRȱogȱskoleforvaltningenȱerȱhøjt,ȱerȱinklusionsȬ
vejledereȱ mindreȱ tilgængeligeȱ ogȱmindreȱ brugteȱ påȱskolerne.ȱ Interessantȱ nokȱ erȱ derȱ inȬ
genȱ signifikantȱ forskelȱ iȱ forholdȱ tilȱ tilgængelighedenȱ ogȱ anvendelsenȱ afȱ rådgivningȱ fraȱ
PPR.ȱDetteȱfundȱerȱparalleltȱmedȱdenȱtendens,ȱderȱblevȱfundetȱiȱsidsteȱrunde.ȱ
ȱ
Iȱkommuner,ȱhvorȱændringenȱiȱinklusionsprocentȱerȱoverȱto,ȱerȱtilgængelighedenȱafȱ
bådeȱinklusionsvejledereȱpåȱskolerneȱogȱlærerassistenterȱmindre.ȱEndeligȱerȱtilgængeligȬ
hedenȱ afȱ lærerassistenterȱ ogsåȱ mindreȱ påȱ skolerȱ iȱ kommunerȱ medȱ etȱ socioøkonomiskȱ
indeksȱpåȱ overȱ 1,1.ȱDetteȱ fundȱ erȱparalleltȱmedȱanalysenȱ iȱsidsteȱ rundeȱogȱpegerȱ på,ȱatȱ
skoler,ȱderȱkanȱtænkesȱatȱhaveȱetȱstørreȱbehovȱforȱlærerassistenter,ȱdaȱandelenȱafȱudsatteȱ
børnȱogȱkommunensȱsocioøkonomiskeȱprofilȱmåȱformodesȱatȱhængeȱsammen,ȱharȱminȬ
dreȱadgangȱtilȱordningen.ȱDetteȱerȱmåskeȱikkeȱoverraskende,ȱdaȱordningenȱiȱsammenligȬ
ningȱmedȱdeȱøvrigeȱressourcerȱmåȱværeȱrelativtȱdyr,ȱmenȱdetȱkanȱpegeȱpåȱenȱproblemaȬ
tiskȱtendens.ȱȱ
ȱ

Lærere
Paralleltȱmedȱanalyserneȱforȱskolelederneȱfinderȱviȱogsåȱmedȱhensynȱtilȱlærerneȱenȱrækkeȱ
interessanteȱsammenhængeȱmellemȱspørgsmåleneȱvedrørendeȱkompetenceudviklingȱogȱ
deȱsyvȱinklusionsindikatorer.ȱSåledesȱfinderȱvi,ȱparalleltȱmedȱanalysenȱiȱrundeȱ2,ȱenȱtenȬ
densȱ til,ȱ atȱ enȱ senereȱ kommunalȱ startȱ påȱ inklusionsprocessenȱ hængerȱ sammenȱ medȱ enȱ
lavereȱ gradȱ afȱ anvendelseȱ afȱ bådeȱ inklusionsȬȱ ogȱ AKTȬvejledere.ȱ Lærerneȱ iȱ kommuner,ȱ
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derȱharȱpåbegyndtȱinklusionsprocessenȱiȱ2013,ȱhar,ȱpåȱtrodsȱafȱatȱandelenȱgenereltȱerȱbleȬ
vetȱhalveret,ȱstadigȱiȱsignifikantȱhøjereȱgradȱdeltagetȱiȱpædagogiskeȱdageȱomȱinklusion,ȱ
ogȱ ligesomȱ iȱ deȱ øvrigeȱ runderȱ benytterȱ signifikantȱ flereȱ sigȱ afȱ LPȬmodellen.ȱ Samtligeȱ
grupperȱ brugerȱ dogȱ LPȬmodellenȱ mindreȱ årȱ forȱ år,ȱ såȱ hvisȱ denȱ trendȱ fortsætter,ȱ såȱ vilȱ
forskellenȱmellemȱkommunerȱgradvistȱforsvinde,ȱdaȱlærerneȱikkeȱholderȱfastȱiȱmetodenȱiȱ
mereȱ endȱ etȱ parȱ år.ȱ Omvendtȱ kunneȱ detȱ tænkes,ȱ atȱ detȱ generelleȱ faldȱ iȱ anvendelsenȱ afȱ
samtligeȱafȱdeȱoplistedeȱpædagogiskeȱværktøjerȱhangȱsammenȱmedȱfolkeskolereformen,ȱ
hvisȱimplementeringȱharȱgivetȱlærerneȱetȱandetȱsætȱafȱudfordringer.ȱDetȱerȱikkeȱutænkeȬ
ligt,ȱ atȱ lærerneȱ igenȱ vilȱ anvendeȱ deȱ forskelligeȱ pædagogiskeȱ værktøjer,ȱ nårȱ reformensȱ
elementerȱikkeȱlængereȱerȱnyeȱforȱdem.ȱ
ȱ
Iȱkommuner,ȱhvorȱgradenȱafȱfællesȱværdigrundlagȱiȱskoleforvaltningenȱerȱhøj,ȱanȬ
venderȱ lærerneȱ iȱ mindreȱ gradȱ inklusionsvejledereȱ ogȱ iȱ signifikantȱ højereȱ gradȱ AKTȬ
vejledere.ȱDermedȱerȱlærernesȱsvarȱparallelleȱmedȱskoleledernesȱsvar.ȱ
ȱ
Imodȱforventningȱrapportererȱsignifikantȱfærreȱlærereȱiȱkommuner,ȱderȱudȱfraȱskoȬ
lechefernesȱ oplysningȱ harȱ haftȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ kompetenceudvikling,ȱ atȱ deȱ erȱ blevetȱ tilȬ
budtȱkompetenceudviklingȱiȱforholdȱtilȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱDerȱerȱogsåȱfærreȱlærereȱ
påȱskolerneȱiȱdisseȱkommuner,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱenȱpædagogiskȱdagȱomȱinklusionȱogȱiȱ
kurserȱomȱforskelligeȱpædagogiskeȱmodeller,ȱogȱsomȱanvenderȱfxȱLPȬmodellen.ȱTilȱgenȬ
gældȱanvenderȱdeȱiȱhøjereȱgradȱAKTȬvejledereȱpåȱskolenȱogȱopleverȱiȱhøjereȱgradȱatȱhaveȱ
adgangȱ tilȱ inklusionsvejledereȱ påȱ skolen,ȱ ogȱ medarbejdereȱ fraȱ skolensȱ specialcenȬ
ter/ressourcecenter.ȱTendensenȱerȱaltså,ȱatȱlærerneȱpåȱskolerneȱiȱkommunerȱmedȱenȱhøjȱ
gradȱafȱkompetenceudviklingȱiȱmindreȱgradȱdeltagerȱiȱkurserȱogȱsærligeȱaktiviteterȱomȱ
inklusion,ȱmenȱiȱhøjereȱgradȱharȱadgangȱtilȱsparringȱogȱstøtteȱpåȱskolerne.ȱ
ȱ
LigesomȱfraȱskoleledernesȱperspektivȱerȱderȱhellerȱikkeȱfraȱlærernesȱperspektivȱnoȬ
genȱforskelȱpåȱanvendelsenȱafȱPPR’sȱrådgivningȱmellemȱkommunerneȱafhængigtȱafȱkvaȬ
litetenȱ afȱ samarbejdeȱ mellemȱ skoleforvaltningerneȱ ogȱ PPR.ȱ Iȱ deȱ kommuner,ȱ derȱ harȱ enȱ
ændringȱ iȱ inklusionsprocentenȱ påȱ overȱ 2ȱ pct.,ȱ rapportererȱ lærerne,ȱ atȱ deȱ iȱmindreȱ gradȱ
anvenderȱinklusionsvejledereȱpåȱskolen,ȱmenȱiȱhøjereȱgradȱanvenderȱvejledningȱfraȱPPRȱ
ogȱandreȱvidenscentre.ȱ
ȱ
Endeligȱ finderȱ vi,ȱ atȱ lærerneȱ iȱ kommunerȱ medȱ relativtȱ højtȱ ressourceforbrugȱ pr.ȱ
elevȱ iȱ størreȱ omfangȱ erȱ blevetȱ tilbudtȱ kompetenceudviklingȱ iȱ forholdȱ tilȱ arbejdetȱ medȱ
inklusionȱogȱiȱhøjereȱgradȱanvenderȱbestemteȱanalysemodeller,ȱlærerassistenterȱogȱmedȬ
arbejdereȱfraȱspecialklasser.ȱDeȱharȱogsåȱiȱhøjereȱgradȱdeltagetȱiȱkurserȱomȱinklusionȱogȱiȱ
pædagogiskeȱdage.ȱTilȱgengældȱharȱdeȱiȱmindreȱgradȱadgangȱtilȱenȱAKTȬvejlederȱpåȱskoȬ
lenȱogȱenȱmedarbejderȱfraȱskolensȱspecialcenter/ressourcecenter.ȱSamletȱsetȱgiverȱlærerȬ
nesȱbesvarelserȱaltsåȱetȱlidtȱanderledesȱbilledeȱendȱskoleledernesȱbesvarelser.ȱ
ȱ
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Fokuspunkt3:Opbakningtilinklusion(tabelB2.92ͲB2.140iAppendiks)
Iȱdetteȱafsnitȱundersøgerȱviȱførst,ȱiȱhvorȱhøjȱgradȱderȱerȱopbakningȱtilȱmålsætningerneȱomȱ
øgetȱinklusionȱblandtȱskolelederne,ȱlærerneȱogȱbestyrelsesformændeneȱpåȱskolerne.ȱHerȬ
efterȱundersøgerȱviȱdeȱsammeȱpersonersȱkendskabȱtilȱmålsætningerneȱomȱøgetȱinklusion.ȱ
ȱ

Opbakningtilinklusion
Ligesomȱ iȱ deȱ øvrigeȱ runderȱ erȱ derȱ genereltȱ langtȱ størreȱ opbakningȱ blandtȱ skolelederneȱ
endȱblandtȱlærerneȱtilȱinklusionsmålsætningenȱomȱatȱøgeȱandelenȱafȱeleverȱmedȱsærligeȱ
behovȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisningȱfraȱ94,4ȱpct.ȱtilȱ96,0ȱpct.ȱMensȱtoȱudȱafȱtreȱskoleleȬ
dereȱ(66ȱpct.)ȱerklærerȱsigȱentenȱ”enig”ȱellerȱ”megetȱenig”ȱiȱinklusionsmålsætningen,ȱerȱ
detȱ blotȱ 15ȱ pct.ȱ afȱ lærerne,ȱ somȱ erȱ ”enig”ȱ ellerȱ ”megetȱ enig”ȱ iȱ denȱ sammeȱ målsætning.ȱ
Tilsvarendeȱerȱandelenȱafȱskoleledere,ȱderȱerȱuenigeȱiȱmålsætningenȱomȱatȱøgeȱandelenȱafȱ
eleverȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisning,ȱkunȱligeȱknaptȱ10ȱpct.,ȱmensȱheleȱ65ȱpct.ȱafȱlærerȬ
neȱerklærerȱsigȱdecideretȱ”uenig”ȱellerȱ”megetȱuenig”ȱiȱmålsætningen.ȱIȱdenneȱforbindelȬ
seȱerȱdetȱværdȱatȱbemærke,ȱatȱlærernesȱgennemsnitligeȱopbakningȱtilȱinklusionȱmedȱstaȬ
tistiskȱsikkerhedȱfaldtȱfraȱ1.ȱtilȱ2.ȱrunde,ȱmenȱatȱfaldetȱmellemȱ1.ȱogȱ3.ȱrundeȱerȱmindreȱogȱ
kunȱsignifikantȱvedȱetȱsignifikansniveauȱpåȱ10ȱpct.ȱ
ȱ
ForudenȱskolelederneȱogȱlærernesȱegenȱopbakningȱtilȱmålsætningenȱomȱøgetȱinkluȬ
sionȱ harȱ viȱ desudenȱ bedtȱ skolelederneȱ omȱ atȱ vurdereȱ opbakningenȱ tilȱ øgetȱ inklusionȱ
blandtȱ(A)ȱskolensȱlærereȱogȱpædagoger,ȱ(B)ȱforældreȱtilȱbørnȱmedȱsærligeȱbehovȱogȱ(C)ȱ
forældreȱ tilȱ børnȱ udenȱ særligeȱ behov.ȱ Forȱ alleȱ treȱ grupperȱ vurdererȱ overȱ halvdelenȱ afȱ
skolelederne,ȱatȱderȱkunȱ”iȱnogenȱgrad”,ȱ”iȱmindreȱgrad”ȱellerȱ”sletȱikke”ȱerȱopbakningȱ
tilȱ øgetȱ inklusion,ȱ 65ȱ pct.,ȱ 53ȱ pct.ȱ ogȱ 87ȱ pct.ȱ respektive.ȱ Derȱ erȱ såledesȱ væsentligtȱ flereȱ
skoleledere,ȱ somȱ vurderer,ȱ atȱ derȱ ”iȱ højȱ grad”ȱ ellerȱ ”iȱ megetȱ højȱ grad”ȱ erȱ opbakningȱ
blandtȱ forældreneȱ tilȱ børnȱ medȱ særligeȱ behovȱ (47ȱ pct.)ȱ endȱ blandtȱ forældreneȱ tilȱ børnȱ
udenȱsærligeȱbehovȱ(13ȱpct.).ȱSkoleledernesȱvurderingȱafȱskolensȱlærereȱogȱpædagogersȱ
opbakningȱ erȱ nogetȱ højereȱ endȱ lærernesȱ besvarelseȱ af,ȱ omȱ deȱ erȱ enigeȱ iȱ målsætningen,ȱ
medȱgennemsnitligeȱbesvarelserȱpåȱ3,26ȱoverȱforȱ2,12ȱpåȱenȱfemtrinsskala,ȱhvorȱ5ȱerȱ”meȬ
getȱenig”ȱiȱmålsætningen.ȱForskellenȱkanȱrummeȱetȱelementȱaf,ȱatȱskolelederneȱovervurȬ
dererȱlærernesȱopbakning,ȱmenȱdenȱkanȱogsåȱværeȱfunderetȱi,ȱatȱlærerne,ȱpåȱtrodsȱafȱatȱ
deȱikkeȱerȱenigeȱiȱmålsætningen,ȱalligevelȱbakkerȱopȱomȱdenȱiȱdetȱdagligeȱarbejde.ȱDaȱderȱ
ikkeȱ medȱ statistiskȱ sikkerhedȱ erȱ forskelȱ påȱ skoleledernesȱ besvarelserȱ iȱ deȱ treȱ indsamȬ
lingsrunder,ȱ kanȱanalysenȱ ikkeȱsporeȱ nogenȱudviklingȱ iȱ skoleledernesȱ vurderingȱafȱ opȬ
bakningenȱblandȱdeȱtreȱgrupper.ȱȱ
ȱ
Paralleltȱmedȱskolelederneȱharȱviȱbedtȱskolebestyrelsesformændeneȱomȱatȱvurdereȱ
opbakningenȱtilȱøgetȱinklusionȱfraȱdeȱsammeȱtreȱgrupper.ȱGenereltȱstemmerȱbestyrelsesȬ
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formændenesȱvurderingerȱganskeȱgodtȱ overensȱmedȱskoleledernes.ȱBestyrelsesformænȬ
deneȱ vurderer,ȱ atȱ 60ȱ pct.,ȱ 56ȱ pct.ȱ ogȱ 80ȱ pct.ȱ ”iȱ nogenȱ grad”,ȱ ”iȱ mindreȱ grad”ȱ ellerȱ ”sletȱ
ikke”ȱ bakkerȱ opȱ omȱ øgetȱ inklusionȱ blandtȱ henholdsvisȱ skolensȱ lærereȱ ogȱ pædagoger,ȱ
forældreȱtilȱbørnȱmedȱsærligeȱbehovȱogȱforældreȱtilȱbørnȱudenȱsærligeȱbehov.ȱHellerȱikkeȱ
bestyrelsesformændenesȱbesvarelserȱharȱændretȱsigȱsignifikantȱimellemȱrunderne.ȱ
ȱ
Lærernesȱ vurderingȱ afȱ opbakningenȱ gentagerȱ billedetȱ af,ȱ atȱ forældreneȱ kunȱ iȱ beȬ
grænsetȱomfangȱ bakkerȱ opȱ omȱmålsætningen,ȱ mensȱ ledelsenȱ iȱ vidȱudstrækningȱ bakkerȱ
opȱomȱden.ȱLærernesȱvurderingȱafȱforældrenesȱopbakningȱerȱblevetȱenȱanelseȱmereȱposiȬ
tivȱmellemȱ1.ȱogȱ3.ȱrunde.ȱ
ȱ

Kendskabtilinklusion
Iȱforlængelseȱafȱundersøgelsenȱafȱopbakningenȱtilȱøgetȱinklusionȱharȱviȱogsåȱundersøgtȱ(1)ȱ
skoleledernesȱvurderingȱafȱlærernesȱkendskabȱtilȱinklusionsmålsætningenȱogȱ(2)ȱbestyrelȬ
sesformændenesȱvurderingȱafȱforældrenesȱkendskabȱtilȱinklusionsmålsætningen.ȱLigesomȱ
iȱdeȱøvrigeȱrunderȱvurdererȱlangtȱstørstedelenȱafȱskolelederneȱ(85ȱpct.),ȱatȱlærerneȱ”iȱmeȬ
getȱhøjȱgrad”,ȱ”iȱhøjȱgrad”ȱellerȱ”iȱnogenȱgrad”ȱharȱkendskabȱtilȱinklusionsmålsætningenȱ
(modȱ90ȱpct.ȱiȱ1.ȱrunde).ȱHvadȱangårȱbestyrelsesformændeneȱvurdererȱoverȱhalvdelenȱ(54ȱ
pct.),ȱ atȱ forældreneȱ ”iȱ nogenȱ grad”ȱ harȱ kendskabȱ tilȱ målsætningenȱ omȱ øgetȱ inklusion.ȱ
Gennemsnittetȱ erȱ voksetȱ statistiskȱ signifikantȱ fraȱ 2,65ȱ påȱ enȱ femtrinsskalaȱ iȱ rundeȱ 1ȱ tilȱ
3,05ȱiȱrundeȱ3ȱ(hvilketȱvilȱsigeȱligeȱoverȱmidterkategorienȱ”iȱnogenȱgrad”).ȱ
ȱ

Sammenhængenmellemopbakningtilinklusionogdesyvinklusionsindikatorer
Skoleledereogbestyrelsesformænd
Medȱ hensynȱ tilȱ skolelederneȱ viserȱ analyserneȱ bl.a.,ȱ atȱ lederneȱ bådeȱ finderȱ strategienȱ iȱ
forholdȱtilȱ(1)ȱsamarbejdetȱmellemȱPPRȱogȱskolenȱogȱ(2)ȱtilrettelæggelsenȱafȱinkluderendeȱ
læringsmiljøerȱ mindreȱ hensigtsmæssig,ȱ nårȱ gradenȱ afȱ fællesȱ værdigrundlagȱ påȱ forvaltȬ
ningsniveauȱ erȱ høj,ȱ ogȱ nårȱ kvalitetenȱ afȱ samarbejdetȱ mellemȱ skoleforvaltningȱ ogȱ PPRȱ
liggerȱpåȱetȱhøjtȱniveau.ȱDerudoverȱopleverȱskolerȱiȱkommuner,ȱderȱharȱetȱlavereȱsocioȬ
økonomiskȱindeks,ȱiȱhøjereȱgrad,ȱatȱderȱerȱenȱstrategiȱforȱøgetȱinklusionȱogȱtilrettelæggelȬ
seȱafȱinkluderendeȱlæringsmiljøer.ȱHermedȱtyderȱdetȱifølgeȱskolelederneȱpå,ȱatȱderȱerȱenȱ
sammenhængȱ mellemȱ kommunernesȱ socioøkonomiskeȱ forholdȱ ogȱ tilstedeværelsenȱ afȱ
strategierȱforȱinklusion,ȱsåledesȱatȱdeȱsocioøkonomiskȱbedstȱstilledeȱkommunerȱiȱhøjereȱ
gradȱharȱudvikletȱstrategierȱforȱinklusion.ȱ
ȱ
Ogsåȱbestyrelsesformændenesȱbesvarelserȱpegerȱpå,ȱatȱderȱerȱenȱforskelȱmellemȱdeȱ
bedreȱ bemidledeȱ kommunerȱ ogȱ deȱ mindreȱ bemidlede.ȱ Såledesȱ vurdererȱ bestyrelsesforȬ
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mændeneȱopbakningenȱtilȱinklusionȱblandtȱforældreneȱiȱdeȱsocioøkonomiskȱmindreȱgodtȱ
stilledeȱkommunerȱlavereȱendȱiȱdeȱbedreȱbemidledeȱkommuner.ȱ
ȱ

Lærere
HvadȱangårȱlærerneȱfinderȱviȱpåȱbaggrundȱafȱsammenhængsanalyserneȱikkeȱmangeȱklaȬ
reȱtendenserȱmellemȱderesȱopbakningȱtilȱinklusionȱogȱdeȱsyvȱinklusionsindikatorer.ȱDogȱ
viserȱanalyserneȱsomȱiȱsidsteȱrunde,ȱatȱforældrenesȱkendskabȱtilȱmålsætningenȱomȱøgetȱ
inklusionȱifølgeȱlærerneȱerȱlavereȱiȱdeȱsocialøkonomiskȱdårligstȱstilledeȱkommuner.ȱȱ
ȱ

Fokuspunkt4:Fastholdelseafelevernestrivsel(tabelB2.141ͲB2.156iAppendiks)
Somȱbekendtȱerȱenȱafȱmålsætningerneȱhosȱregeringenȱogȱkommunerne,ȱatȱelevernesȱtrivȬ
selȱskalȱfastholdesȱiȱtaktȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱIȱdenneȱforbindelseȱunderȬ
søgerȱviȱiȱdetteȱafsnit,ȱ(1)ȱhvilkeȱtrivselsmæssigeȱindsatserȱskolerneȱharȱforetaget,ȱogȱ(2)ȱiȱ
hvilketȱomfangȱbestyrelsesformændeneȱerȱtilfredseȱmedȱskolernesȱarbejdeȱmedȱelevernesȱ
trivsel,ȱsamtȱ(3)ȱiȱhvilketȱomfangȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱtrivesȱiȱskolen.ȱTilȱatȱundersøgeȱ
2.Ȭȱ ogȱ 8.ȬklasseȬelevernesȱ trivselȱ inddragerȱ viȱ bådeȱ resultaterneȱ fraȱ trivselsmålingenȱ
blandtȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱogȱundersøgelsenȱafȱforældrenesȱopfattelseȱafȱderesȱbørnsȱ
trivselȱiȱskolen.ȱ
ȱ

Trivselsmæssigeindsatserpåskolerne
Skolelederneȱharȱangivet,ȱhvorvidtȱskolenȱharȱforetagetȱenȱrækkeȱindsatserȱellerȱaktiviteȬ
terȱ iȱ forbindelseȱ medȱ omstillingenȱ tilȱ øgetȱ inklusion.ȱ Iȱ forholdȱ tilȱ deȱ forrigeȱ runderȱ erȱ
tendensen,ȱatȱskolenȱharȱiværksatȱfærreȱinitiativerȱrettetȱmodȱelevernesȱtrivselȱendȱtidliȬ
gere.ȱHvorȱlangtȱdeȱflesteȱskolerȱafholdtȱklassemøderȱomȱelevernesȱtrivselȱiȱ1.ȱogȱ2.ȱrundeȱ
(overȱ 80ȱ pct.),ȱ erȱ talletȱ faldetȱ tilȱ 57ȱ pct.ȱ Hvorȱ næstenȱ alleȱ skolerȱ fastsatteȱ klassereglerȱ
og/ellerȱskolereglerȱforȱelevernesȱopførselȱogȱsamværȱiȱ1.ȱogȱ2.ȱrundeȱ(mellemȱ84ȱogȱ93ȱ
pct.),ȱerȱandelenȱiȱ3.ȱrundeȱ59ȱpct.ȱHvorȱca.ȱtoȱudȱafȱtreȱskolerȱiȱ1.ȱogȱ2.ȱrundeȱhavdeȱvenȬ
skabsordningerȱ mellemȱ forskelligeȱ klasserȱ påȱ skolen,ȱ erȱ andelenȱ kunȱ lidtȱ overȱ toȱ udȱ afȱ
femȱ iȱ 3.ȱ runde.ȱ Ogȱ hvorȱ omkringȱ toȱ udȱ afȱ treȱ skolerȱ holdtȱ enȱ trivselsdagȱ forȱ eleverneȱ iȱ
foregåendeȱrunder,ȱerȱandelenȱiȱdenneȱrundeȱénȱudȱafȱtre.ȱFlereȱafȱaktiviteterneȱforegårȱ
stadigȱpåȱflereȱendȱhalvdelenȱafȱskolerne,ȱmenȱfaldetȱerȱbetragteligt,ȱsærligtȱmedȱdetȱinȱ
menteȱatȱderȱingenȱsignifikanteȱforskelleȱvarȱmellemȱskoleledernesȱbesvarelserȱiȱ1.ȱogȱ2.ȱ
runde.ȱ
ȱ
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Skolebestyrelsenstilfredshedmedskolensarbejdemedelevernestrivsel
Iȱ forlængelseȱ afȱ skoleledernesȱ angivelseȱ afȱ indsatserȱ ogȱ aktiviteterȱ forȱ elevernesȱ trivselȱ
harȱviȱdesudenȱspurgtȱbestyrelsesformændene,ȱhvorȱtilfredseȱdeȱaltȱiȱaltȱerȱmedȱskolensȱ
arbejdeȱmedȱelevernesȱtrivsel.ȱLidtȱfærreȱbestyrelsesformændȱerklærerȱsigȱiȱ3.ȱrundeȱ”tilȬ
freds”ȱellerȱ”megetȱtilfreds”ȱmedȱskolensȱarbejdeȱmedȱelevernesȱtrivsel,ȱmenȱandelenȱerȱ
stadigȱligeȱknaptȱfireȱudȱafȱfem.ȱDerȱerȱsåledesȱstadigȱstorȱopbakningȱfraȱskolebestyrelȬ
serneȱtilȱdenȱmåde,ȱsomȱskolerneȱarbejderȱmedȱelevernesȱtrivselȱpå.ȱȱ
ȱ
Elevernestrivselpåskolerne
Forudenȱskoleledernesȱtrivselsindsatserȱogȱbestyrelsesformændenesȱholdningȱtilȱskolensȱ
arbejdeȱmedȱelevernesȱtrivselȱharȱviȱforȱdetȱtredjeȱspurgtȱdirekteȱindȱtil,ȱhvordanȱeleverneȱ
iȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱtrivesȱpåȱskolen.ȱAfȱbesvarelserneȱfremgårȱdet,ȱatȱlangtȱdeȱflesteȱeleverȱiȱ2.ȱ
klasseȱerȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskoleȱiȱalmindelighedȱ(72ȱpct.)ȱogȱforȱderesȱklasseȱiȱsærdeleshedȱ
(76ȱpct.).ȱHerudoverȱangiverȱmereȱendȱsyvȱudȱafȱ10ȱeleverȱ(72ȱpct.),ȱatȱdeȱharȱ”mange”ȱ
vennerȱ iȱ klassen,ȱ ligesomȱ mereȱ endȱ treȱ udȱ afȱ fireȱ eleverȱ (76ȱ pct.)ȱ mener,ȱ atȱ deȱ ”forȱ detȱ
meste”ȱ harȱnogenȱatȱ legeȱ medȱ iȱfrikvartererne.ȱ Eleverneȱiȱ 2.ȱ klasseȱ erȱ desudenȱgenereltȱ
megetȱgladeȱforȱderesȱlærere.ȱSåledesȱangiverȱ81ȱpct.ȱafȱeleverne,ȱatȱdeȱerȱgladeȱforȱ”alleȱ
ellerȱdeȱfleste”ȱafȱderesȱlærere.ȱUdȱfraȱdeȱflesteȱspørgsmålȱtegnerȱderȱsigȱsåledes,ȱligesomȱ
iȱdeȱforegåendeȱrunder,ȱetȱbilledeȱaf,ȱatȱeleverneȱiȱ2.ȱklasseȱgenereltȱtrivesȱgodtȱiȱskolen.ȱ
Dogȱerȱgennemsnitsbesvarelsenȱpåȱspørgsmåletȱom,ȱhvorvidtȱeleverneȱerȱgladeȱforȱderesȱ
klasse,ȱfaldetȱenȱanelseȱ(omendȱsignifikant)ȱfraȱ1,80ȱtilȱ1,74ȱ(påȱenȱskalaȱfraȱ0ȱtilȱ2,ȱhvorȱ2ȱ
erȱ”ja”).ȱ
ȱ
Ligesomȱiȱdeȱforegåendeȱrunderȱmenerȱoverȱhalvdelenȱafȱeleverne,ȱatȱdeȱkunȱ”nogȬ
leȱgange”ȱerȱgodeȱvedȱhinandenȱiȱklassenȱ(56ȱpct.).ȱDerudoverȱangiverȱknaptȱenȱfjerdedelȱ
(23ȱ pct.)ȱ afȱ eleverne,ȱ atȱ deȱ kunȱ ”nogleȱ gange”ȱ harȱ nogenȱ atȱ legeȱ medȱ iȱ frikvartererne.ȱ
Mensȱdisseȱandeleȱerȱstabileȱpåȱtværsȱafȱrunderne,ȱsåȱerȱandeleneȱafȱelever,ȱderȱsvarer,ȱatȱ
deȱblotȱharȱdetȱ”nogenlunde”ȱforȱtidenȱellerȱdecideretȱ”dårligt”,ȱ30ȱpct.,ȱhvilketȱerȱsigniȬ
fikantȱflereȱendȱiȱdeȱforegåendeȱrunder.ȱ
ȱ
Sammenlignerȱ viȱ medȱ 8.ȬklasseȬelevernesȱ besvarelserȱ genfinderȱ viȱ denȱ trend,ȱ derȱ
blevȱidentificeretȱiȱforrigeȱrapport,ȱnemligȱatȱeleverneȱiȱ8.ȱklasseȱgenereltȱerȱmereȱgladeȱ
forȱatȱgåȱiȱskoleȱ(78ȱpct.)ȱogȱmereȱgladeȱforȱderesȱklasseȱ(85)ȱendȱeleverneȱiȱ2.ȱklasse.ȱ8.Ȭ
klasseȬeleverneȱbehandlerȱiȱhøjereȱgradȱhinandenȱgodtȱiȱklassenȱ(84ȱpct.).ȱTilsvarendeȱharȱ
heleȱ95ȱpct.ȱafȱeleverneȱiȱ8.ȱklasseȱogsåȱ”altid”ȱellerȱ”forȱdetȱmeste”ȱnogenȱatȱværeȱsamȬ
menȱmedȱiȱfrikvartererne.ȱOmvendtȱerȱderȱdogȱlidtȱfærreȱeleverȱiȱ8.ȱendȱiȱ2.ȱklasse,ȱsomȱerȱ
gladeȱ forȱ ”alle”ȱ ellerȱ ”deȱ fleste”ȱ afȱ deresȱ lærereȱ (70ȱ pct.ȱ imodȱ 81ȱ pct.ȱ afȱ 2.ȬklasseȬ
eleverne).ȱDisseȱforskelleȱkanȱdogȱskyldes,ȱatȱeleverneȱiȱandenȱklasseȱblevȱspurgtȱpåȱenȱ
tretrinsskalaȱ(”ja”/”ja,ȱaltid”,ȱ”nogleȱgange”,ȱ”nej”/”nej,ȱaldrig”),ȱmensȱeleverneȱiȱ8.ȱklasȬ
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seȱ blevȱ spurgtȱ påȱ enȱ femtrinsskalaȱ (”ja,ȱ altid”,ȱ ”ja,ȱ forȱ detȱ meste”,ȱ ”nogleȱ gange”,ȱ ”nej,ȱ
ikkeȱsåȱtit”,ȱ”nej,ȱaldrig”).ȱȱ
ȱ
Genereltȱ harȱ 8.ȱ klassernesȱ trivselsniveauȱ ikkeȱ ændretȱ sigȱ detȱ storeȱ sidenȱ rundeȱ 1,ȱ
omȱendȱderesȱgennemsnitȱpåȱspørgsmålet,ȱomȱdeȱerȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskole,ȱerȱfaldetȱenȱ
anelseȱ(menȱsignifikant),ȱfraȱ3,99ȱtilȱ3,93ȱ(påȱenȱfemtrinsskalaȱfraȱ1ȱtilȱ5,ȱhvorȱ5ȱerȱ”ja,ȱalȬ
tid”).ȱOmvendtȱerȱ8.ȬklasseȬelevernesȱfraværȱogsåȱfaldetȱfraȱ1.ȱtilȱ3.ȱrunde.ȱȱ
Somȱetȱsupplementȱtilȱtrivselsmålingenȱblandtȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱharȱviȱdesudenȱ
undersøgt,ȱhvordanȱelevernesȱforældreȱopfatterȱderesȱbørnsȱtrivsel.ȱHerȱviserȱanalyserneȱ
heltȱ generelt,ȱ atȱ forældreneȱ ogȱ elevernesȱ svarȱ påȱ trivselsspørgsmåleneȱ iȱ højȱ gradȱ lignerȱ
hinanden.ȱForældrenesȱopfattelseȱafȱbørnenesȱtrivselȱharȱikkeȱændretȱsigȱnævneværdigtȱ
fraȱ1.ȱtilȱ3.ȱrunde.ȱ
ȱ

SammenhængenmellemfastholdelseafelevernestrivselogdesyvinklusionsindiͲ
katorer
Skolelederne
Genereltȱfinderȱviȱkunȱfåȱstatistiskȱsignifikanteȱresultaterȱmedȱhensynȱtilȱsammenhængenȱ
mellemȱinklusionsindikatorerneȱogȱskoleledernesȱsvarȱpå,ȱhvilkeȱtrivselsmæssigeȱindsatȬ
serȱ skolerneȱ harȱ foretaget.ȱ Dogȱ viserȱ analyserne,ȱ atȱ derȱ afholdesȱ mereȱ systematiskȱ unȬ
dervisningȱiȱsocialeȱkompetencerȱpåȱskolerȱiȱkommuner,ȱderȱpåbegyndteȱinklusionsproȬ
cessenȱiȱ2013,ȱsomȱharȱenȱhøjȱkvalitetȱiȱsamarbejdetȱmellemȱskoleforvaltningenȱogȱPPR,ȱ
somȱharȱenȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauet,ȱogȱsomȱharȱenȱhøjȱ
værdiȱpåȱdetȱsocioøkonomiskeȱindeks.ȱIȱforholdȱtilȱsamarbejdeȱmedȱenȱtrivselskonsulentȱ
erȱderȱenȱtendensȱtil,ȱatȱskolerneȱiȱkommunerȱmedȱenȱlavereȱkvalitetȱiȱsamarbejdetȱmedȱ
PPRȱogȱkommunerȱmedȱenȱlavereȱgradȱafȱfællesȱværdierȱpåȱforvaltningsniveauetȱiȱhøjereȱ
gradȱsamarbejderȱmedȱenȱtrivselskonsulent.ȱTalletȱsvarerȱtilȱfundetȱfraȱsidsteȱrunde,ȱmenȱ
erȱfortsatȱganskeȱlavt,ȱkunȱomkringȱ13ȱpct.ȱforȱbeggeȱgrupperȱafȱkommuner.ȱȱ
ȱ
Lærerne
Lærernesȱvurderingȱaf,ȱhvordanȱeleverneȱtrivesȱsocialt,ȱerȱblevetȱenȱanelseȱbedreȱmellemȱ
1.ȱogȱ3.ȱrundeȱ(fraȱatȱ88ȱpct.ȱtrivesȱgodtȱtilȱ90ȱpct.).ȱDerȱerȱnogenȱvariationȱi,ȱhvilkeȱkomȬ
munerȱdenneȱforbedringȱdrejerȱsigȱom.ȱAndelenȱafȱelever,ȱderȱikkeȱtrivesȱgodt,ȱerȱmindreȱ
iȱkommuner,ȱderȱpåbegyndteȱinklusionsprocessenȱiȱ2012,ȱhvorȱdetȱfællesȱværdigrundlagȱ
erȱhøjt,ȱhvorȱgradenȱafȱkompetenceudviklingȱerȱhøj,ȱhvorȱændringenȱiȱinklusionsprocenȬ
tenȱerȱlille,ȱogȱhvorȱdetȱsocioøkonomiskeȱindeksȱerȱlavt.ȱ
ȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ elevernesȱ fagligeȱ trivselȱ erȱ derȱ ingenȱ signifikantȱ forskelȱ mellemȱ runȬ
derne,ȱmenȱandelen,ȱderȱtrivesȱdårligt,ȱerȱmindreȱiȱkommuner,ȱderȱpåbegyndteȱinklusiȬ
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onsprocessenȱtidligere,ȱsomȱharȱenȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværdigrundlag,ȱsomȱharȱenȱhøjȱgradȱ
afȱkompetenceudvikling,ȱogȱsomȱharȱetȱlavereȱsocioøkonomiskȱindeks.ȱ
ȱ

Eleverogforældre
Påȱgrundȱafȱdenȱrelativtȱlaveȱsvarprocent,ȱiȱsærdeleshedȱforȱnogleȱkommunersȱvedkomȬ
mende,ȱ erȱ derȱ ikkeȱ basisȱ forȱ atȱ foretageȱ enȱ analyseȱ afȱ sammenhængenȱ mellemȱ deȱ syvȱ
inklusionsindikatorerȱ ogȱ henholdsvisȱ eleverneȱ ogȱ forældrenesȱ angivelseȱ afȱ elevernesȱ
trivsel.ȱ
ȱ

Fokuspunkt5:Supplerendeundervisning(tabelB2.157ͲB2.162iAppendiks)
Ifølgeȱfolkeskolelovensȱ§ȱ3aȱskalȱbørn,ȱderȱharȱbrugȱforȱstøtte,ȱogȱsomȱikkeȱaleneȱkanȱunȬ
derstøttesȱ vedȱ brugȱ afȱ undervisningsdifferentieringȱ ogȱ holddannelse,ȱ tilbydesȱ suppleȬ
rendeȱ undervisningȱ ellerȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ iȱ henholdȱ tilȱ §ȱ 5,ȱ stk.ȱ 5,ȱ hvorȱ detȱ hedder:ȱ
”Derȱ givesȱ iȱ fornødentȱ omfangȱ supplerendeȱ undervisningȱ ellerȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ tilȱ
elever,ȱ derȱ harȱ skiftetȱ skole,ȱ ellerȱ somȱ harȱ væretȱ udenȱ undervisningȱ iȱ længereȱ tid.ȱ Derȱ
skalȱiȱfornødentȱomfangȱgivesȱsupplerendeȱundervisningȱellerȱandenȱfagligȱstøtteȱtilȱeleȬ
ver,ȱsomȱafȱandenȱgrundȱharȱbehovȱforȱstøtte”.ȱ
ȱ
IȱdetteȱfemteȱogȱsidsteȱafsnitȱbelyserȱviȱenȱrækkeȱforholdȱvedȱdenȱsupplerendeȱunȬ
dervisningȱpåȱskolerne.ȱTilȱdetteȱformålȱundersøgerȱviȱførst,ȱhvordanȱskolerneȱtilrettelægȬ
gerȱ denȱ supplerendeȱ undervisning.ȱ Herefterȱ serȱ viȱ på,ȱ hvorȱ mangeȱ eleverȱ derȱ modtagerȱ
supplerendeȱundervisningȱiȱdetteȱskoleår.ȱEndeligȱundersøgerȱvi,ȱhvorȱmangeȱeleverȱsomȱ
iȱdetteȱskoleårȱerȱblevetȱinkluderetȱfremȱforȱatȱbliveȱhenvistȱtilȱsegregeredeȱforanstaltninȬ
ger.ȱ
ȱ

Tilrettelæggelsenafdensupplerendeundervisning
Hvadȱ angårȱ tilrettelæggelsenȱ afȱ denȱ supplerendeȱ undervisningȱ viserȱ besvarelserneȱ fraȱ
skolelederne,ȱatȱenȱtredjedelȱ(34ȱpct.)ȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisningȱiȱsnitȱerȱtilretteȬ
lagtȱsomȱtolærertimer.ȱHerudoverȱtilrettelæggesȱ12ȱpct.ȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisningȱ
medȱlærerassistenter,ȱogȱenȱtredjedelȱ(29ȱpct.)ȱerȱtilrettelagtȱsomȱetȱressourcecenterȱudenȱ
forȱ denȱ almindeligeȱ undervisning.ȱ Enȱ fjerdedelȱ (25ȱ pct.)ȱ afȱ denȱ supplerendeȱ undervisȬ
ningȱerȱiȱsnitȱtilrettelagtȱpåȱandenȱmåde.ȱIȱforholdȱtilȱ1.ȱrundeȱerȱforskelleneȱikkeȱstatistiskȱ
signifikante,ȱmenȱhvorȱressourcecentretsȱandelȱiȱrundeȱ2ȱvarȱsignifikantȱlavere,ȱerȱandeȬ
lenȱ nuȱ tilbageȱ omkringȱ deȱ 30ȱ pct.ȱ Derȱ erȱ relativtȱ fåȱ besvarelserȱ påȱ spørgsmålene,ȱ 46ȱ iȱ
rundeȱ1ȱogȱ45ȱiȱrundeȱ3,ȱhvorforȱsmåȱforskelle,ȱomȱendȱreelle,ȱikkeȱvilȱfremståȱsomȱsigniȬ
fikante.ȱ
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Antalmodtagereafsupplerendeundervisning
Iȱ forlængelseȱ afȱ spørgsmåletȱ om,ȱ hvordanȱ denȱ supplerendeȱ undervisningȱ tilrettelægges,ȱ
harȱviȱogsåȱspurgtȱskolelederneȱom,ȱhvorȱmangeȱderȱmodtagerȱsupplerendeȱundervisning.ȱ
Herȱrapporteredeȱskolelederneȱiȱrundeȱ1,ȱatȱderȱiȱgennemsnitȱvarȱ23ȱelever,ȱsomȱmodtogȱ
supplerendeȱundervisningȱiȱskoleåretȱ2012/13ȱogȱ24ȱeleverȱiȱskoleåretȱ2013/2014.ȱIȱskoleȬ
åretȱ2014/2015ȱ–ȱdenneȱrundeȱ–ȱerȱtalletȱ25.ȱDenȱgennemsnitligeȱafstandȱtilȱgennemsnittetȱ
erȱdogȱstegetȱiȱrundeȱ3ȱ(fraȱ22ȱeleverȱtilȱ32ȱelever),ȱhvilketȱindikerer,ȱatȱderȱsærligtȱerȱnogȬ
leȱskolerȱmedȱflereȱelever,ȱderȱmodtagerȱsupplerendeȱundervisningȱiȱskoleåretȱ2014/2015.ȱ
Derȱerȱaltsåȱstadigȱenȱstorȱspredningȱiȱantalletȱafȱeleverȱpåȱskolerne,ȱderȱmodtagerȱsupȬ
plerendeȱundervisning,ȱhvorȱnogleȱskolerȱsletȱikkeȱharȱnogenȱelever,ȱogȱandreȱharȱrigtigȱ
mangeȱelever.ȱȱ
ȱ
Skolelederneȱerȱendvidereȱblevetȱspurgtȱomȱantalletȱafȱelever,ȱsomȱiȱsidsteȱskoleårȱ
fikȱspecialundervisningȱiȱtilknytningȱtilȱdenȱalmindeligeȱundervisning,ȱmenȱsomȱiȱdetteȱ
skoleårȱiȱstedetȱfårȱsupplerendeȱundervisning.ȱDenneȱandelȱerȱfaldetȱtilȱca.ȱdetȱhalveȱfraȱ
15ȱpct.ȱiȱrundeȱ1,ȱtilȱ8ȱpct.ȱiȱrundeȱ3.ȱȱ
ȱ
Antalinkluderedeelever
Endeligȱharȱviȱbedtȱskolelederneȱomȱatȱangive,ȱhvorȱmangeȱeleverȱderȱiȱdetteȱskoleårȱerȱ
blevetȱinkluderetȱvedȱikkeȱatȱbliveȱhenvistȱtilȱsegregeredeȱforanstaltninger.ȱHerȱvurdererȱ
overȱhalvdelenȱafȱskolelederneȱ(59ȱpct.),ȱatȱskolenȱharȱinkluderetȱimellemȱenȱogȱfemȱeleȬ
verȱiȱdetteȱskoleår.ȱDerudoverȱangiverȱ31ȱpct.ȱafȱlederne,ȱatȱmereȱendȱfemȱeleverȱerȱblevetȱ
inkluderetȱfremȱforȱatȱbliveȱhenvistȱtilȱsegregeredeȱforanstaltninger.ȱBlotȱ10ȱpct.ȱafȱskoleȬ
lederneȱharȱsvaret,ȱatȱderȱikkeȱerȱblevetȱinkluderetȱnogenȱeleverȱiȱdetteȱskoleår,ȱhvilketȱerȱ
dobbeltȱsåȱmangeȱsomȱåretȱfør,ȱmenȱstadigȱlidtȱlavereȱendȱiȱrundeȱ1.ȱIngenȱafȱforskelleneȱ
erȱdogȱsignifikante.ȱDetȱerȱvæsentligtȱherȱatȱpåpege,ȱatȱdetȱerȱskoleledernesȱegneȱvurdeȬ
ringer,ȱderȱliggerȱtilȱgrundȱforȱtallene.ȱDetȱerȱinteressantȱatȱbemærke,ȱatȱskolelederneȱopȬ
lever,ȱatȱdeȱinkludererȱvæsentligeȱflereȱeleverȱendȱdeȱ0,6ȱogȱ0,5ȱpct.,ȱsomȱifølgeȱkommuȬ
nernesȱoplysninger,ȱjfr.ȱTabelȱ13,ȱerȱblevetȱinkluderetȱfraȱåreneȱ2013ȱtilȱ2014ȱogȱfraȱ2014ȱtilȱ
2015.ȱ0,5ȱpct.ȱsvarerȱtilȱenȱinkluderetȱelevȱekstraȱpr.ȱ200ȱelever.ȱȱ
ȱ

Sammenhængenmellemsupplerendeundervisningogdesyvinklusionsindikatorer
PåȱbaggrundȱafȱanalyserneȱfinderȱviȱgenereltȱikkeȱnogenȱsammenhængeȱmellemȱskoleleȬ
derneȱ ellerȱ lærernesȱ besvarelserȱ vedrørendeȱ denȱ supplerendeȱ undervisningȱ ogȱ deȱ syvȱ
inklusionsindikatorer.ȱȱ
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Sammenfatningafkvantitativesvarfra:Skoleledere,skolebestyrelͲ
sesformænd,lærere,eleverogforældre
Iȱdetȱfølgendeȱopsummeresȱdeȱvæsentligsteȱresultaterȱfraȱanalyserneȱiȱrapportensȱdelȱ2.ȱ
Sammenfatningenȱbørȱlæsesȱmedȱøjeȱfor,ȱatȱanalyserneȱbeskriverȱtendenserȱtilȱsammenȬ
hængeȱsnarereȱendȱrobusteȱsammenhængeȱogȱårsagȬvirkningsforhold.ȱ
ȱ
Andelenȱ afȱ skoleledere,ȱ somȱ vurderer,ȱ atȱ derȱ findesȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ tilȱ
inklusionȱpåȱskolerneȱerȱhøjȱogȱstemmerȱligesomȱiȱsidsteȱrundeȱoverensȱmedȱanalyserneȱ
påȱkommuneniveau.ȱLigesomȱiȱ1.ȱogȱ2.ȱrundeȱvurdererȱkunȱenȱmegetȱlilleȱandelȱafȱskoleȬ
lederne,ȱatȱlærerneȱharȱetȱincitamentȱtilȱatȱinkludereȱeleverȱmedȱsærligeȱundervisningsȬ
behovȱiȱklassen.ȱDerȱerȱmærkbartȱflereȱlærere,ȱderȱmener,ȱatȱdeȱharȱetȱincitamentȱtilȱinȬ
klusion,ȱmenȱselvȱomȱandelenȱiȱtillægȱdertilȱogsåȱerȱstegetȱfraȱ1.ȱrunde,ȱerȱdetȱstadigȱkunȱ
enȱlilleȱgruppe,ȱderȱmenerȱdet.ȱ
ȱ
Skolelederneȱmenerȱgenerelt,ȱatȱsamarbejdetȱmedȱPPRȱfungererȱgodt,ȱogȱbesvarelȬ
serneȱharȱikkeȱændretȱsigȱsignifikantȱmellemȱ1.ȱogȱ3.ȱrunde.ȱLærerneȱdelerȱdogȱikkeȱdenȬ
neȱpositiveȱopfattelseȱogȱvurdererȱsamarbejdetȱlidtȱunderȱmiddel,ȱhvilketȱikkeȱerȱsignifiȬ
kantȱforskelligtȱfraȱrundeȱ1.ȱȱ
ȱ
Derȱ erȱ sketȱ etȱ markantȱ faldȱ iȱ forholdȱ tilȱ skoleledernesȱ arbejdeȱ medȱ atȱ rusteȱ deresȱ
lærereȱ tilȱ atȱ håndtereȱ arbejdetȱ ogȱ udfordringerneȱ iȱ forbindelseȱ medȱ inklusion.ȱ Kunȱ etȱ
mindretalȱ afȱ skolelederneȱ angiver,ȱ atȱ derȱ iȱ detteȱ skoleårȱ erȱ afholdtȱ enȱ pædagogiskȱ dagȱ
omȱinklusion,ȱogȱkunȱomkringȱhalvdelenȱharȱhaftȱenȱellerȱflereȱlærereȱpåȱrelevanteȱkurȬ
ser.ȱDetteȱbilledeȱbekræftesȱafȱlærerne,ȱhvorȱantalletȱafȱlærere,ȱderȱharȱdeltagetȱiȱkompeȬ
tenceudviklingsaktiviteterȱerȱfaldetȱsignifikantȱsidenȱ1.ȱrunde.ȱOverȱhalvdelenȱafȱlærerneȱ
følerȱsigȱikkeȱfagligtȱrustetȱtilȱatȱhåndtereȱdeȱudfordringer,ȱderȱerȱforbundetȱmedȱinklusiȬ
on,ȱomȱendȱandelenȱafȱlærere,ȱderȱfølerȱsigȱrustede,ȱerȱvoksetȱenȱanelseȱmellemȱ1.ȱogȱ3.ȱ
runde.ȱ
ȱ
Ogsåȱ iȱ tilgængelighedenȱ afȱ diverseȱ ressourcerȱ forȱ lærerneȱ iȱ deresȱ arbejdeȱ medȱ inȬ
klusionȱsporerȱanalysenȱetȱsignifikantȱfald,ȱbådeȱsetȱfraȱskoleledernesȱperspektivȱogȱfraȱ
lærernes.ȱDetȱerȱstadigȱflertalletȱafȱskolelederne,ȱderȱtilkendegiver,ȱatȱenȱrækkeȱressourȬ
cerȱ tilȱ inklusionȱ erȱ tilgængeligeȱ bl.a.ȱ mulighedenȱ forȱ rådgivningȱ fraȱ PPR,ȱ samarbejdeȱ
medȱ skolensȱ specialcenter/ressourcecenterȱ samtȱ bistandȱ fraȱ AKTȬvejlederenȱ påȱ skolen.ȱ
Menȱandelenȱ erȱ faldetȱmarkant.ȱDenneȱtendensȱ bekræftesȱafȱ lærerne,ȱ derȱ ogsåȱgenereltȱ
svarerȱmereȱnegativtȱiȱforholdȱtilȱtilgængelighedenȱafȱdeȱforskelligeȱressourcer.ȱHvorȱdetȱ
iȱtidligereȱrunderȱvarȱstørstedelenȱafȱlærerne,ȱderȱhavdeȱadgangȱtilȱenȱinklusionsvejlederȱ
påȱskolen,ȱerȱtalletȱunderȱenȱtredjedelȱiȱdenneȱrunde.ȱȱ
ȱ
Ligesomȱiȱ1.ȱrundeȱerȱderȱgenereltȱlangtȱstørreȱopbakningȱblandtȱskolelederneȱendȱ
blandtȱlærerneȱtilȱinklusionsmålsætningenȱomȱatȱøgeȱandelenȱafȱeleverȱmedȱsærligeȱbeȬ
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hovȱ iȱ denȱ almindeligeȱ undervisningȱ fraȱ 94,4ȱ pct.ȱ tilȱ 96,0ȱ pct.ȱ Lærernesȱ gennemsnitligeȱ
opbakningȱtilȱinklusionȱerȱdogȱikkeȱfaldetȱsignifikantȱsidenȱ1.ȱrunde.ȱ
ȱ
Somȱ iȱ deȱ tidligereȱ runderȱ vurdererȱ størstedelenȱ afȱ skolelederne,ȱ atȱ derȱ erȱ lavȱ opȬ
bakningȱ tilȱ øgetȱ inklusionȱ blandtȱ skolensȱ lærereȱ ogȱ pædagoger,ȱ forældreȱ tilȱ børnȱ medȱ
særligeȱbehovȱogȱforældreȱtilȱbørnȱudenȱsærligeȱbehov.ȱAfȱdeȱtoȱforældregrupperȱerȱopȬ
bakningenȱdogȱmarkantȱhøjereȱblandtȱforældreȱtilȱbørnȱmedȱsærligeȱbehov.ȱ
ȱ
Langtȱ størstedelenȱ afȱ skolelederneȱ vurderer,ȱ atȱ lærerneȱ harȱ kendskabȱ tilȱ inklusiȬ
onsmålsætningen.ȱForældrenesȱkendskabȱtilȱinklusionsmålsætningenȱerȱefterȱbestyrelsesȬ
formændenesȱvurderingȱmarkantȱlavere,ȱmenȱerȱstegetȱsidenȱ1.ȱrunde.ȱ
ȱ
Lidtȱoverȱhalvdelenȱafȱskolerneȱharȱafholdtȱenȱrækkeȱaktiviteterȱogȱigangsatȱtiltagȱ
rettetȱmodȱfastholdelseȱafȱelevernesȱtrivsel,ȱhvilketȱerȱnogetȱfærreȱendȱiȱtidligereȱrunder.ȱ
Fraȱforældrenesȱøversteȱrepræsentanterȱ(bestyrelsesformændene)ȱsynesȱderȱdogȱfortsatȱatȱ
væreȱstorȱopbakningȱtilȱdenȱmåde,ȱsomȱskolerneȱarbejderȱmedȱelevernesȱtrivselȱpå.ȱGeneȬ
reltȱ tyderȱ analyserneȱ på,ȱ atȱ forældreneȱ ogȱ elevernesȱ svarȱ påȱ trivselsspørgsmåleneȱ iȱ højȱ
gradȱlignerȱhinanden.ȱIȱelevernesȱegenȱvurderingȱtrivesȱeleverneȱiȱ2.ȱklasseȱgenereltȱgodtȱ
iȱskolen,ȱogȱeleverneȱiȱ8.ȱklasseȱtrivesȱenddaȱendnuȱbedre.ȱGenereltȱlignerȱelevernesȱbeȬ
svarelserȱhinandenȱpåȱtværsȱafȱspørgsmåleneȱiȱ1.ȱogȱ3.ȱrunde,ȱomȱendȱderȱerȱsketȱenȱstigȬ
ningȱiȱantalletȱafȱ2.ȬklasseȬelever,ȱderȱblotȱharȱdetȱnogenlundeȱellerȱdårligtȱforȱtiden,ȱogȱetȱ
lilleȱfaldȱiȱandelenȱafȱ8.ȬklasseȬelever,ȱderȱerȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskole.ȱ
ȱ
Hvadȱangårȱtilrettelæggelsenȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisning,ȱviserȱbesvarelserneȱ
fraȱskolelederne,ȱatȱenȱtredjedelȱ(34ȱpct.)ȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisningȱerȱtilrettelagtȱ
somȱ tolærertimer.ȱ Herudoverȱ tilrettelæggesȱ 12ȱ pct.ȱ afȱ denȱ supplerendeȱ undervisningȱ
medȱlærerassistenter.ȱAndeleneȱerȱikkeȱsignifikantȱforskelligeȱfraȱ1.ȱrunde.ȱ
ȱ
Derȱerȱiȱgennemsnitȱ23ȱeleverȱpåȱhverȱskole,ȱsomȱmodtagerȱsupplerendeȱundervisȬ
ningȱiȱskoleåretȱ2014/15.ȱDaȱdenȱgennemsnitligeȱskolestørrelseȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱiȱ2014ȱ
varȱ428ȱelever,ȱsvarerȱdetȱiȱgennemsnitȱtilȱ5,4ȱpct.ȱafȱeleverneȱpåȱhverȱskole.ȱIȱ2011ȱ–ȱdetȱ
sidsteȱmålepunktȱførȱlovændringenȱiȱ2012ȱ–ȱvarȱgennemsnittetȱnationaltȱpåȱ6,6ȱpct.ȱAntalȬ
letȱ harȱ ikkeȱ ændretȱ sigȱ signifikantȱ sidenȱ 1.ȱ runde,ȱ menȱ spredningenȱ erȱ voksetȱ medȱ enȱ
gennemsnitligȱafstandȱtilȱgennemsnittetȱpåȱ32ȱelever.ȱGennemsnittetȱdækkerȱsåledesȱoverȱ
enȱstorȱspredningȱmellemȱskolerneȱmedȱhensynȱtilȱantalletȱafȱelever,ȱderȱmodtagerȱsupȬ
plerendeȱ undervisning.ȱ Lidtȱ underȱ enȱ tredjedelȱ afȱ skolelederneȱ vurderer,ȱ atȱ mereȱ endȱ
femȱeleverȱerȱblevetȱinkluderetȱfremȱforȱatȱbliveȱhenvistȱtilȱsegregeredeȱforanstaltninger,ȱ
mensȱlidtȱfærreȱendȱtoȱtredjedeleȱsætterȱantalletȱtilȱmellemȱenȱogȱfem.ȱ
ȱ
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Sammenhængenmelleminklusionsindikatorerneogdefemfokuspunkter
Detȱ erȱ sværtȱatȱsammenfatteȱanalysensȱ fundȱ iȱ enȱsammenhængendeȱ fortolkning.ȱGeneȬ
reltȱfinderȱviȱkunȱfåȱstatistiskȱsignifikanteȱsammenhængeȱmellemȱinklusionsindikatorerȬ
neȱogȱbesvarelserneȱiȱforholdȱtilȱdeȱfemȱfokuspunkter.ȱMensȱnogleȱresultaterȱkanȱsynesȱ
meningsfulde,ȱ erȱ mangeȱ afȱ demȱ vanskeligeȱ atȱ fortolke.ȱ Iȱ detȱ følgendeȱ opsummeresȱ deȱ
resultater,ȱderȱsynesȱmestȱmeningsfulde.ȱȱ
ȱ
Viȱfinderȱenȱtendensȱtil,ȱatȱenȱstørreȱandelȱafȱskolelederneȱmener,ȱatȱetȱøkonomiskȱ
incitamentȱtilȱinklusionȱpåȱskolenȱeksisterer,ȱjoȱtidligereȱkommunenȱerȱstartetȱpåȱinklusiȬ
onsprocessen.ȱ Derudoverȱ erȱ inklusionsvejledereȱ mereȱ tilgængeligeȱ påȱ skoler,ȱ derȱ beȬ
gyndteȱinklusionsprocessenȱtidligt.ȱBlandtȱlærerneȱiȱkommuner,ȱderȱpåbegyndteȱinklusiȬ
onsprocessenȱ senere,ȱ erȱ andelen,ȱ derȱ anvenderȱ inklusionsȬȱ ogȱ AKTȬvejledereȱ påȱ skolenȱ
mindre.ȱDetteȱpegerȱpå,ȱatȱskolerneȱiȱdeȱkommuner,ȱderȱkomȱtidligereȱiȱgang,ȱpåȱnogleȱ
områderȱerȱkommetȱlængereȱiȱarbejdet.ȱ
ȱ
Viȱfinderȱenȱtendensȱtil,ȱatȱskolelederneȱerȱmereȱinvolveredeȱiȱvisitationsprocessenȱiȱ
forbindelseȱmedȱafgørelsenȱomȱplaceringȱafȱenȱelev,ȱnårȱderȱpåȱforvaltningsniveauȱerȱenȱ
lavȱ gradȱafȱfællesȱ værdigrundlag.ȱDerudoverȱrapportererȱ skolelederneȱ iȱ højereȱ grad,ȱatȱ
derȱ erȱ fasteȱ møderȱ medȱ PPRȱ påȱ skolen,ȱ nårȱ samarbejdetȱ mellemȱ skoleforvaltningenȱ ogȱ
PPRȱ fungererȱ mindreȱ godt.ȱ Detteȱ kunneȱ tydeȱ påȱ enȱ mereȱ direkteȱ arbejdsgangȱ mellemȱ
PPRȱogȱskolelederen,ȱhvisȱsamarbejdetȱikkeȱfungererȱpåȱhøjereȱniveau.ȱ
ȱ
Detȱ kanȱ måskeȱ overraske,ȱ atȱ viȱ harȱ fundetȱ enȱ tendensȱ til,ȱ atȱ lærereȱ iȱ kommunerȱ
medȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ kompetenceudviklingȱ iȱ mindreȱ gradȱ angiverȱ atȱ væreȱ blevetȱ tilbudtȱ
kompetenceudvikling,ȱogȱiȱmindreȱgradȱangiverȱatȱhaveȱværetȱpåȱkurserȱogȱdeltagetȱiȱinȬ
klusionsdageȱpåȱskolen.ȱTilȱgengældȱanvenderȱlærerneȱiȱkommunerȱmedȱenȱhøjȱgradȱafȱ
kompetenceudviklingȱiȱhøjereȱgradȱforskelligeȱpædagogiskeȱmodeller,ȱAKTȬvejledereȱpåȱ
skolenȱ ogȱ sparringȱ medȱ medarbejdereȱ fraȱ skolensȱ specialcenter.ȱ Medȱ andreȱ ordȱ fårȱ læȬ
rerneȱmereȱsparringȱogȱstøtteȱpåȱskolerne.ȱ
ȱ
Iȱ forholdȱ tilȱ kommunernesȱ strategierȱ finderȱ vi,ȱ atȱ nårȱ gradenȱ afȱ fællesȱ værdierȱ erȱ
højȱpåȱforvaltningsniveauet,ȱogȱkvalitetenȱafȱsamarbejdetȱmellemȱskoleforvaltningenȱogȱ
PPRȱerȱhøj,ȱsåȱopleverȱskolelederneȱiȱmindreȱgrad,ȱatȱkommunensȱstrategierȱerȱhensigtsȬ
mæssigeȱiȱforholdȱtilȱbådeȱsamarbejdetȱmellemȱPPRȱogȱskoleȱogȱtilrettelæggelsenȱafȱ inȬ
kluderendeȱ læringsmiljøer.ȱ Detteȱ kunneȱ måskeȱ indikere,ȱ atȱ skolelederneȱ ikkeȱ følerȱ sigȱ
repræsenteredeȱiȱudformningenȱafȱstrategierne.ȱ
ȱ
Derȱ erȱ flereȱ forskelleȱ mellemȱ kommuner,ȱ derȱ harȱ etȱ højtȱ socioøkonomiskȱ indeksȱ
(altsåȱstørreȱudgiftsbehov),ȱogȱkommunerȱmedȱetȱlavereȱsocioøkonomiskȱindeks.ȱIȱkomȬ
munerȱ medȱ etȱ stortȱ udgiftsbehovȱ opleverȱ skolelederneȱ iȱ mindreȱ grad,ȱ atȱ derȱ foreliggerȱ
strategierȱiȱkommunenȱiȱforholdȱtilȱarbejdetȱmedȱinklusion.ȱȱ
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ȱ
Bestyrelsesformændeneȱ iȱ kommunerȱ medȱ etȱ lavereȱ udgiftsbehovȱ opleverȱ iȱ størreȱ
grad,ȱatȱforældreneȱbakkerȱopȱomȱmåletȱomȱøgetȱinklusion,ȱmensȱlærerneȱiȱhøjereȱgradȱ
vurderer,ȱatȱforældreneȱikkeȱharȱkendskabȱtilȱmålsætningen.ȱDerudoverȱholdesȱderȱfærreȱ
fasteȱmøderȱmedȱPPRȱpåȱskolerneȱiȱkommunerȱmedȱenȱhøjȱsocioøkonomiskȱindeksværdi.ȱ
ȱ
Endeligȱ synesȱ elevernesȱ socialeȱ trivselȱ ifølgeȱ lærerneȱ atȱ væreȱ højestȱ iȱ kommuner,ȱ
derȱstartedeȱinklusionsprocessenȱtidligt,ȱderȱharȱenȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværdigrundlag,ȱderȱ
harȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ kompetenceudvikling,ȱ derȱ kunȱ harȱ enȱ lilleȱ ændringȱ iȱ inklusionsproȬ
centen,ȱ ogȱ hvisȱ værdiȱ påȱ detȱ socioøkonomiskeȱ indeksȱ erȱ lille.ȱ Altsåȱ erȱ elevernesȱ trivselȱ
størstȱiȱdeȱkommuner,ȱderȱentenȱopleverȱdeȱmindsteȱforandringerȱellerȱerȱbedreȱrustedeȱ
tilȱatȱtageȱsigȱafȱforandringerne.ȱ
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Afsluttendeanalyser
AfȱSiddharthaȱBaviskar,ȱCamillaȱBrørupȱDyssegaard,ȱNielsȱEgelundȱogȱChristopherȱdeȱMontgoȬ
meryȱ
ȱ
Detteȱ kapitelȱ indeholderȱ sammenfatningenȱ afȱ enȱ analyseȱ afȱ indsatserȱ ogȱ faktorerȱ medȱ
betydningȱforȱenȱsuccesfuldȱinklusionȱiȱforholdȱtilȱdeȱmål,ȱderȱerȱaftaltȱmellemȱregerinȬ
genȱogȱKL.ȱDisseȱmålȱer,ȱat:ȱ
ȱ
x andelenȱafȱelever,ȱderȱskalȱinkluderesȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisningȱøgesȱ
x

andelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱ2ȱellerȱderunderȱiȱlæsning,ȱretstavningȱogȱmatematiskȱ
problemløsningȱiȱ9.ȱklassesȱafgangsprøve,ȱskalȱværeȱreduceretȱiȱ2015ȱogȱreduceresȱ
yderligereȱfremȱmodȱ2018ȱ

x

elevernesȱtrivselȱfastholdesȱiȱtaktȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusionȱ

x

bedreȱresultaterȱfraȱnationalȱpræstationsprofilȱiȱdanskȱogȱmatematikȱȱ

x

overgangȱtilȱungdomsuddannelse.ȱ

ȱ
FørstȱerȱderȱforetagetȱenȱundersøgelseȱafȱudviklingenȱiȱkommunerneȱiȱforholdȱtilȱinklusiȬ
onsmålsætningerneȱogȱenȱrækkeȱforklarendeȱvariableȱsamtȱsammenhængenȱmellemȱdisȬ
seȱvariableȱmedȱhenblikȱpåȱatȱidentificereȱindsatserȱogȱfaktorerȱafȱsærligȱbetydningȱforȱenȱ
succesfuldȱinklusion.ȱȱ
ȱ
Endeligȱerȱdetȱundersøgt,ȱhvadȱderȱkendetegnerȱdeȱskoler,ȱhvorȱderȱerȱhenholdsvisȱ
størstȱ ogȱ mindstȱ forskelȱ påȱ lederesȱ ogȱ læreresȱ holdningerȱ tilȱ inklusion,ȱ samtȱ deȱ skoler,ȱ
hvorȱbådeȱledereȱogȱlærereȱliggerȱrelativtȱhøjestȱogȱlavestȱmedȱhensynȱtilȱholdningerȱtilȱ
inklusion.ȱȱ
ȱ
Detȱharȱkrævetȱetȱmegetȱstortȱantalȱanalyser,ȱsomȱiȱøvrigtȱerȱvanskeliggjortȱvedȱdetȱ
relativtȱ laveȱ antalȱ respondenter,ȱ ogȱ endeligȱ gørȱ deȱ laveȱ svarprocenterȱ fraȱ isærȱ lærerneȱ
undersøgelserneȱmindreȱsikre.ȱDefinitionȱafȱvariableȱogȱdokumentationȱforȱresultaterneȱ
såvelȱ somȱ statistiskeȱ analyserȱ afȱ signifikansȱ findesȱ iȱ detȱ særskilteȱ Appendiksȱ tilȱ denneȱ
rapportȱiȱformȱafȱtekst,ȱtabellerȱogȱfigurer.ȱ
ȱ
Sammenfattendeȱgælder,ȱatȱdetȱladerȱsigȱgøreȱmedȱrimeligȱsikkerhedȱatȱidentificereȱ
deȱsammenhænge,ȱderȱpræsenteresȱiȱpunktformȱnedenfor.ȱȱ
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Inklusionsmålsætningerne
Iȱ detȱ følgendeȱ analyseresȱ inklusionsmålsætningerneȱ iȱ forholdȱ tilȱ enȱ rækkeȱ forklarendeȱ
variable.ȱAnalyserneȱ erȱ gennemførtȱ afȱ SiddharthaȱBaviskarȱ ogȱ Christopherȱ deȱMontgoȬ
mery.ȱ

Inklusionsprocent
Iȱforholdȱtilȱatȱopnåȱenȱhøjȱ inklusionsprocentȱerȱderȱsammenhængȱmedȱ følgendeȱ(figuȬ
rerneȱB3.33ȬB3.49ȱiȱAppendiks):ȱ
ȱ
x Enȱhøjȱgradȱafȱfællesȱværdigrundlagȱpåȱforvaltningsniveauetȱ
x

Enȱhøjȱgradȱafȱøkonomiskeȱincitamenterȱforȱinklusionȱȱ

x

Atȱlærerneȱfølerȱsigȱfagligtȱrustetȱtilȱatȱhåndtereȱinklusionsudfordringerȱ

x

Atȱlærerneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningenȱ

x

Atȱforældreneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningenȱ(skolebestyrelsesformændsȱ
vurdering)ȱ

x

Atȱskolebestyrelsesformændȱytrerȱtilfredshedȱmedȱskolensȱarbejdeȱmedȱelevernesȱ
trivsel.ȱ

Altȱiȱaltȱerȱderȱtaleȱomȱforhold,ȱderȱvirkerȱsærdelesȱlogiske,ȱogȱsomȱgenfindesȱiȱdeȱkvaliȬ
tativeȱresultater.ȱ

Lavereantalmedkarakteren2ellerderunder
Iȱforholdȱtilȱatȱreducereȱandelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱ2ȱellerȱderunderȱsomȱsamletȱgennemȬ
snitȱ iȱ læsning,ȱ retskrivningȱ ogȱ matematiskȱ problemløsningȱ iȱ 9.ȱ klassesȱ afgangsprøveȱ erȱ
derȱsammenhængȱmellemȱfølgendeȱ(figurerneȱB3.50ȬB3.67ȱiȱAppendiks):ȱ
ȱ
x Enȱlavȱinklusionsprocentȱ
x

LærereȱharȱhøjȱvurderingȱafȱderesȱsamarbejdeȱmedȱPPRȱ

x

Lærereȱharȱhøjȱvurderingȱafȱomfangetȱafȱtilgængeligeȱressourcerȱtilȱinklusionȱ

x

Forældre(par)ȱudtrykkerȱutilfredshedȱoverȱelever,ȱderȱerȱfastholdtȱiȱalmenunderȬ
visningenȱellerȱerȱførtȱtilbageȱfraȱspecialklasserȱellerȱspecialskolerȱ

x

Kommunernesȱudgifterȱperȱelevȱerȱhøje.ȱ

Detȱ skalȱ herȱ bemærkes,ȱ atȱ derȱ ogsåȱ herȱ synesȱ atȱ væreȱ taleȱ omȱ sammenhænge,ȱ derȱ kanȱ
virkeȱ naturlige.ȱ Enȱ øgetȱ inklusionsprocentȱ vilȱ medȱ højȱ sandsynlighedȱ medvirkeȱ til,ȱ atȱ
andelenȱ afȱ eleverȱ medȱ relativtȱ svageȱ fagligeȱ kompetencerȱ ogsåȱ øges,ȱ ogȱ detȱ måȱ sænkeȱ
karakterniveauet,ȱ herunderȱ foranledige,ȱ etȱ flereȱ eleverȱ fårȱ karakterenȱ 2ȱ ellerȱ derunder.ȱ
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Detȱvirkerȱligeledesȱnaturligt,ȱatȱetȱgodtȱsamarbejdeȱmellemȱlærereȱogȱPPRȱvilȱkunneȱøgeȱ
nogleȱ eleversȱ udbytteȱ afȱ undervisningen.ȱ Hvisȱ lærerneȱ mener,ȱ atȱ derȱ iȱ højtȱ omfangȱ erȱ
tilgængeligeȱressourcerȱtilȱinklusion,ȱerȱdetȱnaturligt,ȱatȱdetȱfagligeȱniveauȱ hæves.ȱHvisȱ
forældreȱ udtrykkerȱ utilfredshedȱ overȱ inkluderedeȱ elever,ȱ kanȱdetteȱ føreȱ til,ȱatȱinklusioȬ
nenȱsænkes,ȱogȱdermedȱvilȱkarakterniveauetȱsomȱnævntȱovenforȱformentligȱstige.ȱEtȱhøjtȱ
udgiftsniveauȱpr.ȱelevȱbørȱaltȱandetȱligeȱmedvirkeȱtil,ȱatȱdetȱfagligeȱniveauȱøges.ȱRelatioȬ
nerneȱharȱikkeȱkunnetȱafprøvesȱiȱdetȱkvalitativeȱmateriale.ȱȱ
ȱ

Bedretnationalpræstationsprofil
Iȱforholdȱtilȱetȱsamletȱgodtȱresultatȱiȱdenȱnationaleȱpræstationsprofilȱvedȱdeȱnationaleȱtestȱ
iȱdanskȱ(sprogforståelse,ȱafkodningȱogȱtekstforståelse)ȱsesȱfølgendeȱsammenhængeȱ(figuȬ
rerneȱB3.68ȬB3.85ȱiȱAppendiks):ȱ
ȱ
x Højȱgradȱafȱkompetenceudviklingȱiȱforholdȱtilȱinklusionȱ
x

Stortȱantalȱaktiviteter,ȱlærerneȱharȱdeltagetȱiȱiȱforbindelseȱmedȱarbejdetȱmedȱinȬ
klusionȱ

x

Højȱvurderingȱhosȱlærereȱafȱgradenȱafȱkompetenceudvikling,ȱdeȱerȱblevetȱtilbudtȱ

x

HøjȱvurderingȱhosȱskolelederneȱafȱantalȱtilgængeligeȱressourcerȱforȱlæreȬ
re/pædagogerȱiȱforholdȱtilȱinklusion.ȱ

Atȱhøjȱgradȱafȱkompetenceudvikling,ȱdeltagelseȱiȱaktiviteterȱogȱpositivȱvurderingȱafȱdisseȱiȱ
forholdȱtilȱinklusionȱharȱsammenhængȱmedȱbedreȱresultaterȱiȱdeȱnationaleȱtest,ȱerȱnyȱogȱ
interessantȱ viden.ȱ Detȱ erȱ endvidereȱ interessant,ȱ atȱ hvorȱ skolelederneȱ vurderer,ȱ atȱ derȱ erȱ
mangeȱ tilgængeligeȱ ressourcerȱ forȱ lærereȱ ogȱ pædagogerȱ iȱ forholdȱ tilȱ inklusion,ȱ derȱ øgesȱ
testresultaterne.ȱ

Overgangtilungdomsuddannelse
Iȱforholdȱtilȱatȱopnåȱenȱhøjȱprocentdel,ȱderȱerȱfortsatȱtilȱenȱungdomsuddannelse,ȱerȱderȱ
følgendeȱsammenhængeȱ(figurerneȱB3.86ȬB3.102ȱiȱAppendiks):ȱ
ȱ
x Lærerneȱfølerȱsigȱfagligtȱrustetȱtilȱatȱhåndtereȱinklusionsudfordringerȱ
x

Lærerneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningenȱ

x

Forældreneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningenȱ(skolebestyrelsesformændsȱ
vurdering)ȱ

x
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Iȱforholdȱtilȱdeȱafdækkedeȱsammenhængeȱerȱdetȱinteressant,ȱatȱdeȱelever,ȱderȱharȱafslutȬ
tetȱ9.ȱklasseȱiȱ2012,ȱ2013ȱogȱ2014,ȱkunȱharȱhaftȱkortvarigtȱdirekteȱudbytteȱafȱdeȱinitiativer,ȱ
skolerneȱharȱsatȱiȱværkȱefterȱinklusionsprocessensȱstartȱiȱskoleåretȱ2012/13.ȱDetȱmåȱderforȱ
antages,ȱatȱderȱerȱnogleȱunderliggendeȱsammenhængeȱmellemȱlærere,ȱforældreȱogȱskoȬ
lernesȱ generelleȱ aktiviteterȱ ogȱ lærerne,ȱ forældreneȱ ogȱ skolernesȱ arbejdeȱ medȱ inklusion.ȱ
DisseȱgenerelleȱaktiviteterȱmåȱsåȱformodesȱatȱhaveȱindflydelseȱpåȱhvorȱmangeȱafȱskolerȬ
nesȱelever,ȱderȱumiddelbartȱgårȱvidereȱiȱenȱungdomsuddannelse.ȱ
ȱ

Trivsel
Iȱforholdȱtilȱatȱminimereȱdenȱprocentdelȱafȱelever,ȱsomȱlærerneȱmenerȱikkeȱtrivesȱfagligtȱ
ellerȱsocialt,ȱerȱderȱsammenhængeȱmedȱ(figurerneȱB3.103ȬB3.120ȱiȱAppendiks):ȱ
ȱ
x Lærerneȱfølerȱsigȱfagligtȱrustetȱtilȱatȱhåndtereȱinklusionsudfordringerȱ
x
x

Lærerneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningenȱ
Forældreneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningenȱ(skolebestyrelsesformændsȱ
vurdering)ȱ

x

Skolebestyrelsesformændȱerȱtilfredseȱmedȱskolensȱarbejdeȱmedȱelevernesȱtrivsel.ȱ

Detȱ fremgårȱ her,ȱ atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ nøjagtigtȱ deȱ sammeȱ sammenhænge,ȱ somȱ gjaldtȱ forȱ
overgangȱtilȱungdomsuddannelse.ȱDetteȱstyrkerȱantagelsenȱom,ȱatȱderȱerȱnogleȱunderligȬ
gendeȱsammenhængeȱmellemȱ lærere,ȱ forældreȱ ogȱ skolernesȱ generelleȱaktiviteterȱ ogȱ læȬ
rerne,ȱforældreneȱogȱskolernesȱarbejdeȱmedȱinklusionȱƺȱgenerelleȱaktiviteter,ȱsomȱformoȬ
desȱatȱhaveȱindflydelseȱpå,ȱatȱderȱerȱfåȱafȱskolernesȱelever,ȱderȱikkeȱtrivesȱfagligtȱogȱsociȬ
alt.ȱ

ForskelleoglighedermellemskoleledereoglæreresholdningtilinͲ
klusion
Analyserneȱafȱspørgeskemasvarȱfraȱhenholdsvisȱskoleledereȱogȱlærereȱharȱafsløret,ȱatȱderȱ
erȱmegetȱstoreȱforskelleȱmellemȱdeȱtoȱgruppersȱsvar.ȱIȱdetȱfølgendeȱvilȱdetteȱbliveȱbelystȱ
kvalitativtȱogȱkvantitativt.ȱȱ
ȱ

KvalitativafdækningafforskellemellemlederͲoglærersvar
Forȱatȱfåȱafdækketȱbaggrundenȱforȱforskelleneȱkvalitativtȱerȱderȱiȱ2015ȱstilletȱfireȱekstraȱ
spørgsmålȱtilȱskoleledereȱogȱPPRȬledere.ȱDeȱkvalitativeȱanalyserȱerȱgennemførtȱafȱCamilȬ
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laȱ Brørupȱ Dyssegaardȱ ogȱ Nielsȱ Egelund.ȱ Spørgsmåleneȱ dækker:ȱ Strategiskeȱ målȱ forȱ inȬ
klusion,ȱkompetenceudvikling,ȱlæreresȱoplevelseȱafȱegneȱkompetencerȱogȱbrugȱafȱinkluȬ
sionsvejleder.ȱȱ
ȱ

Strategiskemål
Detȱførsteȱspørgsmålȱharȱlydt:ȱHvadȱvurdererȱduȱerȱgrundenȱtilȱ”gabet”ȱmellemȱdeȱstrategiskeȱ
målȱforȱinklusion,ȱherunderȱskoleledernesȱmålȱogȱlærernesȱovertagelseȱafȱmåletȱiȱspørgeskemaanaȬ
lysenȱiȱ2013ȱogȱ2014ȱ(fxȱsigerȱhenholdsvisȱ79,3ȱpct.ȱogȱ74,5ȱpct.ȱafȱlederne,ȱatȱdeȱbakkerȱopȱ
omȱinklusion,ȱmensȱandeleneȱforȱlærerneȱerȱ18,7ȱpct.ȱogȱ12,9ȱpct.)?ȱ
ȱ
IȱsvareneȱfraȱskolecheferȱogȱPPRȱindgårȱtoȱoverordnedeȱtemaer,ȱdelsȱatȱderȱvedȱinȬ
klusionȱerȱtaleȱomȱenȱtopȬdownȬbeslutning,ȱhvorȱderȱpåȱlærerniveauetȱikkeȱerȱenȱtydeligȱ
forståelseȱaf,ȱhvadȱformåletȱogȱmålsætningenȱforȱinklusionȱer,ȱdelsȱatȱderȱerȱtaleȱomȱenȱ
betydeligȱfrustrationȱblandtȱlærerne.ȱ
ȱ
HvadȱtopȬdownȬbeslutningȱangår,ȱliggerȱderȱenȱlovgivningȱomȱinklusion,ȱbesluttetȱ
afȱetȱmegetȱstortȱflertalȱpåȱChristiansborg.ȱPåȱkommunaltȱniveauȱerȱderȱogsåȱiȱalleȱkomȬ
munerȱtruffetȱbeslutningerȱomȱinklusion.ȱSelvȱomȱdetȱerȱgjortȱmegetȱforskelligt,ȱligeȱfraȱatȱ
manȱharȱbesluttetȱsigȱforȱatȱnedlæggeȱnæstenȱsamtligeȱspecialtilbud,ȱtilȱatȱmanȱikkeȱharȱ
villetȱlæggeȱsigȱfastȱpåȱetȱmåltal,ȱmenȱbareȱharȱdetȱsomȱenȱhensigt.ȱPåȱskolerneȱharȱskoleȬ
lederneȱskulletȱforholdeȱsigȱloyaltȱtilȱkommunensȱmålȱogȱharȱhaftȱansvaretȱforȱatȱimpleȬ
mentereȱenȱmålsætningȱforȱinklusionȱpåȱderesȱskoler.ȱDetteȱafspejlesȱiȱledernesȱoverveȬ
jendeȱ positiveȱ svar.ȱ Detȱ sesȱ tydeligt,ȱ udȱ fraȱ lærernesȱ heltȱ overvejendeȱ negativeȱ svar,ȱ atȱ
detȱikkeȱiȱsærligȱhøjȱgradȱerȱlykkedesȱforȱskolelederneȱatȱfåȱdetȱpædagogiskeȱpersonaleȱtilȱ
atȱføleȱetȱfællesȱansvarȱforȱellerȱhaveȱkendskabȱtil,ȱhvadȱskolensȱmålsætningȱforȱinklusionȱ
reeltȱer.ȱSkolelederneȱharȱikkeȱentydigtȱfåetȱanlagtȱenȱledelsesform,ȱsomȱtydeligtȱogȱvelȬ
begrundetȱforklarerȱderesȱvisionerȱomȱinklusionȱsamtidigȱmed,ȱatȱlærerneȱharȱfåetȱlejligȬ
hedȱtilȱatȱudtrykkeȱderesȱegneȱholdningerȱtilȱinklusionȱ–ȱbottomȬup.ȱPåȱdenneȱmådeȱerȱderȱ
ikkeȱ opnåetȱ etȱ fællesȱansvarȱ forȱ ogȱ forståelseȱ afȱ inklusionȱ påȱ deȱ enkelteȱskoler.ȱ Måleneȱ
forȱ inklusionȱ bliverȱ udtydelige,ȱ joȱ længereȱ nedȱ iȱ systemetȱ manȱ kommer.ȱ Enȱ skolechefȱ
udtrykkerȱ detȱ således:ȱ ”Skolelederneȱ erlængereȱ iȱ processen,ȱ personaletȱ manglerȱ atȱ acceptereȱ
beslutningenȱogȱsiger,ȱatȱdeȱalleredeȱharȱinkluderet”.ȱ
ȱ
Lærernesȱfrustrationȱbestårȱi,ȱatȱdetȱiȱdetȱdagligeȱarbejdeȱerȱdem,ȱderȱstårȱmedȱudȬ
fordringerneȱmedȱeleverneȱundervisningenȱogȱfølerȱusikkerheden.ȱDerȱerȱtydeligeȱholdȬ
ningsmæssigeȱ barriererȱ hosȱ lærerne,ȱ derȱ ogsåȱ erȱ påvirketȱ afȱ negativȱ debatȱ iȱ medierne.ȱ
Hertilȱkommerȱfrustrationȱoverȱlockoutenȱiȱ2013,ȱdeȱefterfølgendeȱnyeȱarbejdstidsreglerȱ
ogȱimplementeringenȱafȱskolereformenȱiȱ2014.ȱEnȱskolechefȱsiger:ȱ”Lærerneȱerȱkonservative,ȱ
modvilligeȱ ogȱ iȱ arbejdskamp.ȱDerȱ manglerȱ kompetencerȱ tilȱ deȱ opgaver,ȱ samfundetȱHarȱ defineretȱ
forȱdem”.ȱEnȱandenȱsiger:ȱ”Lærerneȱharȱikkeȱdetȱoverskud,ȱderȱskalȱtil,ȱdeȱslikkerȱsår,ȱogȱderȱerȱ
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samtidigȱstilletȱspørgsmålȱvedȱderesȱprofessionalisme”.ȱ
ȱ

Kompetenceudvikling
NæsteȱspørgsmålȱtilȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱvar:ȱHvadȱvurdererȱduȱerȱgrundenȱtilȱ”gabet”ȱ
mellemȱskoleledernesȱoplysningerȱomȱkompetenceudviklingȱogȱlærernesȱoplysningerȱomȱdetȱsamȬ
meȱiȱspørgeskemaanalysenȱiȱ2013ȱogȱ2014ȱ(fxȱsvarerȱhenholdsvisȱ72,4ȱpct.ȱogȱ61,2ȱpct.ȱafȱleȬ
derne,ȱatȱdeȱharȱafholdtȱpædagogiskȱdagȱomȱinklusion,ȱmensȱkunȱ33,6ȱpct.ȱogȱ31,7ȱpct.ȱafȱ
lærerneȱsiger,ȱatȱdeȱharȱdeltagetȱiȱenȱpædagogiskȱdagȱomȱinklusion)?ȱ
ȱ
Herȱdækkerȱsvareneȱtoȱtemaer:ȱindholdȱogȱkvalitetȱsamtȱønskerȱomȱyderligereȱkvaȬ
lificering.ȱ
ȱ
Medȱhensynȱtilȱindholdȱogȱkvalitetȱiȱkompetenceudviklingȱsvarerȱdeȱadspurgte,ȱatȱ
deȱkurser,ȱderȱharȱværetȱgivet,ȱiȱhøjȱgradȱharȱværetȱteoretiskȱorienterede.ȱSomȱenȱPPRȬ
lederȱ udtaler:ȱ ”Derȱ harȱ væretȱ forȱ megetȱ ”Klogeȱ Åge”ȱ ogȱ forȱ lidtȱ praksisanvisninger,ȱ ogȱ nogleȱ
lærereȱharȱoplevet,ȱatȱoplægsholdereȱtalerȱnedȱtilȱdemȱ”.ȱNogetȱafȱefteruddannelsenȱharȱværetȱ
afȱsåȱgenerelȱkarakter,ȱatȱ”lærerneȱmåskeȱikkeȱharȱregistreret,ȱatȱdetȱdrejedeȱsigȱomȱinklusion”,ȱ
somȱ enȱ skolechefȱ udtrykkerȱ det.ȱ Flereȱ afȱ deȱ interviewedeȱ påpegerȱ også,ȱ atȱ kursusudȬ
buddetȱ ikkeȱ harȱ væretȱ finafstemtȱ mellemȱ bundȱ ogȱ top,ȱ dvs.ȱ ikkeȱ varȱ rettetȱ mod,ȱ hvadȱ
lærerneȱselvȱmener,ȱdeȱharȱbrugȱfor.ȱEtȱeksempelȱer:ȱ”Derȱskalȱværeȱfokusȱpå,ȱhvadȱderȱfårȱ
inklusionȱtilȱatȱlykkesȱiȱpraksisȱ–ȱdetȱerȱdetȱsammeȱproblem,ȱviȱharȱsetȱiȱforholdȱtilȱundervisningsȬ
differentiering,ȱderȱogsåȱharȱværetȱnoget,ȱviȱharȱtaltȱmegetȱom,ȱmenȱikkeȱharȱfåetȱtilȱatȱfungereȱiȱ
praksis”.ȱ
ȱ
Detȱandetȱtemaȱer,ȱatȱderȱtilsyneladendeȱerȱåbenlysȱefterspørgselȱefterȱkompetenceȬ
udviklingȱ iȱ formȱ afȱ traditionelleȱ kurser.ȱ Somȱ enȱ skolechefȱ udtrykkerȱ det:ȱ ”Lærerneȱ
manglerȱenȱforståelseȱaf,ȱhvadȱkompetenceudviklingȱer.ȱDeȱvilȱhaveȱkurser,ȱviȱvilȱhaveȱ
aktionslæring,ȱsåȱlærerneȱbliverȱaktivtȱinvolveredeȱiȱatȱudvikleȱderesȱpraksis”.ȱIȱforholdȱ
tilȱdeȱtidligereȱnævnteȱudfordringerȱiȱpraksisȱgælderȱogså,ȱatȱuansetȱhvorȱmegetȱkompeȬ
tenceudviklingȱ manȱ harȱ fået,ȱ erȱ detȱ sværtȱ atȱ arbejdeȱ inkluderende,ȱ ogȱ derȱ vilȱ løbendeȱ
væreȱ situationer,ȱ hvorȱ manȱ skalȱ findeȱ løsninger,ȱ manȱ ikkeȱ synes,ȱ atȱ manȱ har.ȱ Enȱ PPRȬ
lederȱ udtrykkerȱ detȱ således:ȱ”Lærerneȱ forvekslerȱ kvalificeringȱmedȱ kompetencer.ȱ Inklusionȱ erȱ
svær.ȱSelvȱnårȱderȱerȱeffekt,ȱgårȱdetȱgaltȱenȱgangȱimellem.”ȱ
ȱ
Oplevelseafegnekompetencer
SkolecheferȱogȱPPRȬledereȱerȱblevetȱspurgt:ȱHvadȱvurdererȱduȱerȱgrundenȱtil,ȱatȱkunȱ9,3ȱpct.ȱ
ogȱ10,1ȱpct.ȱafȱlærerneȱiȱ2013ȱogȱ2014ȱgiverȱudtrykȱfor,ȱatȱdeȱerȱrustedeȱtilȱatȱvaretageȱinklusionsȬ
opgaven?ȱ Derȱ kanȱ herȱ identificeresȱ treȱ temaer:ȱ afmagt,ȱ teamsamarbejdeȱ ogȱ tolærerordȬ
ning.ȱ
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ȱ
Detȱførsteȱtema,ȱafmagt,ȱharȱenȱhøjȱgradȱafȱsammenhængȱmedȱdetȱtidligereȱnævnteȱ
spørgsmålȱomȱkompetenceudvikling.ȱEnȱskolechefȱsiger:ȱ”Ideologienȱerȱmåskeȱpåȱplads,ȱmenȱ
håndteringenȱ erȱ derȱ ikke.ȱ Lærerneȱ kommerȱ metodiskȱ tilȱ kort,ȱ deȱ manglerȱ konkreteȱ redskaber,ȱ enȱ
metodekasse”.ȱDetȱnævnesȱogså,ȱatȱlærerneȱikkeȱerȱgodeȱnokȱtilȱatȱdifferentiereȱellerȱledeȱetȱ
læringsmiljø,ȱogȱatȱdeȱdervedȱofteȱstårȱiȱsituationer,ȱhvorȱdeȱfølerȱsigȱutilstrækkelige.ȱȱ
ȱ
Detȱ andetȱ tema,ȱ teamsamarbejde,ȱ rummerȱ det,ȱ atȱ lærerneȱ ikkeȱ formårȱ atȱ skabeȱ etȱ
reeltȱ teamsamarbejde.ȱ Enȱ skolechefȱ siger:ȱ ”Lærerneȱ følerȱ sigȱ fortabteȱ ogȱ modvillige,ȱ nårȱ deȱ
opdager,ȱatȱdetȱerȱdenȱenkelteȱlærersȱansvarȱatȱfåȱinklusionenȱtilȱatȱlykkes,ȱogȱikkeȱserȱdetȱsomȱetȱ
fællesȱansvarȱforȱheleȱteamet”.ȱEnȱPPRȬlederȱsiger:ȱ”Nårȱlærereȱudtrykker,ȱatȱdeȱikkeȱerȱklædtȱpåȱ
tilȱinklusionsopgaven,ȱerȱdetȱenȱmådeȱatȱlæggeȱansvaretȱfraȱsigȱpå,ȱfremȱforȱatȱtrækkeȱpåȱdeȱresȬ
sourcer,ȱderȱerȱiȱteamet.ȱDerȱskalȱoplevesȱfællesskab”.ȱÉnȱkommuneȱharȱuddannetȱteamfaciliȬ
tatorer,ȱ somȱ skalȱ hjælpeȱ medȱ atȱ fremmeȱ forståelsenȱ af,ȱ atȱ detȱ atȱ inkludereȱ eleverȱ erȱ etȱ
fællesȱansvarȱforȱteamet.ȱȱ
ȱ
Detȱ tredjeȱ tema,ȱ tolærerordning,ȱ gårȱ på,ȱ atȱ lærerneȱ føler,ȱ deȱ alleredeȱ erȱ udfordretȱ
nokȱafȱmangeȱ”inklusionsbørn”ȱiȱklassen,ȱogȱerȱnervøseȱfor,ȱomȱdeȱkanȱslåȱtil,ȱhvorforȱdeȱ
ønskerȱ enȱ ekstraȱ lærerȱ tilȱ stede.ȱ Detȱ gårȱ påȱ tværsȱ afȱ svareneȱ fraȱ skolecheferȱ ogȱ PPRȬ
ledere,ȱatȱtolærerordningȱerȱetȱgenereltȱsvarȱpå,ȱhvadȱderȱskalȱtilȱforȱatȱklareȱvanskeligeȱ
situationer.ȱȱ
ȱ

Brugafinklusionsvejleder
DetȱsidsteȱekstraȱspørgsmålȱtilȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱer:ȱIȱanalysenȱafȱspørgeskemadataȱ
fraȱ2013ȱogȱ2014ȱviserȱdetȱsig,ȱatȱkunȱhenholdsvisȱ10,4ȱpct.ȱogȱ12,5ȱpct.ȱafȱlærerneȱsiger,ȱatȱdeȱharȱ
gjortȱbrugȱafȱinklusionsvejleder,ȱhvordanȱvurdererȱduȱdetȱresultat?ȱSvareneȱpåȱdetteȱspørgsmålȱ
placererȱsigȱunderȱtoȱtemaer:ȱkulturkløftȱogȱkvalitet.ȱ
ȱ
Detȱførsteȱtema,ȱkulturkløft,ȱdækker,ȱatȱdetȱforȱmangeȱlærereȱkræverȱenȱkulturænȬ
dringȱatȱacceptere,ȱatȱderȱerȱnogen,ȱderȱerȱspecialister.ȱDetteȱgælderȱbådeȱforȱdenȱlærer,ȱ
derȱsøgerȱhjælp/støtte,ȱogȱforȱressourcelæreren,ȱsomȱskalȱagereȱspecialistȱoverȱforȱenȱkolȬ
lega.ȱDerȱharȱværetȱenȱkulturȱmedȱatȱspørgeȱdeȱnærmesteȱkollegerȱtilȱråds.ȱManȱharȱvæȬ
retȱvantȱtil,ȱatȱmanȱkunneȱaflevereȱetȱproblem,ȱogȱsådanȱerȱdetȱikkeȱlængere.ȱȱ
ȱ
Detȱandetȱtema,ȱkvalitet,ȱgårȱpåȱvejlederensȱfagligeȱogȱpersonligeȱkompetencer.ȱEnȱ
skolechefȱerkender,ȱatȱdetȱikkeȱaltidȱerȱdeȱdygtigsteȱlærere,ȱmanȱharȱsendtȱpåȱuddannelseȱ
tilȱatȱbliveȱinklusionsvejledere,ȱnogleȱafȱdemȱharȱværetȱdeȱlærere,ȱderȱtrængteȱmestȱtilȱenȱ
opgradering,ȱ ogȱ detȱ erȱ naturligvisȱ vanskeligtȱ forȱ disseȱ atȱ opnåȱ tilstrækkeligȱ legitimitetȱ
blandtȱkollegerne.ȱIȱetȱparȱkommunerȱharȱmanȱogsåȱværetȱnødsagetȱtilȱatȱsendeȱinklusiȬ
onsvejledereȱpåȱkurserȱiȱvoksenvejledning,ȱforȱatȱdeȱkunneȱudfyldeȱderesȱroller.ȱEnȱPPRȬ
lederȱsiger:ȱ”Detȱerȱenȱvanskeligȱrolleȱatȱværeȱkollega,ȱderȱkanȱ”sælge”ȱkompetencer”.ȱEnȱskoleȬ
chefȱsiger:ȱ”Omȱmanȱsøgerȱvejledning,ȱafhængerȱaf,ȱomȱmanȱsynes,ȱatȱmanȱkanȱbrugeȱpersonen”.ȱ
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Iȱ øvrigtȱ mærkerȱ manȱ tydeligt,ȱ atȱ detȱ erȱ påȱ AKTȬområdet,ȱ derȱ erȱ størstȱ brugȱ forȱ vejledȬ
ning.ȱ
ȱ

KvantitativafdækningafforskellemellemlederͲoglærersvar
DeȱkvantitativeȱanalyserȱerȱgennemførtȱafȱSiddharthaȱBaviskarȱogȱChristopherȱdeȱMontȬ
gomery.ȱDerertospørgsmål,dersøgesbesvaret:

1. HvilkeȱfaktorerȱkendetegnerȱskolerȱmedȱrelativtȱhøjȱforskelȱmellemȱskolelederȬ
neȱogȱlærernesȱholdningȱtilȱinklusion?ȱ
2. Hvilkeȱfaktorerȱkendetegnerȱskoler,ȱhvorȱbådeȱskoleledereȱogȱlærereȱstøtterȱinȬ
klusionsmålsætningen?ȱ
Udgangspunktetȱforȱatȱbesvareȱdetȱførsteȱspørgsmålȱerȱhypotesen,ȱatȱgabetȱmellemȱskoleȬ
lederesȱogȱlæreresȱholdningȱtilȱinklusionsmålsætningenȱogȱmangelȱpåȱsammeȱkanȱforklaȬ
resȱvedȱatȱseȱpåȱgradenȱafȱforskelleȱmellemȱdeȱtoȱgrupperȱiȱforholdȱtilȱenȱrækkeȱfaktorer,ȱ
somȱforskningslitteraturenȱtyderȱpåȱerȱcentraleȱiȱinklusionsprocessen.ȱ
ȱ
Disseȱ faktorerȱ erȱ eksempelvisȱ samarbejdeȱ medȱ PPR,ȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ tilȱ
inklusion,ȱ kompetenceudviklingsaktiviteterȱ ogȱ forældrenesȱ støtteȱ tilȱ inklusionsmåletȱ
(Dyssegaardȱ etȱ al.ȱ 2013;ȱ Danmarksȱ Evalueringsinstitutȱ 2011;ȱ Kommunernesȱ LandsforȬ
eningȱ2011;ȱSløkȱ2011).ȱFxȱspillerȱPPRȱenȱnøglerolleȱiȱprocessenȱmålrettetȱenȱreduktionȱiȱ
antalletȱafȱelever,ȱsomȱbliverȱvisiteretȱtilȱspecialskolerȱellerȱspecialklasser,ȱogȱdenȱrolleȱerȱ
underȱudviklingȱfraȱenȱmedȱfokusȱpåȱudredningȱtilȱenȱandenȱmedȱstørreȱvægtȱpåȱvejledȬ
ningȱogȱrådgivningȱafȱskolensȱpædagogiskeȱpersonaleȱiȱforholdȱtilȱintegrationenȱafȱeleverȱ
medȱsærligeȱundervisningsbehovȱsomȱdelȱafȱenȱalmindeligȱklasse.ȱSkoleledereȱogȱlæreresȱ
vurderingerȱafȱPPR’sȱrolleȱiȱatȱfremmeȱinklusionȱkanȱafvigeȱfraȱhinanden,ȱogȱstørrelsenȱafȱ
denȱforskelȱkanȱdelvisȱforklare,ȱomȱlederneȱogȱlærernesȱholdningerȱtilȱinklusionsmålsætȬ
ningenȱerȱmegetȱforskellige.ȱUdoverȱdisseȱfaktorerȱinkluderesȱiȱanalysenȱsomȱkontrolvaȬ
riableȱ enȱ rækkeȱ andreȱ faktorer,ȱ derȱ kunneȱ tænkesȱ atȱ påvirkeȱ sammenhængenȱ mellemȱ
disseȱinklusionsrelateredeȱprocesserȱogȱholdningerȱtilȱinklusion,ȱfxȱantalȱeleverȱperȱpæȬ
dagogiskȱpersonaleȱogȱandelȱeleverȱiȱspecialklasser.ȱȱ
ȱ

Data
Forȱ atȱ besvareȱ deȱ toȱ spørgsmålȱ vedrørendeȱ skolelederneȱ ogȱ lærernesȱ holdningerȱ tilȱ inȬ
klusionsmålsætningenȱharȱviȱanvendtȱdataȱfraȱspørgeskemaundersøgelserneȱblandtȱskoȬ
leledereȱogȱlærereȱ–ȱiȱaltȱ106ȱskoleobservationer.ȱIȱanalysenȱindgikȱderȱbesvarelserȱfraȱ37ȱ
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skolerȱfraȱrundeȱ1ȱ(2012/2013),ȱ28ȱskolerȱfraȱrundeȱ2ȱ(2013/2014)ȱogȱ41ȱskolerȱfraȱrundeȱ3ȱ
(2014/2015).ȱȱ
ȱ
Analysenȱafȱ forskelleȱmellemȱdeȱskoler,ȱ somȱ indgårȱ iȱdenneȱanalyse,ȱ ogȱdem,ȱderȱ
ikkeȱ indgår,ȱ tyderȱ påȱ enȱ visȱ underrepræsentationȱ afȱ mereȱ ressourcestærkeȱ elever.ȱ Menȱ
denneȱforskelȱerȱikkeȱstorȱnokȱtilȱatȱværeȱstatistiskȱsignifikant.ȱDetȱbetyder,ȱatȱresultaterȬ
neȱafȱanalysenȱmåskeȱerȱmindreȱretvisendeȱforȱskolerȱmedȱmereȱressourcestærkeȱelever.ȱȱ
ȱ
TabellerȱiȱAppendiksȱgiverȱenȱoversigtȱover,ȱhvordanȱviȱharȱmåltȱdeȱforskelligeȱfakȬ
torer,ȱ somȱ indgårȱ iȱ analysen.ȱ Deȱ viserȱ blandtȱ andet,ȱ hvordanȱ viȱ harȱ måltȱ forskellenȱ ogȱ
enighedȱmellemȱskoleledereȱogȱlærereȱvedrørendeȱinklusionsmålsætningenȱ(deȱafhængiȬ
geȱ variableȱ iȱ analysen)ȱ samtȱ deȱ indikatorer,ȱ derȱ erȱ brugtȱ tilȱ atȱ forklareȱ demȱ (deȱ uafȬ
hængigeȱvariable)ȱfxȱvurderingȱafȱsamarbejdetȱmedȱPPRȱogȱressourcer,ȱsomȱerȱtilgængeȬ
ligeȱforȱlærerneȱiȱderesȱarbejdeȱmedȱinklusion.ȱ
ȱ

Resultaterne
ResultaterneȱfraȱregressionsanalysenȱpræsenteresȱiȱtabelȱB3.1ȱiȱAppendiks.ȱȱ
ȱ
Samletȱsetȱpegerȱanalysenȱpå,ȱatȱfemȱfaktorerȱharȱbetydningȱforȱforskelleȱogȱenigȬ
hedȱmellemȱskoleledereȱogȱlæreresȱsynȱpåȱinklusionsmålsætningenȱiȱsammeȱskole.ȱSkoȬ
ler,ȱ hvorȱ lærerneȱ bakkerȱ mindreȱ opȱ omkringȱ inklusionsmålsætningenȱ endȱ lederne,ȱ erȱ
kendetegnetȱvedȱfølgendeȱtoȱforhold:ȱȱ
ȱ
x Lærerneȱopleverȱiȱmindreȱgradȱendȱlederne,ȱatȱdeȱharȱetȱincitamentȱtilȱatȱinkluȬ
dereȱeleverȱmedȱsærligeȱbehovȱ
x Lærerneȱopleverȱiȱmindreȱgradȱendȱlederne,ȱatȱforældreneȱbakkerȱopȱomȱinkluȬ
sionsmålsætningen.ȱ
Følgendeȱtreȱforholdȱkendetegnerȱskoler,ȱhvorȱbådeȱskoleledereȱogȱlærereȱstøtterȱinklusiȬ
onsmålsætningen:ȱ
ȱ
x Bådeȱskoleledereȱogȱlærereȱoplever,ȱatȱderȱerȱetȱgodtȱsamarbejdeȱmedȱPPRȱiȱ
forholdȱtilȱrådgivningȱogȱvejledning,ȱudredningȱafȱeleverȱogȱsupervisionȱ
x Bådeȱskoleledereȱogȱlærereȱoplever,ȱatȱderȱerȱgodȱadgangȱtilȱinklusionsrelateȬ
redeȱressourcer,ȱfxȱinklusionsvejlederȱogȱAKTȬvejlederȱ
x Derȱerȱgode,ȱkonkreteȱmulighederȱforȱlærerneȱtilȱatȱopbyggeȱderesȱkompetenȬ
cerȱiȱatȱfremmeȱinklusion.ȱ
Disseȱ resultaterȱ bekræfterȱ såledesȱ kvantitativtȱ nogleȱ afȱ resultaterneȱ fraȱ denȱ kvalitativeȱ
forskningȱomȱinklusionȱiȱDanmark.ȱȱ
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Hvadharhaftbetydningforinklusionsprocessenfra2013til2015?
Indsamlingenȱafȱkvalitativeȱdataȱiȱ2013ȱogȱ2014ȱharȱtjentȱsomȱgrundlagȱforȱiȱ2015ȱatȱkunȬ
neȱ vurdere,ȱ hvadȱ derȱ harȱ haftȱ betydningȱ forȱ inklusionsprocessenȱ iȱ deȱ tolvȱ kommuner.ȱ
Derȱerȱderudoverȱiȱ2015ȱstilletȱnogleȱekstraȱspørgsmålȱtilȱskolecheferȱogȱPPRȬledere,ȱhvorȱ
deȱskulleȱreflektereȱoverȱforhold,ȱderȱharȱhaftȱhenholdsvisȱfremmendeȱogȱhindrendeȱindȬ
flydelseȱpåȱomstillingenȱtilȱinklusion.ȱAnalyserneȱerȱgennemførtȱafȱCamillaȱBrørupȱDysȬ
segaardȱogȱNielsȱEgelund.ȱ
ȱ

Inklusionsfremmendetematikker:
Iȱ detȱ følgendeȱ nævnesȱ ogȱ karakteriseresȱ femȱ tematikker,ȱ derȱ erȱ fundetȱ atȱ haveȱ inklusiȬ
onsfremmendeȱvirkning.ȱ
ȱ

Fællesværdigrundlag
Gennemgangȱ afȱ denȱ internationaleȱ forskningȱ viser,ȱ atȱ etableringenȱ afȱ etȱ fællesȱ værdiȬ
grundlagȱ forståetȱ påȱ denȱ måde,ȱ atȱ derȱ erȱ klareȱ målsætningerȱ for,ȱ hvadȱ manȱ ønskerȱ atȱ
opnå,ȱerȱafȱheltȱafgørendeȱbetydningȱforȱatȱskabeȱinklusionȱ(Dyssegaardȱm.fl.,ȱ2013).ȱȱ
Vedtagelseȱafȱinklusionslovenȱiȱ2012ȱogȱkommuneaftalenȱiȱ2013ȱharȱsatȱdeȱoverordnedeȱ
værdierȱogȱrammerȱforȱinklusion.ȱEnȱskolechefȱsiger:ȱ”Kommunalpolitikken,ȱsomȱdetȱkanȱsesȱ
iȱ mangeȱ udvalgsrapporter,ȱ viser,ȱ atȱ viȱ vilȱ inklusion”.ȱ Alleȱ tolvȱ kommunerȱ iȱ undersøgelsenȱ
harȱarbejdetȱmedȱatȱetablereȱetȱfællesȱværdigrundlagȱforȱinklusion,ȱførstȱogȱfremmestȱpåȱ
detȱpolitiskeȱniveauȱogȱpåȱforvaltningsniveauet.ȱSomȱenȱskolechefȱsiger:ȱ”ViȱtogȱenȱbeslutȬ
ningȱ om,ȱ atȱ viȱ villeȱ denȱ bevægelse,ȱ ogȱ denȱ gavȱ godȱ mening”.ȱ Udȱ overȱ skoleforvaltningenȱ erȱ
PPRȱenȱvigtigȱpartȱiȱprocessen,ȱogȱdetȱgælderȱher,ȱatȱPPRȱiȱnogleȱkommunerȱerȱplaceretȱiȱ
etȱandetȱforvaltningsområde,ȱmedȱdeȱudfordringerȱdetȱkanȱgiveȱmedȱhensynȱtilȱinddraȬ
gelseȱiȱprocessenȱogȱejerskabȱtilȱprocessen.ȱȱ
ȱ
Detȱharȱværetȱmåletȱatȱskabeȱetȱfællesȱværdigrundlag,ȱderȱrækkerȱfraȱdetȱpolitiskeȱ
niveauȱogȱforvaltningsniveauetȱudȱtilȱdeȱenkelteȱskolerȱogȱinstitutionersȱbestyrelser,ȱleȬ
delser,ȱlærereȱogȱpædagoger.ȱNogleȱkommunerȱharȱstartetȱprocessenȱtidligt,ȱmensȱandreȱ
førstȱerȱkommetȱiȱgangȱiȱ2013,ȱogȱdaȱdetȱnaturligtȱerȱenȱproces,ȱderȱtagerȱtid,ȱerȱdetȱogsåȱ
forskelligt,ȱhvorȱlangtȱmanȱerȱnåetȱiȱ2015.ȱDertilȱkommer,ȱatȱmanȱiȱforskelligeȱkommunerȱ
harȱhaftȱforskelligeȱudfordringerȱiȱforholdȱtilȱatȱfåȱværdigrundlagetȱetableretȱpåȱskolerne,ȱ
delsȱiȱmådenȱprocessenȱerȱgrebetȱanȱpå,ȱdelsȱiȱskolestrukturelleȱforholdȱogȱendeligȱiȱforbinȬ
delseȱmedȱændringerȱiȱforvaltningsstrukturerȱogȱbemanding.ȱIȱflereȱkommunerȱbærerȱproȬ
cessenȱprægȱaf,ȱatȱderȱharȱværetȱenȱforȱstærkȱtopȬdownȬstyring,ȱogȱatȱmanȱikkeȱharȱforȬ
måetȱ atȱ fåȱ medarbejderneȱ forpligtedeȱ påȱ atȱ overtageȱ værdigrundlaget.ȱ Enȱ interviewetȱ
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siger:ȱ”Enȱmegetȱstorȱudfordringȱharȱværet,ȱatȱhalvdelenȱafȱskolelederneȱikkeȱfårȱrejstȱdeȱrigtigeȱ
mindsets,ȱderȱkanȱmotivereȱlærerne”.ȱManglendeȱforpligtelseȱsesȱtydeligtȱiȱdeȱmegetȱbetydeȬ
ligeȱforskelleȱpåȱkvantitativeȱbesvarelserȱfraȱhenholdsvisȱskolebestyrelsesformænd,ȱskoȬ
leledereȱogȱlærere.ȱIȱdenȱkvalitativeȱundersøgelseȱerȱderȱsøgtȱsvarȱpåȱdisseȱforskelle,ȱogȱ
detȱviserȱsigȱher,ȱatȱdetȱisærȱerȱtreȱforhold,ȱderȱgørȱsigȱgældende:ȱlærernesȱfølelseȱafȱafmægȬ
tighed,ȱ manglendeȱ gennemskuelighedȱ iȱ ressourcetildelingȱ ogȱ PPR’sȱ funktionȱ –ȱ forhold,ȱ somȱ
dækkesȱiȱdeȱtemaer,ȱderȱnævnesȱiȱdetȱfølgende.ȱ
ȱ

Strategier
Forȱatȱføreȱdetȱfællesȱværdigrundlagȱudȱiȱlivetȱmåȱderȱvedtagesȱetȱsætȱafȱstrategier,ȱsomȱ
byggerȱpåȱdenȱfællesȱmålsætningȱforȱinklusion.ȱDerȱerȱstrategier,ȱderȱharȱværetȱfællesȱforȱ
alleȱtolvȱkommuner.ȱHerȱkanȱnævnesȱkompetenceudviklingȱafȱdetȱpædagogiskeȱpersonaȬ
le,ȱfokusȱpåȱenȱøgningȱafȱkonsultativtȱarbejdeȱiȱPPRȱogȱenȱmålrettetȱindsatsȱforȱatȱfastholȬ
deȱsåȱmangeȱeleverȱiȱalmentilbudȱsåȱlængeȱsomȱmuligt.ȱDerȱerȱstrategier,ȱsomȱerȱvalgtȱiȱetȱ
stortȱflertalȱafȱkommuner,ȱfxȱøkonomiskeȱincitamenter,ȱogȱsomȱnuȱerȱunderȱovervejelseȱiȱ
deȱresterendeȱkommuner.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱogsåȱstrategier,ȱderȱerȱmegetȱforskelligeȱfraȱkommuneȱtilȱkommune.ȱEnȱrækȬ
keȱkommunerȱharȱsatsetȱpåȱreflekterendeȱlærerteamȱ–ȱogȱharȱiȱøvrigtȱogsåȱarbejdetȱmedȱ
detȱsomȱledȱiȱLPȬmodellen.ȱDerȱerȱkommuner,ȱderȱsomȱstrategiȱharȱhaftȱdenȱtilgang,ȱatȱ
specialtilbuddeneȱ iȱ kommunenȱ skulleȱ reduceresȱ drastisk.ȱ Enȱ skolechefȱ sigerȱ omȱ komȬ
munensȱstrategi:ȱ”Alleȱbørnȱharȱkravȱpåȱatȱværeȱenȱdelȱafȱfællesskabetȱogȱprofitereȱafȱdet;ȱfællesȬ
skabetȱerȱstyrken.ȱDerforȱskalȱsåȱfåȱsomȱoverhovedetȱmuligtȱgåȱudenȱforȱalmentilbuddet”.ȱDetȱharȱ
naturligvisȱkvantitativtȱværetȱsærdelesȱeffektivt,ȱmenȱharȱgivetȱmodstand,ȱogȱkvalitetenȱ
betvivlesȱ ogsåȱ iȱ mangeȱ tilfælde.ȱ Derȱ erȱ kommuner,ȱ somȱ nedlæggerȱ specialtilbuddeneȱ
”nedefra”,ȱsåȱderȱikkeȱlængereȱoptagesȱeleverȱiȱbørnehaveklassen/1.ȱkl.,ȱhvorvedȱenȱspeȬ
cialklasseȱellerȱspecialskoleȱpåȱ9Ȭ10ȱårȱvilȱværeȱafviklet.ȱDerȱerȱkommuner,ȱderȱharȱsatsetȱ
stærktȱpåȱtidligȱindsats,ȱogȱderȱerȱkommuner,ȱsomȱharȱsamletȱspecialtilbudȱpåȱalmenskoȬ
ler,ȱ hvadȱderȱ kanȱgiveȱ positiveȱsynergieffekter,ȱ idetȱspeciallærereȱ ogȱ almenlærereȱ blanȬ
des.ȱȱ
ȱ
Strategierneȱ kompetenceudvikling,ȱ PPR’sȱ konsultativeȱ funktion,ȱ økonomiskeȱ inciȬ
tamenterȱogȱtidligȱindsatsȱerȱtematikker,ȱderȱbehandlesȱsærskiltȱnedenfor.ȱ
ȱ
Økonomiskeincitamenter
Princippetȱom,ȱatȱenȱskoleȱfårȱetȱbeløb,ȱhverȱgangȱderȱinkluderesȱenȱelev,ȱharȱvistȱsigȱatȱ
væreȱ særdelesȱ effektivt,ȱ ogȱ detȱ stårȱ iȱ fuldstændigȱ kontrastȱ tilȱ tidligereȱ praksis,ȱ hvorȱ enȱ
skoleȱikkeȱblevȱbelastetȱøkonomiskȱafȱatȱekskludereȱenȱelev,ȱudȱoverȱmåskeȱatȱmisteȱdenȱ
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betalingȱpr.ȱelev,ȱdeȱflesteȱkommunerȱtildelerȱgrundressourcerȱtil.ȱBesvarelserneȱiȱdeȱkvaȬ
litativeȱ dataȱ pegerȱ på,ȱ atȱ strategienȱ økonomiskeȱ incitamenterȱ sammenȱ medȱ detȱ fællesȱ
værdigrundlagȱharȱværetȱdeȱstærkesteȱinklusionsskabendeȱfaktorer.ȱȱ
ȱ
Deȱøkonomiskeȱfordeleȱopnåsȱvedȱatȱundladeȱatȱekskludereȱdeȱelever,ȱderȱerȱiȱskoȬ
lensȱdistrikt,ȱaltsåȱatȱundgåȱudgifter,ȱidetȱskolenȱforlodsȱharȱfåetȱalleȱdeȱressourcer,ȱderȱ
skalȱ anvendesȱ tilȱ supplerendeȱ undervisning,ȱ inklusionsfremmendeȱ initiativerȱ ogȱ speciȬ
alundervisning.ȱForȱdenȱalmindeligeȱlærerȱellerȱpædagogȱkanȱdetȱimidlertidȱværeȱsværtȱ
atȱgennemskue,ȱhvadȱressourcerneȱbliverȱbrugtȱpå.ȱRisikoenȱfor,ȱatȱlærereȱogȱpædagogerȱ
synes,ȱdeȱikkeȱfårȱdeȱressourcer,ȱderȱskalȱtilȱforȱatȱinkludere,ȱvilȱværeȱbetydelig.ȱ
ȱ
Vedȱdenȱ afsluttendeȱdataindsamlingȱ erȱ derȱ spurgtȱ tilȱ netopȱ detȱ forhold,ȱatȱ lærereȱ
ikkeȱ synes,ȱ atȱ derȱ følgerȱ ressourcerȱ med.ȱ Undersøgelsesrunderne,ȱ ogsåȱ denȱ sidste,ȱ kanȱ
dokumentere,ȱatȱderȱerȱoverførtȱressourcerȱtilȱinklusionȱafȱeleverȱbådeȱiȱforbindelseȱmedȱ
incitamenterne,ȱmenȱogsåȱvedȱatȱderȱerȱrammesatȱmidlerȱtilȱskolernesȱinklusion.ȱDerȱerȱ
imidlertidȱsketȱdetȱiȱmangeȱkommuner,ȱatȱderȱharȱværetȱgenerelleȱnedskæringer,ȱnogleȱ
stederȱenddaȱmegetȱmassiveȱnedskæringer.ȱDetȱkanȱillustreresȱmedȱfølgendeȱcitaterȱfraȱ
enȱ skolechef:ȱ ”Viȱ erȱ nokȱ vedȱ atȱ løbeȱ fraȱ det,ȱ viȱ harȱ lovetȱ –ȱ detȱ virkerȱ somȱ om,ȱ atȱ manȱ giverȱ
180.000ȱkr.ȱmedȱdenȱeneȱhåndȱogȱtagerȱ260.000ȱkr.ȱmedȱdenȱanden”.ȱ”Enȱpositivȱfaktorȱharȱværetȱ
denȱpolitiskeȱdimension,ȱmanȱønskedeȱinklusion,ȱogȱdetȱdrejedeȱsigȱomȱfællesskabet,ȱmenȱovenȱiȱdetȱ
skalȱderȱsparesȱnogenȱpenge.ȱJegȱtalerȱligeȱudȱafȱposen,ȱderȱblevȱreduceretȱmedȱførstȱ5ȱ%ȱsåȱ10ȱ%ȱ
påȱdetȱspecialiseredeȱområde”.ȱ
ȱ

PPR’sændredefunktion
PPRȱ erȱ naturIigvisȱ enȱ centralȱ spillerȱ iȱ inklusionsprocessen.ȱ Mensȱ PPRȱ historiskȱ setȱ harȱ
haftȱsinȱprimæreȱrolleȱiȱatȱvurdereȱeleverȱogȱindstilleȱtilȱspecialpædagogiskeȱforanstaltȬ
ninger,ȱerȱrollenȱgradvistȱændretȱiȱdeȱsenereȱår.ȱIȱalleȱtolvȱkommunerȱerȱderȱarbejdetȱpå,ȱ
atȱPPR’sȱkonsultativeȱvirksomhedȱskulleȱøges,ȱsåledesȱatȱdenȱindividualiseredeȱvirksomȬ
hedȱ medȱ udarbejdelseȱ afȱ pædagogiskȬpsykologiskeȱ vurderingerȱ erȱ reduceret.ȱ PPR’sȱ arȬ
bejdeȱmedȱatȱ øgeȱdenȱkonsultativeȱ praksisȱ erȱ grebetȱ forskelligtȱanȱ iȱkommunerne,ȱ menȱ
derȱerȱdogȱogsåȱfællestræk.ȱ
ȱ
Samtligeȱ kommunerȱ harȱ ladetȱ sigȱ inspirereȱ afȱ KL’sȱ ”Pejlemærkerȱ forȱ fremtidensȱ
PPR”.ȱDetteȱharȱresulteretȱi,ȱatȱflereȱPPRȬenhederȱharȱarbejdetȱmedȱatȱtydeliggøreȱderesȱ
funktion.ȱEnȱdelȱafȱPPRȬkontorerneȱharȱendvidereȱudarbejdetȱetȱydelseskatalogȱmålrettetȱ
skolerne,ȱhvorȱbl.a.ȱprocedurerȱforȱvisitationȱerȱbeskrevet,ȱkursusmuligheder,ȱsupervisiȬ
on.ȱ PPRȬlederneȱ giverȱ udtrykȱ forȱ enȱ blandetȱ modtagelseȱ afȱ disseȱ ydelseskatalogerȱ påȱ
skolerne.ȱ Enkelteȱ kommunerȱ erȱ gåetȱ bortȱ fraȱ atȱ færdiggøreȱ ydelseskataloget.ȱ Detteȱ beȬ
grunderȱdeȱmed,ȱatȱdeȱenkelteȱskolersȱbehovȱvariererȱmeget,ȱhvorforȱflereȱPPRȬkontorerȱ
harȱvalgtȱatȱforventningsafstemmeȱopgaverneȱpåȱskolenȱmedȱdenȱenkelteȱskoleleder.ȱEtȱ
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andetȱproblem,ȱsomȱnævnesȱafȱPPRȬlederneȱer,ȱatȱskolelederneȱikkeȱaltidȱformårȱatȱudȬ
bredeȱkendskabetȱtilȱaftalerneȱindgåetȱmedȱPPRȱvidereȱtilȱdetȱpædagogiskeȱpersonale.ȱEtȱ
tredjeȱforholdȱer,ȱatȱdeȱretningslinjer,ȱderȱerȱlagtȱforȱvisitation,ȱikkeȱnødvendigvisȱfølgesȱ
afȱskolelederne.ȱEnȱPPRȬlederȱudtaler,ȱatȱdetȱerȱsværtȱatȱkommeȱiȱkontaktȱmedȱskoleleȬ
derne:ȱ”Jegȱharȱenȱforhåbningȱom,ȱatȱnuȱhvorȱviȱharȱfåetȱenȱdistriktsopdeling,ȱatȱskolelederneȱogȱ
områdelederenȱ(PPRȬmedarbejder)ȱkanȱfåȱetȱformaliseretȱsamarbejdeȱogȱderigennemȱopnåȱenȱstørreȱ
forventningsafstemning”.ȱȱ
ȱ
DerȱerȱflereȱPPRȬledere,ȱsomȱbeskriver,ȱatȱdetȱfortsatȱkanȱværeȱsværtȱforȱskolerneȱatȱ
acceptereȱ denȱ storeȱ vægtningȱ afȱ detȱ konsultativeȱ arbejde.ȱ Iȱ enȱ enkeltȱ kommuneȱ menerȱ
skolechefen,ȱatȱPPRȱerȱforȱrestriktivȱoverȱforȱatȱudarbejdeȱpædagogiskȬpsykologiskeȱvurȬ
deringer,ȱogȱderȱsynesȱstadigȱatȱværeȱskoleledereȱogȱlærere,ȱsomȱforetrækkerȱdenȱgamleȱ
funktionȱsomȱenheden,ȱderȱkanȱsortereȱeleverȱvækȱellerȱskaffeȱressourcer.ȱEnȱPPRȬlederȱ
sigerȱogså:ȱ”Enȱudfordringȱiȱforholdȱtilȱdenȱkonsultativeȱtilgangȱer,ȱatȱnårȱviȱafviserȱatȱlaveȱenȱ
pædagogiskȬpsykologiskȱvurdering,ȱfølerȱlærerne,ȱatȱviȱikkeȱtror,ȱatȱderȱerȱetȱproblem,ȱhvadȱderȱerȱ
enȱvanskeligȱsituation.ȱTilȱgengældȱkanȱdaginstitutionerneȱikkeȱfåȱarmeneȱned,ȱdeȱbrugerȱydelsesȬ
katalogetȱmeget,ȱogȱviȱkanȱse,ȱatȱdetȱvirker”.ȱ
ȱ
Etȱ gennemgåendeȱ trækȱ iȱ kommunerneȱ er,ȱ atȱ PPRȬmedarbejderneȱ erȱ blevetȱ flyttetȱ
udȱ iȱ distrikterȱ ogȱ harȱ deresȱ kontorerȱ påȱ skolerne.ȱ Detteȱ vurdererȱ bådeȱ skolecheferȱ ogȱ
PPRȬledereȱsomȱpositivtȱiȱforholdȱtilȱatȱopnåȱforventningsafstemningȱmellemȱPPRȱogȱdenȱ
enkelteȱskole,ȱatȱhaveȱdirekteȱadgangȱtilȱenȱpsykolog,ȱfåȱnedbragtȱventetidenȱogȱudbygȬ
getȱdetȱtværfagligeȱsamarbejde.ȱIȱmangeȱkommunerȱharȱdecentraliseringenȱogsåȱbetydet,ȱ
atȱ derȱ erȱ etableretȱ distriktsteam,ȱ hvorȱ bl.a.ȱ socialrådgivereȱ indgår.ȱ Deȱ menigeȱ PPRȬ
medarbejdereȱ erȱ imidlertidȱ ikkeȱaltidȱgladeȱforȱ ændringen,ȱ idetȱdeȱføler,ȱ atȱdeȱmanglerȱ
fagligȱsparring.ȱȱ
ȱ
Undersøgelsensȱdataȱpegerȱpå,ȱatȱdenȱkonsultativeȱtilgangȱfaktiskȱharȱværetȱværdiȬ
fuldȱiȱinklusionsprocessen,ȱmenȱatȱdetȱkræver,ȱatȱPPRȱharȱmedarbejdereȱmedȱdeȱdidaktiȬ
skeȱkompetencer,ȱderȱefterspørgesȱafȱlærerne,ȱogȱatȱmanȱpåȱskolerneȱønskerȱatȱmodtageȱ
denȱ viden,ȱ medarbejderneȱ erȱ iȱ besiddelseȱ af.ȱ Hvadȱ sidstnævnteȱ angår,ȱ anvenderȱ flereȱ
kommunerȱbetydeligeȱmidlerȱpåȱatȱefteruddanneȱPPRȬmedarbejderneȱiȱsupervision,ȱobȬ
servationerȱogȱmødeledelse,ȱhvilketȱalleȱerȱcentraleȱelementerȱiȱenȱkonsultativȱpraksis.ȱ
ȱ

Teamsamarbejde
Undersøgelsenȱ pegerȱ iȱ retningȱ af,ȱ atȱ teamsamarbejdeȱ erȱ afȱ afgørendeȱ betydningȱ forȱ inȬ
klusionsprocesserne.ȱDetȱdrejerȱsigȱbådeȱomȱsamarbejdeȱiȱskolernesȱledelserȱogȱiȱlærerȬ
team,ȱblandtȱPPRȬmedarbejdereȱogȱdetȱtværprofessionelleȱteamsamarbejde.ȱTeamsamarȬ
bejdeȱharȱværetȱenȱafȱdeȱstrategier,ȱenȱdelȱkommunerȱharȱanvendt,ȱherunderȱharȱintroduȬ
ceretȱtidligt,ȱbl.a.ȱiȱforbindelseȱmedȱLPȬmodellen.ȱ
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Arbejdetȱmedȱatȱ etablereȱ velfungerendeȱlærerteamȱ harȱtilȱ formål,ȱatȱinklusionȱafȱ eleverȱ
ikkeȱlængereȱskalȱsesȱsomȱdenȱenkelteȱlærersȱansvar.ȱDetȱerȱteamet,ȱsomȱharȱansvaretȱforȱ
opgavenȱmedȱatȱinkludere.ȱDetȱvigtigeȱer,ȱatȱbådeȱundervisningspraksisȱogȱteametsȱkulȬ
turȱ ogȱ samarbejdeȱ giverȱ teammedlemmerneȱ mulighedȱ forȱ atȱ reflektereȱ overȱ ogȱ udvikleȱ
egenȱprofessionelȱpraksis.ȱIȱénȱkommuneȱkommerȱskolechefenȱheltȱudȱtilȱdeȱenkelteȱlæȬ
rerteamȱforȱatȱdeltageȱiȱogȱunderstøtteȱudviklingen.ȱȱ
ȱ
Detȱerȱcentraltȱiȱflereȱafȱkommunerne,ȱatȱmedarbejderneȱiȱPPRȱharȱenȱprofessionelȱ
sparring.ȱ Somȱ eksempelȱ kanȱ givesȱ enȱ kommune,ȱ hvorȱ PPRȬmedarbejderneȱ arbejderȱ udȱ
fraȱenȱspecifikȱanalysemetodeȱiȱfællesskab.ȱIngenȱsagerȱkanȱhenvisesȱtilȱvisitation,ȱudenȱ
atȱpsykologerneȱharȱdrøftetȱsagenȱpåȱdetȱfællesȱugentligeȱmøde.ȱEtȱandetȱeksempelȱerȱenȱ
kommune,ȱ hvorȱ derȱ enȱ gangȱ omȱ ugenȱ erȱ fagligȱ sparring,ȱ hvorȱ medarbejderneȱ drøfterȱ
inklusionsudfordringer,ȱ enkeltsager,ȱ supervisionsforløbȱ m.m.ȱ Enȱ PPRȬlederȱ udtrykkerȱ
detȱsåledes:ȱ”Viȱitalesætterȱtingeneȱsomȱprocesserȱogȱerȱnysgerrige,ȱhvadȱderȱerȱmedȱtilȱatȱmindȬ
skeȱfokusȱpåȱdenȱenkelteȱskoles,ȱklasses,ȱlærers,ȱpædagogsȱogȱelevsȱvanskeligheder”.ȱȱ
ȱ
Etȱandetȱtværgåendeȱtemaȱomkringȱteamsamarbejdeȱer,ȱatȱkommunerneȱiȱstorȱudȬ
strækningȱ erȱ vedȱ atȱ udbyggeȱ detȱ tværprofessionelleȱ teamsamarbejde.ȱ Detteȱ sesȱ fxȱ iȱ
kommuner,ȱhvorȱderȱerȱenȱdistriktsopdeling,ȱhvorȱpsykologer,ȱkonsulenter,ȱtalepædagoȬ
gerȱogȱsocialrådgivereȱerȱplaceretȱsammen,ȱletterȱogȱintensivererȱsagsbehandlingen.ȱDetȬ
teȱerȱogsåȱmedȱtilȱatȱunderstøtteȱenȱtidligȱindsatsȱomkringȱudsatteȱelever.ȱEnȱPPRȬlederȱ
udtaler:ȱ”Viȱbehøverȱatȱhaveȱenȱlangtȱhøjereȱgradȱafȱfokusȱpåȱdetȱtværfaglige.ȱDetȱerȱetȱnødvenȬ
digtȱonde,ȱogȱdetȱerȱikkeȱrimeligt,ȱatȱenkeltsagerȱskalȱoverȱflereȱafdelingerȱiȱforvaltningen”.ȱFællesȱ
forȱ deȱ 12ȱ kommunerȱ er,ȱ atȱ detȱ tværfagligeȱ samarbejdeȱ skalȱ sikreȱ bådeȱ enȱ tidligȱ indsatsȱ
omkringȱbørnene,ȱogȱatȱovergangeȱmellemȱdagtilbudȱogȱskoleȱogȱmellemȱskoleȱogȱungȬ
domsuddannelseȱ foregårȱ påȱ enȱ måde,ȱ hvorȱ derȱ erȱ sammenhæng.ȱ Iȱ denȱ forbindelseȱ harȱ
flereȱkommunerȱetableretȱfamiliehuse.ȱEnȱPPRȬlederȱsiger:ȱ”Tankenȱmedȱdetȱnyeȱfamiliehusȱ
er,ȱatȱderȱskalȱforegåȱforebyggelsesaktiviteter.ȱDetȱvæsentligeȱer,ȱatȱfamilierneȱopleverȱetȱandetȱforaȱ
atȱmødesȱpåȱendȱforvaltningen,ȱsåȱderȱsikresȱetȱtrygtȱsamarbejdeȱmellemȱfamilienȱogȱrådgivere”.ȱ
Derȱerȱtoȱeksemplerȱpåȱkommuner,ȱderȱsågarȱharȱetableretȱtilbudȱtilȱ forældreȱumiddelȬ
bartȱførȱogȱefterȱbørnsȱfødsel.ȱ
ȱ

Inklusionshæmmendetematikker
Detȱharȱiȱanalyserneȱafȱdeȱkvalitativeȱdataȱvisȱsig,ȱatȱderȱkanȱidentificeresȱseksȱtematikȬ
ker,ȱderȱharȱudprægetȱhæmmendeȱvirkningȱpåȱomstillingenȱtilȱinklusion.ȱ
ȱ
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Formangeændringerpåéngang
Iȱperiodenȱfraȱ2013ȱtilȱ2015ȱerȱderȱsketȱmangeȱændringer.ȱFørstȱimplementeringenȱafȱinȬ
klusionsloven,ȱsåȱlovȱ409ȱomȱlærernesȱtjenestetidȱogȱsåȱtilȱsidstȱimplementeringenȱafȱskoȬ
lereformen.ȱ Påȱ tværsȱ afȱ alleȱ 12ȱ kommunerȱ oplevesȱ deȱ mangeȱ ændringerȱ somȱ enȱ megetȱ
storȱhindringȱforȱatȱfåȱinklusionenȱtilȱatȱlykkes.ȱDetȱfortælles,ȱatȱderȱopȱtilȱimplementeȬ
ringenȱafȱinklusionslovenȱvarȱenȱganskeȱpositivȱtilgangȱtilȱatȱvilleȱarbejdeȱmedȱinklusion.ȱ
Fraȱ omkringȱ 2000ȱ harȱ manȱ diskuteretȱ rummelighed,ȱ manȱ harȱ arbejdetȱ medȱ forskelligeȱ
modeller,ȱderȱsætterȱelevernesȱkontekstȱiȱcentrum,ȱogȱmanȱharȱfraȱ2011ȱdeltagetȱiȱkurserȱ
omȱ inklusion,ȱ bl.a.ȱ arrangeretȱ afȱ Danmarksȱ Lærerforening.ȱ L409ȱ ogȱ skolereformenȱ harȱ
betydet,ȱatȱdenȱpositiveȱtilgangȱiȱhøjȱgradȱerȱforsvundet.ȱEnȱPPRȬlederȱsiger:ȱ”Førȱkunneȱviȱ
skubbeȱtilȱlærernesȱgrænserȱogȱudfordreȱdem.ȱDetȱkanȱviȱikkeȱlængere”.ȱȱ
ȱ
Etȱandetȱgennemgåendeȱtemaȱiȱkommunerneȱer,ȱatȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱmeȬ
ner,ȱatȱskolereformenȱoplevesȱsomȱetȱpositivtȱislætȱtilȱatȱfremmeȱinklusion,ȱdenȱerȱambiȬ
tiøs,ȱmenȱopfattesȱogsåȱsomȱmegetȱteoretisk,ȱforståetȱpåȱdenȱmådeȱatȱidéerneȱogȱinitiatiȬ
verneȱikkeȱerȱkobletȱsammenȱmedȱvirkeligheden.ȱDerȱerȱsimpelthenȱforȱmangeȱtingȱpåȱénȱ
gangȱ ogȱ indȱ imellemȱ dårligȱ ledelseȱ påȱ skolerne.ȱ Enȱ PPRȬlederȱ siger:ȱ ”Lærereȱ bakkesȱ ikkeȱ
nokȱopȱafȱderesȱskoleledere.ȱDerȱerȱbehovȱforȱnogleȱtydeligeȱledelsesmandater.ȱDetȱkanȱgodtȱvære,ȱ
atȱderȱerȱkommetȱenȱreformȱogȱharȱværetȱenȱkonflikt,ȱmenȱlærerneȱmanglerȱretningȱiȱderesȱarbejȬ
de”.ȱ
ȱ
L409ȱgiverȱflereȱudfordringer.ȱEnȱafȱdem,ȱderȱnævnes,ȱer,ȱatȱderȱmanglerȱbådeȱlæȬ
rerarbejdspladserȱogȱgrupperumȱtilȱmøder.ȱIȱdeȱtoȱforegåendeȱrunderȱafȱdataindsamlinȬ
genȱvisteȱdetȱsig,ȱatȱderȱkunneȱværeȱventetidȱpåȱatȱfåȱaftalerȱmedȱPPR.ȱNuȱberetterȱflereȱ
PPRȬledere,ȱ atȱ lærernesȱ nyeȱ arbejdstidsreglerȱ betyder,ȱ atȱ detȱ erȱ vanskeligtȱ forȱ psykoloȬ
gerneȱatȱaftaleȱtidȱtilȱmøderȱmedȱlærere.ȱȱ
ȱ
Afȱyderligereȱændringerȱer,ȱatȱflereȱkommunerȱharȱgennemførtȱmegetȱomfattendeȱ
nedlæggelserȱafȱspecialtilbud,ȱsomȱharȱgivetȱfundamentaltȱanderledesȱvilkårȱforȱpersonaȬ
let,ȱforȱeleverneȱogȱforældrene,ȱogȱdetteȱudȱoverȱdeȱøvrigeȱændringerȱharȱgivetȱanledningȱ
tilȱspændingerȱogȱfrustrationer,ȱderȱiȱsigȱselvȱharȱpåvirketȱdenȱpraktiskeȱogȱdagligeȱimȬ
plementeringȱafȱinklusion.ȱ
ȱ
Frontpersonaletsafmægtighed
Overȱalleȱtreȱdataindsamlingerȱharȱdetȱvistȱsig,ȱatȱdetȱstoreȱflertalȱafȱlærerneȱikkeȱharȱetȱ
mindset,ȱderȱerȱpositivtȱoverȱforȱinklusion.ȱSåvelȱskolecheferȱsomȱPPRȬledereȱudtrykker,ȱ
atȱ selvȱ hvorȱ lærereȱ ogȱ pædagogerȱ harȱ enȱ grundlæggendeȱ positivȱ indstillingȱ til,ȱ atȱ såȱ
mangeȱ eleverȱ somȱ overhovedetȱ muligtȱ børȱ undervisesȱ iȱ almenklasser,ȱ følerȱ deȱ sigȱ ofteȱ
magtesløse,ȱnårȱdeȱstårȱmidtȱiȱarbejdet,ȱfordiȱdeȱikkeȱopleverȱatȱhaveȱdeȱredskaber,ȱderȱ
skalȱtilȱforȱatȱløseȱopgavenȱatȱunderviseȱeleverȱmedȱsærligeȱbehov.ȱMangeȱlærereȱføler,ȱatȱ
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deȱalleredeȱindenȱinklusionslovenȱhavdeȱmangeȱvanskeligeȱeleverȱiȱderesȱklasser,ȱelever,ȱ
deȱofteȱbenævnerȱsomȱ”inklusionselever”,ȱogȱatȱdeȱfølerȱsigȱudfordredeȱiȱforholdȱtilȱklasseȬ
rumsledelseȱ ogȱ undervisningsdifferentiering.ȱ Enȱ skolechefȱ udtrykkerȱ detȱ således:ȱ ”Jegȱ
kanȱ væreȱ bekymretȱ for,ȱ omȱ derȱ erȱ deȱ nødvendigeȱ kompetencerȱ iȱ detȱ daglige.ȱ Harȱ deȱ metodekasȬ
sen”?ȱDetȱudtrykkesȱpåȱtværsȱafȱflereȱafȱkommunerne,ȱatȱdetȱiȱforholdȱtilȱdetȱkonsultativeȱ
arbejdeȱ erȱ vanskeligtȱ atȱ skabeȱ enȱ kultur,ȱ hvorȱ deȱ pædagogiskeȱ medarbejdereȱ arbejderȱ
systematiskȱogȱdokumenterendeȱomkringȱdetȱenkelteȱbarn.ȱEnȱPPRȬlederȱudtrykkerȱdetȱ
således:ȱ”Dialogmøderȱoplevesȱafȱnogenȱsomȱder,ȱhvorȱmanȱgiverȱPPRȱenȱopgave,ȱikkeȱsomȱder,ȱ
hvorȱmanȱdiskutererȱenȱproblemstilling”.ȱDerȱherskerȱstadigȱønskerȱomȱatȱfåȱsegregeretȱbørnȱ
medȱsærligeȱbehov,ȱdaȱlærerneȱgiverȱudtrykȱfor,ȱatȱdetȱerȱsværtȱatȱarbejdeȱmedȱbørneneȱiȱ
klassekonteksten.ȱDerȱerȱogsåȱenȱudbredtȱopfattelseȱaf,ȱatȱdetȱerȱsyndȱforȱbørneneȱatȱværeȱ
inkluderede,ȱdaȱdeȱvilleȱhaveȱdetȱmegetȱbedreȱiȱetȱspecialtilbud.ȱ
ȱ
Detȱ gårȱ ogsåȱ påȱ tværsȱ afȱ kommunerne,ȱ atȱ mangeȱ lærereȱ harȱ oparbejdetȱ enȱ modȬ
standȱmodȱinklusion,ȱdaȱdeȱføler,ȱatȱdeȱnuȱskalȱunderviseȱelever,ȱsomȱtidligereȱvilleȱhaveȱ
gåetȱ iȱ specialtilbud.ȱ Derȱ erȱ ogsåȱ etȱ urealistiskȱ billedeȱ af,ȱ hvadȱ målsætningenȱ omȱ 96ȱ %ȱ
inklusionȱindebærer.ȱEnȱkonsulentȱharȱudtryktȱsigȱsåledes:ȱ”LærerneȱserȱinklusionȱsomȱlanȬ
geȱrækkerȱafȱhvideȱbusserȱmedȱvanartedeȱbørn,ȱdeȱnuȱskalȱhaveȱindȱiȱderesȱklasserȱ–ȱselvȱomȱderȱiȱ
praksisȱ kunȱ erȱ taleȱ omȱ etȱ barnȱ iȱ hverȱ tredjeȱ klasse”.ȱ Enȱ PPRȬlederȱ siger:ȱ ”Skolensȱ oplevelseȱ
stemmerȱsletȱikkeȱoverensȱmedȱvirkeligheden”.ȱȱ
ȱ
Såȱgodtȱsomȱalleȱskolerȱiȱdeȱ12ȱkommunerȱharȱfåetȱuddannetȱinklusionsvejledere.ȱIȱ
denȱ kvantitativeȱ undersøgelseȱ oplyserȱ kunȱ ca.ȱ enȱ tiendedelȱ afȱ lærerne,ȱ atȱ deȱ anvenderȱ
inklusionsvejledere.ȱBlandtȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱoplevesȱdetȱsomȱetȱtegnȱpå,ȱatȱnogȬ
leȱlærereȱharȱenȱmodstandȱmodȱatȱbrugeȱinklusionsvejledere,ȱogȱiȱstedetȱbrugerȱmanȱanȬ
dreȱ lærere.ȱ Enȱ andenȱ hindringȱ kanȱ være,ȱ atȱ inklusionsvejlederenȱ ikkeȱ oplevesȱ atȱ haveȱ
denȱlegitimitet,ȱderȱerȱnødvendigȱforȱatȱoptrædeȱiȱrollenȱsomȱvejleder.ȱNogleȱstederȱharȱ
manȱligefremȱmåttetȱopgradereȱvejlederneȱmedȱetȱvoksenvejledermodul.ȱEtȱstedȱfortællerȱ
enȱskolechef,ȱatȱnogleȱafȱdeȱlærere,ȱderȱerȱblevetȱuddannetȱtilȱatȱværeȱinklusionsvejledere,ȱ
erȱlærere,ȱderȱgenereltȱvarȱudfordredeȱiȱderesȱjobȱogȱikkeȱhavdeȱtilstrækkeligeȱkompetenȬ
cerȱogȱlegitimitet.ȱ
ȱ
Udȱoverȱskolernesȱinklusionsvejledereȱerȱderȱ iȱprincippetȱiȱalleȱkommunerȱmuligȬ
hedȱ forȱ atȱ trækkeȱ påȱ vejledningȱ fraȱ nuværendeȱ ellerȱ tidligereȱ specialklasserȱ ogȱ specialȬ
skoler.ȱDetȱerȱdogȱƺȱmedȱenkelteȱundtagelserȱƺȱtilbud,ȱderȱbenyĴesȱmegetȱlidt,ȱellerȱdetȱerȱ
tilbud,ȱmanȱikkeȱmenerȱatȱkunneȱbrugeȱpåȱgrundȱafȱdenȱforskel,ȱderȱerȱmellemȱatȱunderȬ
viseȱiȱetȱspecialtilbudȱmedȱsyvȱeleverȱogȱtoȱvoksneȱiȱklassenȱogȱenȱalmenklasseȱmedȱ28ȱ
eleverȱogȱénȱvoksen.ȱNårȱdetteȱerȱtilfældet,ȱbestyrkerȱdetȱlærerneȱiȱopfattelsenȱaf,ȱatȱeleȬ
verȱmedȱsærligeȱbehovȱhørerȱtilȱiȱetȱspecialtilbud,ȱhvorȱundervisningenȱharȱsåȱanderledesȱ
ogȱbedreȱvilkår.ȱ
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Negativmedieomtale
Derȱharȱfraȱstartenȱafȱ2013ȱværetȱenȱmegetȱomfattende,ȱnegativȱmediedækningȱafȱinkluȬ
sion.ȱLandsdækkendeȱTVȱharȱkørtȱreportager,ȱderȱharȱgivetȱindtrykȱaf,ȱatȱinklusionenȱerȱ
enȱkatastrofe,ȱogȱderȱerȱblevetȱbragtȱinterviewȱmedȱfortvivledeȱforældreȱogȱlærere.ȱDetteȱ
erȱfulgtȱopȱiȱsåvelȱlandsdækkendeȱaviserȱsomȱiȱlokaleȱmedier.ȱȱ
ȱ
Detȱfortællesȱpåȱtværsȱafȱkommunerne,ȱatȱdetȱharȱværetȱmedȱtilȱatȱformeȱetȱnegativtȱ
mindsetȱ hosȱ lærereȱ iȱ forholdȱ tilȱ inklusion.ȱ Enȱ skolechefȱ udtrykkerȱ detȱ således:ȱ ”Skolersȱ
oplevelseȱaf,ȱatȱderȱerȱ4Ȭ6ȱinkluderedeȱbørnȱiȱhverȱklasse,ȱstemmerȱsletȱikkeȱmedȱvirkeligheden.ȱViȱ
harȱbrugȱforȱenȱmodhistorieȱ–ȱdetȱstopperȱikke,ȱselvȱomȱviȱviserȱtallene.ȱViȱ skalȱfortælleȱ deȱgodeȱ
historier.ȱDerȱerȱingenȱforståelseȱaf,ȱhvorforȱinklusionȱerȱenȱgodȱidé”.ȱȱ
ȱ
Forældreneȱharȱogsåȱværetȱpåvirketȱafȱdenȱnegativeȱmedieomtale,ȱogȱdetȱerȱisærȱdeȱ
ressourcestærkeȱ forældre,ȱ derȱ erȱ blevetȱ påvirketȱ negativt,ȱ ogȱ ogsåȱ herȱ beklagesȱ detȱ fraȱ
skolecheferȱ ogȱ PPRȬledere,ȱatȱdeȱgodeȱ historierȱ entenȱ ikkeȱ erȱ blevetȱ fortaltȱ ellerȱ ikkeȱ erȱ
slåetȱigennemȱiȱdebatten.ȱȱ
ȱ
Elevermedudadreagerendeadfærdudfordrermeget
Manȱberetterȱiȱnæstenȱalleȱkommunerȱom,ȱatȱeleverȱmedȱudadreagerendeȱadfærdȱerȱenȱ
storȱ udfordring.ȱ Derȱ synesȱ atȱ væreȱ enȱ øgetȱ forekomstȱ afȱ sådanneȱ elever,ȱ ogȱ derȱ sesȱ enȱ
tendensȱtil,ȱatȱdisseȱeleverȱbliverȱforbundetȱmedȱinklusion.ȱEnȱPPRȬlederȱudtrykkerȱdetȱ
således:ȱ ”Børn,ȱ derȱ giverȱ problemer,ȱ erȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ børn,ȱ derȱ erȱ inkluderede.ȱ Lærerneȱ
manglerȱredskaberȱtilȱudadreagerendeȱelever.ȱForȱatȱinklusionȱkanȱlykkes,ȱerȱdetȱnokȱvæsentligt,ȱatȱ
derȱskabesȱtilbudȱpåȱskolerne,ȱderȱkanȱaflasteȱbådeȱdisseȱelever,ȱmenȱogsåȱlærerneȱiȱløbetȱafȱenȱdag”.ȱ
Enȱ andenȱ PPRȬlederȱ efterlyserȱ ogsåȱ tilstedeværelseȱ afȱ ”pusterum”ȱ –ȱ etȱ fysiskȱ sted,ȱ hvorȱ
elevenȱkanȱgåȱhenȱogȱfåȱenȱpauseȱƺȱderȱudenȱventetidȱkanȱfungereȱsomȱaĚastning.ȱ

Ændringeriforvaltningsstrukturogbemanding
Detȱerȱetȱkarakteristiskȱtræk,ȱatȱderȱiȱflereȱafȱdeȱ12ȱkommunerȱerȱsketȱændringerȱiȱforvaltȬ
ningsstrukturenȱ ogȱ bemandingenȱ overȱ deȱ knapȱ toȱ år,ȱ Dokumentationsprojektetȱ harȱ løȬ
bet.ȱȱ
ȱ
Iȱseksȱafȱkommunerneȱerȱforvaltningsstrukturenȱændret,ȱtypiskȱvedȱatȱmanȱharȱreȬ
duceretȱledelseslagetȱgennemȱsammenlægningȱafȱafdelingerȱellerȱenheder.ȱForȱPPRȱgælȬ
der,ȱatȱderȱiȱfireȱkommunerȱerȱsketȱændringer,ȱtypiskȱvedȱatȱmanȱerȱflyttetȱfraȱenȱforvaltȬ
ningȱtilȱenȱanden.ȱ
ȱ
Skoleforvaltningerneȱ harȱ iȱ femȱ afȱ kommunerneȱ ændretȱ bemandingenȱ påȱ ledelsesȬ
niveau,ȱmensȱPPRȱiȱseksȱkommunerȱharȱfåetȱnyeȱchefer.ȱ
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Detȱviserȱsig,ȱikkeȱoverraskende,ȱatȱændringerȱiȱforvaltningsstrukturȱogȱbemandingȱgiverȱ
anledningȱtil,ȱatȱderȱerȱperioderȱ–ȱiȱværsteȱfaldȱpåȱmereȱendȱetȱhalvtȱårȱ–ȱhvorȱmangeȱproȬ
cesser,ȱherunderȱinklusionen,ȱerȱpåȱstandby,ȱmensȱorganisationenȱfinderȱ”sineȱben”.ȱȱ
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Konklusion
AfȱSiddharthaȱBaviskar,ȱCamillaȱBrørupȱDyssegaard,ȱNielsȱEgelundȱogȱChristopherȱdeȱMontgoȬ
meryȱ
ȱ
Regeringenȱharȱiȱforåretȱ2012ȱmedȱbredȱtilslutningȱiȱFolketingetȱgennemførtȱenȱændringȱ
afȱfolkeskoleloven,ȱderȱafgrænserȱspecialundervisningȱtilȱatȱværeȱundervisningȱiȱspecialȬ
skolerȱogȱspecialklasserȱsamtȱundervisningȱiȱdenȱalmindeligeȱfolkeskole,ȱhvorȱelevenȱfårȱ
støtteȱiȱmindstȱniȱugentligeȱtimerȱ(12ȱugentligeȱlektionerȱaȱ45ȱmin).ȱLovændringenȱgiverȱ
kommunerneȱmulighedȱforȱstørreȱfleksibilitetȱiȱforbindelseȱmedȱatȱtilrettelæggeȱenȱinkluȬ
derendeȱundervisning.ȱȱ
ȱ
RegeringenȱogȱKommunernesȱLandsforeningȱharȱiȱ”AftaleȱomȱkommunernesȱøkoȬ
nomiȱ forȱ2013ȱ (ØA13)”ȱaftaltȱkonkreteȱ målsætningerȱ forȱenȱ succesfuldȱ omstillingȱ tilȱ inȬ
klusion.ȱ Målsætningerneȱ omfatterȱ andelenȱ afȱ elever,ȱ derȱ inkluderesȱ iȱ denȱ almindeligeȱ
undervisning,ȱdetȱfagligeȱniveauȱogȱelevernesȱtrivsel.ȱȱ
ȱ
Regeringenȱogȱkommunerneȱblevȱenigeȱomȱfølgendeȱmålsætninger:ȱ
ȱ
x Andelenȱafȱelever,ȱderȱskalȱinkluderesȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisningȱøges.ȱMåletȱerȱsåleȬ
des,ȱatȱandelenȱafȱeleverȱiȱalmindeligȱundervisningȱiȱ2015ȱerȱforøgetȱfraȱ94,4ȱpct.ȱtilȱ96,0ȱ
pct.ȱafȱdetȱsamledeȱelevtalȱiȱfolkeskolen.ȱ
x Andelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱ2ȱellerȱderunderȱiȱlæsning,ȱretstavningȱogȱmatematiskȱproblemȬ
løsningȱiȱ9.ȱklassesȱafgangsprøve,ȱskalȱværeȱreduceretȱiȱ2015ȱogȱreduceresȱyderligereȱfremȱ
modȱ2018.ȱ
x Elevernesȱtrivselȱfastholdesȱiȱtaktȱmedȱomstillingenȱtilȱøgetȱinklusion.ȱ
ȱ
Denneȱ rapportsȱ afsluttende,ȱ tværgåendeȱ analyseȱ afȱ 12ȱ kommunersȱ omstillingȱ tilȱ øgetȱ
inklusion,ȱdetȱsåkaldteȱDokumentationsprojekt,ȱsomȱharȱløbetȱoverȱåreneȱ2013Ȭ2015,ȱharȱ
tilȱformålȱatȱseȱpå,ȱomȱmåleneȱerȱnåetȱogȱvidereȱatȱsammenholdeȱdeȱforskelligeȱkommuȬ
nersȱinklusionsindsatsȱmedȱmålopfyldelsenȱnævntȱiȱdeȱtreȱpunkterȱovenfor.ȱIȱvurderinȬ
genȱafȱmålopfyldelsenȱindgårȱogsåȱresultaterȱfraȱdeȱnationaleȱtestȱogȱovergangsfrekvenȬ
serȱtilȱungdomsuddannelse.ȱDenȱafsluttende,ȱtværgåendeȱanalyseȱharȱendvidereȱtilȱforȬ
målȱatȱbidrageȱmedȱvidenȱomȱhvilkeȱpædagogiskeȱogȱstyringsmæssigeȱtilgange,ȱsomȱharȱ
denȱstørsteȱeffektȱiȱforholdȱtilȱmålopfyldelse.ȱEndeligȱskalȱdenȱafsluttendeȱanalysesȱresulȬ
taterȱsesȱiȱlysetȱafȱeffektivȱanvendelseȱafȱressourcer.ȱ
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Målopfyldelse
Hvadȱangårȱinkluderingȱiȱdenȱalmindeligeȱundervisningȱerȱmåletȱomȱenȱgennemsnitligȱ
inklusionsprocentȱpåȱ96ȱpct.ȱnåetȱforȱdeȱtolvȱkommunerȱiȱundersøgelsen.ȱHvorȱandelenȱiȱ
2010ȱvarȱ93,1ȱpct.,ȱerȱdenȱiȱ2015ȱpåȱ96,0ȱpct.ȱDerȱerȱenȱbetydeligȱvariationȱkommunerneȱ
imellem,ȱomȱendȱdenȱerȱblevetȱmindreȱoverȱundersøgelsesperioden.ȱIȱ2010ȱvarȱdeȱhøjesteȱ
ogȱlavesteȱandeleȱhenholdsvisȱ97,5ȱpct.ȱogȱ89,5ȱpct.ȱIȱ2015ȱerȱhøjesteȱogȱlavesteȱandeleȱpåȱ
98,2ȱpct.ȱogȱ92,5ȱpct.ȱ
ȱ
Vedrørendeȱandelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱ2ȱellerȱderunderȱiȱlæsningȱogȱretstavningȱiȱ9.ȱ
klassesȱafgangsprøve,ȱliggerȱtiȱafȱdeȱtolvȱkommunerȱiȱskoleåreneȱ2012/2013ȱogȱ2013/2014ȱ
underȱ5ȱpct.ȱProcentdelenȱmedȱkaraktererȱunderȱ2ȱiȱdanskȱerȱvoksetȱmellemȱ1.ȱogȱ3.ȱrunȬ
deȱiȱalleȱkommunerȱundtagenȱén,ȱhvorȱdenȱerȱuændret.ȱNårȱdetȱgælderȱmatematiskȱproȬ
blemløsning,ȱ harȱ udviklingenȱ væretȱ mindreȱ ensartet.ȱ Herȱ erȱ andelenȱ faldetȱ iȱ otteȱ komȬ
muner,ȱmensȱdenȱerȱstegetȱiȱtreȱkommuner.ȱSamletȱsetȱerȱderȱtreȱkommuner,ȱsomȱliggerȱ
underȱ5ȱpct.ȱoverȱdeȱtreȱskoleår.ȱDenȱkommune,ȱderȱharȱdenȱhøjesteȱprocentviseȱandelȱafȱ
elever,ȱsomȱfårȱunderȱ2ȱiȱmatematiskȱproblemløsning,ȱliggerȱtætȱpåȱ12ȱpct.ȱiȱalleȱtreȱskoȬ
leår.ȱDetȱskalȱdogȱbemærkes,ȱatȱinklusionsprocessen,ȱderȱstartedeȱiȱefteråretȱ2012,ȱkunȱiȱ
relativtȱbeskedenȱgradȱkanȱhaveȱpåvirketȱafgangsprøvekaraktererneȱiȱ2014,ȱdaȱdetȱudeȬ
lukkendeȱ vilȱ væreȱ elever,ȱ derȱ erȱ inkluderetȱ påȱ 8.ȱ ogȱ 9.ȱ klassetrin,ȱ derȱ kanȱ haveȱ gåetȱ tilȱ
afgangsprøveȱiȱ2014.ȱ
ȱ
Forȱresultaterneȱfraȱdeȱnationaleȱtestȱgælder,ȱatȱderȱerȱsyvȱkommuner,ȱderȱiȱperioȬ
denȱfraȱskoleåretȱ2012/2013ȱtilȱ2013/2014ȱharȱopnåetȱforbedredeȱresultaterȱiȱdansk,ȱsprogȬ
forståelse,ȱmensȱfireȱkommunerȱharȱopnåetȱforringedeȱresultater.ȱIȱdansk,ȱafkodning,ȱharȱ
syvȱkommunerȱopnåetȱbedredeȱresultater,ȱogȱfemȱkommunerȱharȱopnåetȱforringedeȱreȬ
sultater.ȱ Vedȱ dansk,ȱ tekstforståelse,ȱ erȱ derȱ seksȱ kommunerȱ medȱ bedredeȱ resultaterȱ ogȱ
femȱkommunerȱmedȱforringedeȱresultater.ȱDeȱklassetrin,ȱderȱindgårȱiȱDokumentationsȬ
projektet,ȱerȱikkeȱblevetȱtestetȱiȱandreȱfagȱendȱdansk.ȱ
ȱ
Dataȱ forȱ overgangsfrekvenserȱ tilȱ ungdomsuddannelseȱ indsamletȱ iȱ skoleåretȱ
2014/2015ȱ gårȱ tilbageȱ tilȱ årgangen,ȱ derȱ sluttedeȱ iȱ folkeskolenȱ iȱ 2012,ȱ ogȱ kanȱ derforȱ ikkeȱ
kædesȱdirekteȱsammenȱmedȱinklusionsprocessen.ȱSerȱmanȱtilbageȱpåȱdeȱtreȱforegåendeȱ
år,ȱerȱderȱkunȱmegetȱfåȱbevægelserȱindenȱforȱdeȱenkelteȱkommuner.ȱ
ȱ
TrivselsmålingerȱblandtȱeleverȱkanȱkunȱsammenlignesȱforȱseksȱafȱdeȱtolvȱkommuȬ
nerȱiȱperiodenȱ2012/2013ȱtilȱ2014/2015ȱpåȱgrundȱafȱmanglendeȱdata.ȱTrivselsniveauetȱerȱ
megetȱhøjtȱblandtȱeleverne,ȱogȱderȱerȱikkeȱvæsentligeȱændringerȱiȱelevernesȱtrivselȱoverȱ
deȱtreȱrunder,ȱogȱforældrenesȱsvarȱfølgerȱstortȱsetȱelevernes.ȱ
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Pædagogiskeogstyringsmæssigetilgange
HvadȱangårȱpædagogiskeȱogȱstyringsmæssigeȱtilgangeȱerȱderȱdefineretȱfemȱfokuspunkȬ
ter,ȱsomȱundersøgelsenȱharȱskulletȱdække.ȱDetȱerȱblevetȱundersøgt,ȱhvilkenȱindflydelseȱ
deȱfemȱfokuspunkterȱsammenȱmedȱandreȱforholdȱharȱhaftȱpåȱopfyldelsenȱafȱmålsætninȬ
gerne.ȱ
ȱ
Deȱfemȱfokuspunkter,ȱDokumentationsprojektetȱharȱskulletȱdække,ȱer:ȱ
ȱ
x Inklusionsfremmendeȱstyringsmodellerȱ
x Kompetencerȱ
x Opbakningȱtilȱinklusionȱ
x Fastholdelseȱafȱelevernesȱtrivselȱ
x Supplerendeȱundervisning.ȱ



Inklusionsfremmendestyringsmodeller
Økonomiskeincitamenter
Derȱerȱiȱtiȱudȱafȱdeȱtolvȱkommunerȱetableretȱøkonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusion.ȱDeȱ
økonomiskeȱincitamenterȱvirkerȱmedȱlidtȱforskelligeȱtakstsatserȱsåledes,ȱatȱskolerneȱforȬ
lodsȱfårȱtildeltȱøkonomiskeȱmidlerȱpr.ȱelev,ȱhvorȱbeløbȱtilȱsupplerendeȱundervisningȱogȱ
andenȱfagligȱstøtteȱsamtȱspecialundervisningȱoverȱniȱtimerȱomȱugenȱerȱindregnet,ȱogȱskoȬ
lerneȱ skalȱderefterȱ betaleȱ etȱ takstbeløbȱ forȱ hverȱ elev,ȱ skolenȱ henviserȱ tilȱ enȱ specialskoleȱ
ellerȱspecialklasse.ȱIȱenkelteȱkommunerȱerȱderȱdogȱenȱcentralȱpulje,ȱskolenȱkanȱsøgeȱmidȬ
lerȱ fra,ȱ ogȱ enȱ sådanȱ ordningȱ erȱ primærtȱ etableretȱ forȱ atȱ sikreȱ småȱ skolersȱ økonomiskeȱ
grundlag.ȱ
ȱ
Undersøgelsenȱharȱvist,ȱatȱdeȱøkonomiskeȱincitamenterȱtilȱinklusionȱharȱværetȱsærȬ
delesȱeffektiveȱtilȱatȱfremmeȱstigningȱiȱinklusionsprocentenȱpåȱskolerneȱogȱiȱkommunerȬ
ne.ȱ Derȱ erȱ dogȱ samtidigȱ enȱ udfordringȱ vedȱ principperneȱ omȱ økonomiskeȱ incitamenter,ȱ
idetȱudlægningȱafȱdenȱtotaleȱøkonomiȱtilȱskolerneȱbetyder,ȱatȱprincippetȱom,ȱatȱ”pengeneȱ
følgerȱeleverne”,ȱbliverȱmindreȱgennemskueligt,ȱogȱisærȱlærereȱogȱpædagoger,ȱsamtȱiȱenȱ
delȱtilfældeȱogsåȱforældre,ȱfølerȱikke,ȱatȱderȱerȱekstraȱressourcer.ȱProblemetȱerȱaccentueȬ
retȱaf,ȱatȱderȱiȱ2013ȱerȱseksȱkommunerȱogȱiȱ2014ȱfemȱkommuner,ȱderȱharȱforetagetȱenȱgeȬ
nerelȱ reduktionȱ afȱ deȱ samledeȱ budgetterȱ tilȱ folkeskolen.ȱ Nårȱ enȱ skoleȱ fårȱ etȱ reduceretȱ
budget,ȱkanȱdetȱletȱkommeȱtilȱatȱgåȱudȱoverȱantalletȱafȱstøttetimerȱellerȱtolærertimer,ȱogȱ
nogleȱskolecheferȱerkender,ȱatȱmanȱharȱgivetȱmedȱdenȱeneȱhåndȱogȱtagetȱmedȱdenȱanden.ȱ
Nettodriftsudgifterȱpr.ȱelevȱiȱfasteȱpriserȱerȱstegetȱmedȱgennemsnitligtȱ1,4ȱpct.ȱfraȱ2012ȱtilȱ
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2014,ȱmenȱmedȱenȱbetydeligȱvariationȱkommunerneȱimellem.ȱDerȱerȱdogȱingenȱentydigȱ
sammenhængȱmedȱinklusionsprocenten.ȱȱ
ȱ
Altȱiȱaltȱmåȱdetȱkonstateres,ȱatȱøkonomiskeȱincitamenterȱharȱværetȱenȱafȱdeȱstærkestȱ
motiverendeȱfaktorerȱforȱskolerneȱforȱikkeȱatȱudskilleȱderesȱeleverȱtilȱsegregeredeȱforanȬ
staltninger.ȱ
ȱ

OrganiseringafPPR
Iȱ2015ȱharȱsamtligeȱtolvȱPPRȬenhederȱgennemførtȱændringerȱiȱretningȱaf,ȱatȱdeȱarbejderȱ
mereȱkonsultativt.ȱDerȱerȱogsåȱsatsetȱpåȱefteruddannelseȱafȱPPRȬmedarbejdere,ȱsærligtȱiȱ
forholdȱtilȱsupervision.ȱDerȱerȱogsåȱisærȱindenȱforȱdeȱsenesteȱtoȱårȱsketȱdet,ȱatȱPPRȱharȱ
fåetȱenȱnyȱorganisering,ȱhvorȱmanȱiȱflereȱkommunerȱharȱinddeltȱiȱdistrikter,ȱhvadȱderȱharȱ
medført,ȱatȱmedarbejderneȱerȱmereȱtilȱstedeȱpåȱskolerne.ȱOrganiseringenȱiȱdistrikterȱharȱ
ogsåȱ haftȱ tilȱ formålȱ atȱ fremmeȱ detȱ tværfagligeȱ samarbejdeȱ ogȱ optimereȱ sagsbehandlinȬ
gen,ȱsåȱmanȱhurtigereȱkanȱsætteȱindȱoverȱforȱbørnȱmedȱvanskeligheder,ȱsåȱdetȱmåskeȱikȬ
keȱnårȱatȱbliveȱtilȱenȱ”sag”.ȱFokusȱerȱiȱmegetȱhøjȱgradȱpåȱtidligȱindsatsȱogȱenȱsamletȱindȬ
satsȱoverȱforȱfamilier.ȱȱ
ȱ
Detȱkvantitativeȱsurveyȱviser,ȱatȱskolelederneȱvurdererȱsamarbejdetȱmedȱPPRȱsomȱ
rigtigȱgodtȱpåȱsamtligeȱindsatsområder:ȱRådgivning,ȱvejledning,ȱudredningȱafȱeleverȱogȱ
supervision.ȱLærerneȱerȱdogȱlidtȱmereȱforbeholdneȱendȱskolelederne,ȱmenȱfinderȱiȱøvrigt,ȱ
atȱ adgangenȱ tilȱ rådgivningȱ fraȱ PPRȱ erȱ blevetȱ lettere.ȱ Iȱ deȱ kvalitativeȱ dataȱ nævnesȱ ogsåȱ
tydeligt,ȱ atȱ detȱ tilȱ tiderȱ kanȱ væreȱ vanskeligtȱ forȱ lærerneȱ atȱ acceptereȱ denȱ konsultativeȱ
arbejdsform.ȱLærerneȱkanȱopleveȱdetȱfrustrerende,ȱatȱderȱikkeȱkanȱgivesȱmereȱ”præcise”,ȱ
konkreteȱrådȱiȱforholdȱtilȱindsatser,ȱderȱvirkerȱiȱundervisningen.ȱDetȱerȱetȱandetȱcentraltȱ
temaȱ forȱ PPR,ȱ atȱ detȱ overȱ alleȱ treȱ årȱ nævnes,ȱ atȱ derȱ savnesȱ medarbejdereȱ fraȱ PPR,ȱ somȱ
kanȱgiveȱenȱmereȱdirekte,ȱdidaktiskȱvejledningȱtilȱdetȱpædagogiskeȱpersonale.ȱ
ȱ
Iȱ 2013ȱ havdeȱ femȱ PPRȬenhederȱ ladetȱ sigȱ inspirereȱ afȱ KL’sȱ Pejlemærkerȱ ogȱ havdeȱ
ellerȱvarȱvedȱatȱudarbejdeȱydelseskataloger,ȱhvorȱdeȱtilbødȱmålrettedeȱkurserȱforȱdetȱpæȬ
dagogiskeȱpersonaleȱiȱkommunen.ȱIȱ2014ȱvarȱantalletȱni,ȱmenȱiȱ2015ȱerȱantallet,ȱderȱarbejȬ
derȱ medȱ ydelseskataloger,ȱ reduceretȱ tilȱ seksȱ enheder.ȱ Detteȱ forklarerȱ lederneȱ med,ȱ atȱ
L409ȱharȱgjortȱdetȱmegetȱvanskeligtȱatȱmødesȱmedȱlærerne,ȱsamtidigȱmedȱatȱskolereforȬ
menȱtrækkerȱmangeȱressourcer.ȱDerȱoplevesȱikkeȱatȱværeȱoverskudȱtilȱnyeȱtiltag.ȱEndviȬ
dereȱbeskriverȱPPRȬlederne,ȱatȱdetȱikkeȱlængereȱgiverȱmeningȱatȱarbejdeȱmedȱydelseskaȬ
taloger,ȱdaȱskolerneȱerȱiȱsåȱmassiveȱforandringsprocesser,ȱsomȱskolereformenȱmedfører.ȱ
ØnskerȱtilȱPPRȱvariererȱderforȱmegetȱfraȱskoleȱtilȱskole.ȱ
ȱ
Detȱvurderes,ȱatȱdenȱkonsultativeȱindsatsȱharȱhaftȱenȱvæsentlig,ȱpositivȱvirkningȱiȱ
forholdȱtilȱatȱunderstøtteȱinklusion,ȱdaȱdenȱmedfører,ȱatȱPPRȬmedarbejderneȱerȱfysiskȱtilȱ
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stedeȱpåȱskolerne,ȱatȱudarbejdelsenȱafȱenȱpædagogiskȬpsykologiskȱvurderingȱikkeȱerȱdenȱ
primæreȱydelse,ȱsomȱleveres,ȱogȱatȱventelisterȱerȱvæk.ȱ
ȱ

Visitationsprocessen
Forȱ visitationsprocessenȱ gælderȱ generelt,ȱ somȱ detȱ fremgårȱ afȱ bådeȱ deȱ kvalitativeȱ ogȱ
kvantitativeȱ analyser,ȱatȱ skoleledernesȱindflydelseȱerȱ stegetȱmarkant,ȱ hvadȱderȱ erȱ etȱ reȬ
sultatȱaf,ȱatȱ ansvaretȱforȱbrugenȱafȱressourcerȱogȱartenȱafȱindsatserȱoverȱforȱeleverȱmedȱ
særligeȱ behovȱ liggerȱ hosȱ skolelederen.ȱ Enȱ delȱ PPRȬledereȱ udtrykkerȱ enȱ visȱ betænkeȬ
lighedȱvedȱdette,ȱdaȱmanȱkanȱværeȱbekymretȱfor,ȱatȱøkonomiȱprioriteresȱhøjereȱendȱeleȬ
vernesȱpædagogiskeȱbehov,ȱfagligeȱudviklingȱogȱtrivsel.ȱDerȱerȱenȱforholdsvisȱhøjȱgradȱafȱ
tilfredshedȱ medȱ tilbudsviften,ȱ fortrinsvisȱ iȱ deȱ kommuner,ȱ hvorȱ skoleȱ ogȱ PPRȱ liggerȱ iȱ
sammeȱ forvaltning,ȱ ogȱ derȱ erȱ ogsåȱ deȱ flesteȱ stederȱ enȱ samletȱ hensyntagenȱ iȱ forholdȱ tilȱ
befordringȱogȱfritidstilbud.ȱȱ
ȱ
Revisitationsmønsteretȱiȱkommunerneȱerȱikkeȱvæsentligtȱændret,ȱogȱmanȱarbejderȱ
primærtȱ modȱatȱ begrænseȱ nyeȱ henvisningerȱ tilȱ specialtilbud.ȱ Deȱ kommuner,ȱ hvorȱ manȱ
heltȱharȱnedlagtȱspecialklasser,ȱudgørȱnaturligvisȱenȱundtagelse.ȱȱ
Undersøgelsensȱ dataȱ tyderȱ på,ȱ atȱ visitationsprocessenȱ harȱ haftȱ betydningȱ forȱ atȱ øgeȱ inȬ
klusionsprocenten,ȱmenȱatȱdetȱprimærtȱharȱenȱsammenhængȱmedȱdenȱøkonomiskeȱinciȬ
tamentsstruktur.ȱ

Kompetencer
Kompetenceudvikling
Deȱkvalitativeȱanalyserȱharȱvist,ȱatȱalleredeȱiȱ2013ȱhavdeȱniȱafȱkommunerneȱgjortȱenȱmarȬ
kantȱindsatsȱmedȱkompetenceudviklingȱpåȱalleȱniveauer,ȱogȱatȱdetȱvarȱsketȱtidligtȱiȱproȬ
cessenȱmedȱatȱøgeȱinklusionen.ȱIȱenȱenkeltȱkommuneȱvarȱindsatsenȱindeȱiȱprocessen,ȱogȱ
forȱtoȱkommunerȱgjaldt,ȱatȱmanȱførstȱkomȱiȱgangȱsentȱiȱ2013.ȱDeȱkvantitativeȱdataȱfraȱskoȬ
lelederneȱviser,ȱatȱandelenȱafȱskoler,ȱderȱharȱholdtȱpædagogiskeȱdageȱellerȱkurser,ȱerȱfalȬ
detȱmarkantȱiȱ2014.ȱDetteȱkanȱskyldes,ȱatȱfokusȱharȱværetȱetȱandetȱefterȱskolereformensȱ
ikrafttræden.ȱȱ
ȱ
Deȱkvantitativeȱsvarȱfraȱlærerneȱviserȱenȱstorȱmodsætningȱtilȱledernesȱsvar,ȱsomȱdeȱ
kvantitativeȱ analyserȱ ikkeȱ kanȱ giveȱ forklaringȱ på.ȱ Skolecheferȱ ogȱ PPRȬledereȱ erȱ iȱ 2015ȱ
blevetȱ bedtȱ omȱ atȱ forklareȱ forholdet,ȱ ogȱ svareneȱ dækkerȱ toȱ temaer:ȱ indholdȱ ogȱ kvalitetȱ
samtȱønskerȱomȱyderligereȱkvalificering.ȱ
ȱ
Medȱ hensynȱ tilȱ indholdȱ ogȱ kvalitetȱ erȱ derȱ meget,ȱ somȱ tyderȱ på,ȱ atȱ deȱ kurser,ȱ derȱ
harȱværetȱgivet,ȱiȱhøjȱgradȱharȱværetȱteoretiskȱorienterede.ȱDerȱ erȱogsåȱtegnȱpå,ȱatȱkurȬ
susudbuddetȱ ikkeȱ harȱ væretȱ finafstemtȱ mellemȱ topȱ ogȱ bund,ȱ dvs.ȱ ikkeȱ erȱ rettetȱ mod,ȱ
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hvadȱ lærerneȱ selvȱ mener,ȱ deȱ harȱ brugȱ for.ȱ Detȱ andetȱ temaȱ er,ȱ atȱ derȱ tilsyneladendeȱ erȱ
åbenlysȱefterspørgselȱefterȱkompetenceudviklingȱiȱformȱafȱtraditionelleȱkurser,ȱogȱ
aktionslæringȱogȱsupervisionȱoplevesȱikkeȱatȱværeȱ”rigtig”ȱkompetenceudvikling.ȱȱ
ȱ
ȱUndersøgelsenȱpegerȱaltȱiȱaltȱpå,ȱatȱkompetenceudviklingȱharȱhaftȱenȱvisȱindflydelȬ
seȱiȱforholdȱtilȱatȱøgeȱinklusionsprocenten,ȱmenȱatȱmangeȱafȱdeȱteoretiskȱorienteredeȱkurȬ
ser,ȱ derȱ harȱ væretȱ givet,ȱ ifølgeȱ skolecheferȱ ogȱ PPRȬledereȱ ikkeȱ harȱ haftȱ denȱ ønskedeȱ
transfereffektȱiȱpraksis,ȱhvorȱaktionslæringȱskønnesȱatȱværeȱmereȱeffektiv,ȱdaȱlærerneȱerȱ
direkteȱinvolveredeȱiȱprocessen.ȱ
ȱ

Brugafressourcepersoner,pædagogiskemetoderogPPR
Alleȱtolvȱkommunerȱoplyserȱatȱhaveȱuddannetȱforskelligeȱtyperȱafȱressourcepersonerȱtilȱ
atȱfremmeȱinklusionsprocessen.ȱSkolelederneȱoplyserȱogsåȱiȱstortȱomfang,ȱatȱderȱerȱforȬ
skelligeȱformerȱforȱressourcerȱtilgængeligeȱforȱlærerne,ȱisærȱAKTȬvejledere,ȱmedarbejdeȬ
reȱ fraȱ specialcenter/ressourcecenter,ȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ analysemodeller,ȱ fxȱ LPȬ
modellen,ȱsamtȱrådgivningȱfraȱPPR.ȱNårȱlærerneȱerȱblevetȱstilletȱtilsvarendeȱspørgsmål,ȱ
erȱ detȱ isærȱ inklusionsvejleder,ȱ AKTȬvejleder,ȱ medarbejderȱ fraȱ specialcenȬ
ter/ressourcecenterȱogȱPPR,ȱderȱomtales.ȱAnvendelsenȱafȱspecifikkeȱpædagogiskeȱmodelȬ
lerȱerȱfaldendeȱhenȱoverȱperioden,ȱisærȱiȱ2014ȱ–ȱmuligvisȱfordiȱdeȱtreårigeȱimplementeȬ
ringsperioderȱerȱsluttetȱforȱmangeȱafȱskolerne.ȱȱ
ȱ
Hvisȱ manȱ spørgerȱ lærerne,ȱ iȱ hvilkenȱ gradȱ deȱ anvenderȱ fxȱ inklusionsvejledere,ȱ erȱ
resultatetȱ påfaldendeȱ lavtȱ iȱ deȱ førsteȱ toȱ undersøgelsesrunder,ȱ menȱ dogȱ medȱ enȱ signifiȬ
kantȱstigningȱiȱsidsteȱrunde.ȱSkolecheferȱogȱPPRȬledereȱerȱblevetȱbedtȱomȱatȱgiveȱenȱforȬ
klaringȱpåȱdetȱrelativtȱlaveȱniveau.ȱSvareneȱplacererȱsigȱunderȱtoȱtemaer:ȱkulturkløftȱogȱ
kvalitet.ȱDetȱførsteȱtema,ȱkulturkløft,ȱdækker,ȱatȱdetȱforȱmangeȱlærereȱkræverȱenȱkulturȬ
ændringȱatȱacceptere,ȱatȱderȱerȱnogen,ȱderȱerȱspecialister,ȱogȱatȱdetȱogsåȱkanȱværeȱvanskeȬ
ligtȱatȱoptrædeȱiȱrollenȱsomȱspecialist.ȱDetȱandetȱtema,ȱkvalitet,ȱgårȱpåȱvejlederensȱfagligeȱ
ogȱpersonligeȱkompetencer,ȱderȱikkeȱaltidȱerȱoptimale.ȱȱ
ȱ
Derȱerȱaltȱiȱaltȱklareȱtegnȱpå,ȱatȱressourcepersonerȱerȱtilgængeligeȱpåȱdeȱenkelteȱskoȬ
lerȱogȱiȱkommunerne,ȱmenȱatȱdetȱpædagogiskeȱpersonaleȱendnuȱikkeȱudnytterȱressourȬ
cepersonerneȱoptimalt,ȱogȱatȱderȱderforȱkunȱharȱværetȱenȱbeskedenȱvirkningȱpåȱinklusiȬ
onsprocenten,ȱmenȱatȱderȱskønnesȱatȱværeȱetȱstortȱuudnyttetȱpotentiale.ȱ
ȱ

Opbakningtilinklusion
Påȱpolitiskȱniveauȱharȱderȱværetȱklarȱopbakningȱtilȱinklusionȱiȱsamtligeȱtolvȱkommuner,ȱ
ogȱ derȱ erȱ udarbejdetȱ overordnedeȱ målsætningerȱ ogȱ strategierȱ rettetȱ modȱ skoler,ȱ lærereȱ
ogȱforældre.ȱIȱdeȱflesteȱtilfældeȱerȱderȱogsåȱudarbejdetȱetȱomfattendeȱskriftligtȱdokumenȬ
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tationsmateriale,ȱsærligeȱhjemmesiderȱm.m.,ȱhvorȱmanȱkanȱorientereȱsig,ȱligesomȱderȱharȱ
væretȱafholdtȱinformationsmøderȱforȱforældreȱogȱlærere,ȱogȱsidstnævnteȱharȱogsåȱiȱmeȬ
getȱstortȱomfangȱværetȱtilbudtȱforskelligeȱformerȱforȱkompetenceudvikling.ȱSkolebestyȬ
relsesformændeneȱharȱogsåȱiȱstortȱomfangȱtagetȱansvarȱforȱatȱ giveȱforældreneȱmedejerȬ
skab.ȱ
ȱ
Skolecheferneȱ harȱ iȱ alleȱ treȱ runderȱ udtryktȱ storȱ opbakningȱ tilȱ inklusion,ȱ PPRȬ
lederneȱ bakkerȱ ogsåȱopȱ omȱ inklusionsmålsætningen,ȱmenȱ nogleȱ erȱdogȱ bekymredeȱ for,ȱ
omȱdeȱtilbud,ȱsomȱdeȱinkluderedeȱeleverȱfår,ȱerȱtilstrækkeligeȱiȱforholdȱtilȱatȱsikreȱderesȱ
fortsatteȱfagligeȱogȱsocialeȱudvikling.ȱHvadȱangårȱskolelederne,ȱerȱderȱganskeȱbetydeligȱ
opbakning,ȱogȱdenȱharȱværetȱstortȱsetȱuændretȱoverȱdeȱtreȱår.ȱTilȱgengældȱvurdererȱ
skolelederne,ȱatȱlærerneȱkunȱiȱbegrænsetȱomfangȱbakkerȱopȱomȱinklusion,ȱogȱnårȱlærerneȱ
selvȱ svarer,ȱ angiverȱ deȱ endnuȱ mindreȱ opbakning.ȱ Skolecheferȱ ogȱ PPRȬledereȱ erȱ blevetȱ
spurgtȱomȱdette,ȱogȱhvadȱstrategiskeȱmålȱangår,ȱfalderȱsvareneȱiȱtoȱoverordnedeȱtemaer:ȱ
delsȱatȱderȱvedȱinklusionȱerȱtaleȱomȱenȱtopȬdownȬbeslutning,ȱhvorȱderȱpåȱlærerniveauetȱ
ikkeȱerȱenȱtydeligȱforståelseȱaf,ȱhvadȱformåletȱogȱmålsætningenȱforȱinklusionȱer,ȱdelsȱatȱ
derȱ erȱ taleȱ omȱ enȱ betydeligȱ frustrationȱ blandtȱ lærerne,ȱ daȱ deȱ iȱ detȱ dagligeȱ arbejdeȱ stårȱ
medȱ udfordringerneȱ medȱ eleverneȱ –ȱ ogȱ dertilȱ kommerȱ eftervirkningenȱ afȱ lockoutenȱ ogȱ
arbejdetȱmedȱatȱimplementereȱskolereformen.ȱ
ȱ
SåvelȱskolecheferȱsomȱPPRȬledereȱiȱdeȱtolvȱkommunerȱmener,ȱatȱforældreȱgenereltȱ
giverȱopbakningȱtilȱinklusion,ȱhvilketȱbegrundesȱmed,ȱatȱderȱikkeȱharȱværetȱenȱstigningȱiȱ
antalletȱafȱforældreklager,ȱmenȱderȱerȱsamtidigȱenȱklarȱtendensȱtil,ȱatȱdetȱerȱdeȱinkludeȬ
redeȱ eleversȱ forældre,ȱ somȱ bakkerȱ mestȱ op.ȱ Lærerneȱ menerȱ dog,ȱ atȱ forældreȱ kunȱ iȱ beȬ
grænsetȱomfangȱbakkerȱopȱomȱinklusion.ȱȱ
ȱ
Altȱ iȱ altȱ gælder,ȱ atȱ opbakningenȱ tilȱ inklusionȱ erȱ storȱ påȱ detȱ forvaltningsmæssigeȱ
niveau,ȱatȱdenȱerȱlidtȱlavereȱpåȱskolelederniveauȱogȱmegetȱlavereȱpåȱlærerniveau.ȱDetteȱ
vurderesȱatȱhaveȱbaggrundȱi,ȱatȱderȱerȱtaleȱomȱenȱtopȬdownȬbeslutning,ȱhvorȱderȱpåȱlæȬ
rerniveauȱsamtidigȱerȱenȱbetydeligȱfrustrationȱvedȱiȱdetȱdagligeȱatȱståȱmedȱproblemerneȱ
ovenȱiȱefterveerneȱafȱlockoutȱogȱudfordringerȱmedȱimplementeringȱafȱskolereformen.ȱ

Fastholdelseafelevernestrivsel
DerȱerȱindsamletȱdataȱfraȱeleverȱvedȱhjælpȱafȱDCUM’sȱtrivselsbarometer.ȱAfȱbesvarelserȬ
neȱfremgårȱdet,ȱatȱlangtȱdeȱflesteȱeleverȱiȱ2.ȱklasseȱerȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskoleȱiȱalmindeligȬ
hedȱogȱforȱderesȱklasseȱiȱsærdeleshed.ȱHerudoverȱangiverȱlagtȱdeȱflesteȱeleverȱogså,ȱatȱdeȱ
harȱ”mange”ȱvennerȱiȱklassen,ȱogȱatȱdeȱ”forȱdetȱmeste”ȱharȱnogenȱatȱlegeȱmedȱiȱfrikvarteȬ
rerne.ȱEleverneȱiȱ2.ȱklasseȱerȱdesudenȱgenereltȱmegetȱgladeȱforȱderesȱlærere.ȱSetȱoverȱdeȱ
treȱ dataindsamlingerȱ erȱ gennemsnitsbesvarelsenȱ påȱ spørgsmåletȱ om,ȱ hvorvidtȱ eleverneȱ
erȱgladeȱforȱderesȱklasse,ȱfaldetȱenȱanelse.ȱȱ
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ȱ
Sammenlignerȱ viȱ medȱ besvarelserneȱ fraȱ eleverneȱ iȱ 8.ȱ klasseȱ viserȱ detȱ sig,ȱ atȱ disseȱ
eleverȱgenereltȱerȱmereȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskoleȱogȱmereȱgladeȱforȱderesȱklasseȱendȱeleverneȱ
iȱ2.ȱklasse.ȱEleverneȱiȱ8.ȱklasseȱbehandlerȱogsåȱiȱhøjereȱgradȱhinandenȱgodtȱiȱklassen.ȱTilȬ
svarendeȱharȱnæstenȱalleȱeleverneȱiȱ8.ȱklasseȱogsåȱ”altid”ȱellerȱ”forȱdetȱmeste”ȱnogenȱatȱ
væreȱ sammenȱ medȱ iȱ frikvartererne.ȱ Omvendtȱ erȱ derȱ dogȱ lidtȱ færreȱ eleverȱ iȱ 8.ȱ endȱ iȱ 2.ȱ
klasse,ȱ somȱ erȱ gladeȱ forȱ ”alle”ȱ ellerȱ ”deȱ fleste”ȱafȱderesȱ lærere.ȱ Disseȱ forskelleȱ kanȱdogȱ
skyldes,ȱ atȱ eleverneȱ iȱ andenȱ klasseȱ blevȱ spurgtȱ påȱ enȱ tretrinsskala,ȱ mensȱ eleverneȱ iȱ 8.ȱ
klasseȱblevȱspurgtȱpåȱenȱfemtrinsskala.ȱȱ
ȱ
Genereltȱ harȱ 8.ȱ klassernesȱ trivselsniveauȱ ikkeȱ ændretȱ sigȱ detȱ storeȱ sidenȱ rundeȱ 1,ȱ
omȱendȱderesȱgennemsnitȱpåȱspørgsmålet,ȱomȱdeȱerȱgladeȱforȱatȱgåȱiȱskole,ȱerȱfaldetȱenȱ
anelse.ȱFraværetȱforȱeleverneȱiȱ8.ȱklasseȱerȱfaldetȱfraȱ1.ȱtilȱ3.ȱrunde.ȱȱ
ȱ
Somȱetȱsupplementȱtilȱtrivselsmålingenȱblandtȱeleverneȱiȱ2.ȱogȱ8.ȱklasseȱerȱdetȱdesȬ
udenȱundersøgt,ȱhvordanȱelevernesȱforældreȱopfatterȱderesȱbørnsȱtrivsel.ȱHerȱviserȱanaȬ
lyserneȱheltȱgenerelt,ȱatȱforældreneȱogȱelevernesȱsvarȱpåȱtrivselsspørgsmåleneȱiȱhøjȱgradȱ
lignerȱhinanden.ȱForældrenesȱopfattelseȱafȱbørnenesȱtrivselȱharȱikkeȱændretȱsigȱnævneȬ
værdigtȱfraȱ1.ȱtilȱ3.ȱrunde.ȱ
ȱ
Altȱiȱaltȱmåȱdetȱkonstateres,ȱatȱderȱikkeȱerȱvæsentligeȱændringerȱiȱelevernesȱtrivsel,ȱ
ogȱatȱforældrenesȱsvarȱstortȱsetȱlignerȱelevernes.ȱ

Supplerendeundervisning
Derȱ varȱ iȱ 2013ȱ toȱ kommuner,ȱ derȱ havdeȱ enȱ kommunalȱ planȱ forȱ supplerendeȱ undervisȬ
ningȱogȱandenȱfagligȱstøtteȱtilȱenkeltelever,ȱmensȱdeȱtiȱandreȱkommunerȱlodȱdetȱværeȱopȱ
tilȱskolernesȱledelserȱ–ȱstøttetȱafȱlokalȱekspertiseȱogȱiȱdeȱflesteȱtilfældeȱPPRȱ–ȱatȱadminiȬ
strereȱdenȱsupplerendeȱundervisning.ȱIȱ2014ȱhavdeȱalleȱ12ȱkommunerȱvalgt,ȱatȱdetȱerȱdenȱ
enkelteȱskoleleder,ȱderȱharȱansvaret,ȱidetȱderȱdogȱerȱenȱforventningȱom,ȱatȱskolelederneȱ
modtagerȱvejledningȱfraȱPPRȱogȱkommunensȱkonsulenter.ȱȱ
ȱ
Hvadȱangårȱtilrettelæggelsenȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisning,ȱviserȱbesvarelserneȱ
fraȱskolelederne,ȱatȱdetȱgennemsnitligtȱerȱenȱtredjedelȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisning,ȱ
derȱerȱtilrettelagtȱsomȱtolærertimer.ȱGodtȱenȱtiendedelȱafȱdenȱsupplerendeȱundervisningȱ
foregårȱmedȱlærerassistenter,ȱogȱenȱtredjedelȱanvendesȱiȱskolensȱressourcecenterȱved,ȱatȱ
elevenȱ tagesȱ udȱ afȱ denȱ almindeligeȱ undervisning.ȱ Enȱ fjerdedelȱ afȱ denȱ supplerendeȱ unȬ
dervisningȱerȱtilrettelagtȱpåȱandenȱmåde.ȱDerȱerȱenȱvisȱvariationȱoverȱdeȱtreȱundersøgelȬ
sesrunder,ȱmenȱdeȱerȱikkeȱsystematiske.ȱȱ
ȱ
Derȱ erȱ storȱ spredningȱ iȱ antalletȱ afȱ eleverȱ påȱ skolerne,ȱ derȱ modtagerȱ supplerendeȱ
undervisning,ȱogȱderȱerȱdermedȱenȱmegetȱforskelligȱpraksis,ȱogsåȱkommunerneȱimellem.ȱ
Altȱiȱaltȱmåȱdetȱkonstateres,ȱatȱdenȱdecentraliseringȱafȱansvar,ȱderȱharȱfundetȱsted,ȱsamȬ
menȱmedȱændringerneȱiȱreglerneȱforȱspecialpædagogiskȱbistandȱharȱførtȱtil,ȱatȱpraksisȱerȱ
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blevetȱvidtȱforskellig,ȱogȱatȱderȱikkeȱlængereȱkanȱskabesȱetȱoverblikȱoverȱsituationenȱforȱ
deȱelever,ȱderȱharȱbrugȱforȱmindreȱendȱniȱtimersȱugentligȱstøtte.ȱ

Fokuspunkterforarbejdetmedinklusionoginklusionsindikatorer
DerȱerȱiȱDokumentationsprojektetȱforlodsȱdefineretȱsyvȱinklusionsindikatorer:ȱStartårȱforȱ
inklusionsprocessen,ȱ gradȱ afȱ fællesȱ værdigrundlagȱ påȱ forvaltningsniveauet,ȱ gradȱ afȱ
kompetenceudvikling,ȱgradȱafȱøkonomiskeȱincitamenter,ȱkvalitetȱafȱsamarbejdeȱmellemȱ
skoleforvaltningȱogȱPPR,ȱændringȱiȱinklusionsprocentenȱfraȱ2010ȱtilȱ2013ȱogȱkommunensȱ
socioøkonomiskeȱindeks.ȱ
ȱ
IȱDokumentationsprojektetsȱafsluttendeȱanalyserȱerȱderȱsetȱpåȱsammenhængeȱmelȬ
lemȱfokuspunkterȱogȱinklusionsindikatorerȱsamtȱudviklingenȱoverȱtid.ȱDetȱgælderȱgeneȬ
relt,ȱatȱderȱerȱrelativtȱfåȱsammenhænge,ȱmenȱdeȱfølgendeȱerȱdogȱværdȱatȱbemærke:ȱ
Medȱhensynȱtilȱinklusionsfremmendeȱstyringsmodellerȱgælder,ȱatȱiȱdeȱkommuner,ȱhvorȱ
inklusionsprocessenȱerȱstartetȱtidligt,ȱopleverȱskolelederne,ȱatȱdeȱharȱdeȱstørsteȱøkonomiȬ
skeȱincitamenterȱtilȱinklusion.ȱDerȱerȱogsåȱenȱsammenhængȱmellemȱenȱtidligȱstartȱogȱtilȬ
gængelighedenȱ ogȱ anvendelsenȱ afȱ inklusionsvejledere.ȱ Altȱ iȱ altȱ gælderȱ dermedȱ megetȱ
naturligt,ȱatȱjoȱtidligereȱmanȱerȱstartet,ȱdesȱlængereȱerȱmanȱkommet.ȱ
ȱ
Hvisȱ derȱ erȱ etȱ lavtȱ fællesȱ værdigrundlagȱ påȱ forvaltningsniveauet,ȱ erȱ skolelederneȱ
mereȱinvolveredeȱiȱvisitationsprocessen,ȱligesomȱdeȱharȱetȱtættereȱsamarbejdeȱmedȱPPR.ȱ
Iȱ kommunerȱ medȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ kompetenceudviklingȱ anvenderȱ lærerneȱ iȱ højereȱ gradȱ
pædagogiskeȱmodeller,ȱAKTȬvejledereȱogȱsparringȱmedȱmedarbejdereȱfraȱskolensȱspeciȬ
alcenter.ȱ
ȱ
Iȱdeȱkommuner,ȱderȱharȱdeȱstørsteȱsocialøkonomiskeȱudfordringer,ȱopleverȱskoleȬ
lederneȱiȱmindreȱgrad,ȱatȱderȱforeliggerȱstrategierȱiȱkommunenȱiȱforholdȱtilȱarbejdetȱmedȱ
inklusion,ȱogȱderȱholdesȱfærreȱfasteȱmøderȱmedȱPPR.ȱ
ȱ
Skolebestyrelsesformændeneȱ iȱ kommunerȱ medȱ deȱ lavesteȱ socialøkonomiskeȱ udȬ
fordringerȱopleverȱiȱhøjereȱgrad,ȱatȱforældreneȱbakkerȱopȱomȱmåletȱomȱøgetȱinklusion,ȱogȱ
lærerneȱopleverȱogså,ȱatȱforældreneȱharȱkendskabȱtilȱmålsætningen.ȱ
ȱ
Lærernesȱ oplevelseȱ afȱ elevernesȱ socialeȱ trivselȱ erȱ højestȱ iȱ kommuner,ȱ derȱ startedeȱ
inklusionsprocessenȱ tidligt,ȱharȱ etȱ højtȱ fællesȱværdigrundlag,ȱenȱ højȱ gradȱafȱ kompetenȬ
ceudviklingȱogȱenȱlilleȱændringȱafȱinklusionsprocenten.ȱ
ȱ
Derȱ erȱ foretagetȱ undersøgelserȱ afȱ elevtrivselȱ medȱ DCUM’sȱ trivselsbarometer.ȱ Detȱ
kanȱherȱkonstateres,ȱatȱderȱerȱenȱmegetȱhøjȱgradȱafȱtrivselȱhosȱeleverne,ȱatȱdeȱerȱgladeȱforȱ
atȱgåȱiȱskole,ȱatȱdeȱerȱgladeȱforȱderesȱkammeraterȱogȱforȱderesȱlærere.ȱ
ȱ
Setȱoverȱtidȱmåȱdetȱkonstateres,ȱatȱderȱikkeȱerȱvæsentligeȱændringerȱiȱeleverneȱtrivȬ
sel,ȱogȱatȱforældrenesȱsvarȱstortȱsetȱlignerȱelevernes.ȱDetȱmåȱmedȱhensynȱtilȱsupplerendeȱ
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undervisningȱ ogȱ andenȱ fagligȱ støtteȱ konstateres,ȱ atȱ denȱ decentraliseringȱ afȱ ansvarȱ forȱ
ressourceforbrugȱogȱorganisering,ȱderȱharȱfundetȱsted,ȱsammenȱmedȱændringerneȱiȱregȬ
lerneȱforȱspecialpædagogiskȱbistandȱharȱførtȱtil,ȱatȱpraksisȱerȱblevetȱvidtȱforskellig,ȱogȱatȱ
derȱikkeȱlængereȱkanȱskabesȱetȱoverblikȱoverȱsituationenȱforȱdeȱelever,ȱderȱharȱbrugȱforȱ
mindreȱendȱniȱtimersȱugentligȱstøtte.ȱȱ

Målsætninger
Nårȱmanȱserȱpåȱandelenȱafȱelever,ȱderȱfårȱkarakterenȱ2ȱellerȱderunderȱsomȱsamletȱgenȬ
nemsnitȱiȱlæsning,ȱretskrivningȱogȱmatematiskȱproblemløsningȱiȱ9.ȱklassesȱafgangsprøve,ȱ
sesȱenȱrækkeȱstatistiskeȱsammenhængeȱiȱdatamaterialet.ȱSåledesȱforekommerȱenȱreduktiȬ
onȱiȱandelenȱafȱeleverȱmedȱ2ȱellerȱderunderȱførstȱogȱfremmestȱiȱkommunerȱmed:ȱEnȱlavȱ
inklusionsprocent,ȱetȱgodtȱsamarbejdeȱmellemȱlærereȱogȱPPR,ȱtilgængelighedȱafȱressourȬ
cerȱtilȱinklusionȱforȱlærere,ȱforældreȱsomȱudtrykkerȱutilfredshedȱoverȱinkluderedeȱeleverȱ
ogȱhøjeȱudgifterȱpr.ȱelev.ȱ
ȱ
IȱforholdȱtilȱetȱsamletȱgodtȱresultatȱiȱdenȱnationaleȱpræstationsprofilȱvedȱdeȱnatioȬ
naleȱtestȱiȱdanskȱ(sprogforståelse,ȱafkodningȱogȱtekstforståelse)ȱsesȱsammenhængeȱiȱretȬ
ningȱaf,ȱatȱgodeȱresultaterȱerȱforbundetȱmed:ȱEnȱhøjȱgradȱafȱkompetenceudviklingȱiȱforȬ
holdȱtilȱinklusion,ȱlærerneȱharȱdeltagetȱiȱetȱstortȱantalȱaktiviteterȱiȱarbejdetȱmedȱinklusion,ȱ
lærerneȱharȱenȱpositivȱvurderingȱafȱkompetenceudviklingenȱogȱenȱhøjȱgradȱafȱtilgængeȬ
ligeȱressourcer.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱatȱopnåȱenȱhøjȱprocentdel,ȱderȱerȱfortsatȱtilȱenȱungdomsuddannelse,ȱerȱ
derȱfølgendeȱsammenhænge:ȱAtȱlærerneȱfølerȱsigȱfagligtȱrustedeȱtilȱatȱhåndtereȱinklusiȬ
onsudfordringer,ȱ atȱ lærerneȱ bakkerȱ opȱ omȱ inklusionsmålsætningen,ȱ atȱ forældreneȱ bakȬ
kerȱopȱomȱinklusionsmålsætningen,ȱogȱatȱskolebestyrelsesformandenȱerȱtilfredsȱmedȱskoȬ
lensȱarbejdeȱmedȱelevernesȱtrivsel.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱdeȱafdækkedeȱsammenhængeȱskalȱdetȱbemærkes,ȱatȱdeȱelever,ȱderȱharȱ
afsluttetȱ9.ȱklasseȱiȱ2012,ȱ2013ȱogȱ2014,ȱvilȱhaveȱhaftȱetȱrelativtȱkortvarigtȱdirekteȱudbytteȱ
afȱ deȱ initiativer,ȱ skolerneȱ harȱ satȱ iȱ værkȱ efterȱ inklusionsprocessensȱ startȱ iȱ skoleåretȱ
2012/13.ȱ Detȱ måȱ derforȱ antages,ȱ atȱ derȱ erȱ nogleȱ underliggendeȱ sammenhængeȱ mellemȱ
læreres,ȱforældresȱogȱskolersȱgenerelleȱaktiviteterȱogȱlærernes,ȱforældrenesȱogȱskolernesȱ
arbejdeȱmedȱinklusion.ȱDisseȱgenerelleȱaktiviteterȱmåȱsåȱformodesȱatȱhaveȱindflydelseȱpåȱ
hvorȱmangeȱafȱskolernesȱelever,ȱderȱumiddelbartȱgårȱvidereȱiȱenȱungdomsuddannelse.ȱ
ȱ
Iȱforholdȱtilȱatȱminimereȱprocentdelenȱafȱelever,ȱsomȱlærerneȱikkeȱmenerȱtrivesȱfagȬ
ligtȱellerȱsocialt,ȱerȱderȱsammenhængeȱmed:ȱLærerneȱfølerȱsigȱfagligtȱrustedeȱtilȱatȱhåndȬ
tereȱinklusionsudfordringer,ȱlærerneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningen,ȱforældreneȱ
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bakkerȱ opȱ omȱ inklusionsmålsætningen,ȱ samtȱ atȱ skolebestyrelsesformandenȱ erȱ tilfredsȱ
medȱskolensȱarbejdeȱmedȱelevernesȱtrivsel.ȱ
ȱ
Detȱ fremgårȱ her,ȱ atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ nøjagtigtȱ deȱ sammeȱ sammenhænge,ȱ somȱ derȱ
gjaldtȱforȱovergangȱtilȱungdomsuddannelse.ȱDetteȱstyrkerȱantagelsenȱom,ȱatȱderȱerȱnogleȱ
underliggendeȱsammenhængeȱmellemȱlæreres,ȱforældresȱogȱskolernesȱgenerelleȱaktitivȬ
teterȱogȱlærernes,ȱforældrenesȱogȱskolernesȱarbejdeȱmedȱinklusionȱƺȱgenerelleȱaktiviteter,ȱ
somȱformodesȱatȱhaveȱindflydelseȱpå,ȱatȱderȱerȱfåȱafȱskolernesȱelever,ȱderȱikkeȱtrivesȱfagȬ
ligtȱogȱsocialt.ȱ

Forskellemellemskolelederesoglæreressvar
Iȱdeȱkvantitativeȱdataȱharȱderȱoverȱalleȱtreȱrunderȱværetȱiøjnefaldendeȱforskelleȱmellemȱ
skoleledernesȱ ogȱ lærernesȱ svarȱ påȱ spørgsmålȱ omȱ overtagelseȱ afȱ deȱ strategiskeȱ målȱ forȱ
inklusion,ȱpåȱgradenȱogȱnyttenȱafȱkompetenceudviklingȱsamtȱoplevelseȱafȱtilstrækkeligeȱ
kompetencerȱogȱpåȱbrugȱafȱinklusionsvejleder.ȱ
ȱ
Skolecheferȱ ogȱPPRȬledereȱ erȱ blevetȱ spurgtȱomȱdette,ȱogȱ hvadȱstrategiskeȱmålȱ anȬ
går,ȱfalderȱsvareneȱiȱtoȱoverordnedeȱtemaer:ȱdelsȱatȱderȱvedȱinklusionȱerȱtaleȱomȱenȱtopȬ
downȬbeslutning,ȱhvorȱderȱpåȱlærerniveauetȱikkeȱerȱenȱtydeligȱforståelseȱaf,ȱhvadȱformåȬ
letȱ ogȱ målsætningenȱ forȱ inklusionȱ er,ȱ delsȱ atȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ enȱ betydeligȱ frustrationȱ
blandtȱlærerne,ȱdaȱdeȱiȱdetȱdagligeȱarbejdeȱstårȱmedȱudfordringerneȱmedȱeleverneȱ–ȱogȱ
dertilȱ kommerȱ eftervirkningenȱ afȱ lockoutenȱ ogȱ arbejdetȱ medȱ atȱ implementereȱ skolereȬ
formen.ȱ
ȱ
Hvadȱ angårȱ kompetenceudviklingȱ dækkerȱ svareneȱ toȱ temaer:ȱ indholdȱ ogȱ kvalitetȱ
samtȱønskerȱomȱyderligereȱkvalificering.ȱDeȱkurser,ȱlærerneȱharȱværetȱpå,ȱharȱiȱmegetȱhøjȱ
gradȱ væretȱ holdningsbearbejdende,ȱ mensȱ lærerneȱ efterspørgerȱ metoderȱ ellerȱ teknikker,ȱ
deȱkanȱbrugeȱiȱdetȱdaglige.ȱDerȱsynesȱogsåȱatȱværeȱtaleȱomȱetȱsnævertȱsynȱpå,ȱhvadȱkomȬ
petenceudviklingȱkanȱvære.ȱDet,ȱsomȱefterspørges,ȱerȱiȱhøjȱgradȱkurser,ȱmensȱmanȱnogleȱ
stederȱhellereȱharȱvilletȱgiveȱaktionslæring.ȱEndeligȱvilȱmanȱsjældentȱopleveȱatȱhaveȱfåetȱ
nokȱ kompetenceudvikling,ȱ nårȱ manȱ stårȱ medȱ udfordringerneȱ iȱ denȱ dagligeȱ undervisȬ
ning.ȱ
ȱ
Forȱ oplevelseȱ afȱ egneȱ kompetencerȱ erȱ derȱ treȱ temaer:ȱ afmagt,ȱ teamsamarbejdeȱ ogȱ
tolærerordning.ȱ Afmagtȱ dækkerȱ over,ȱ atȱ lærerneȱ synes,ȱ deȱ manglerȱ enȱ ”metodekasse”,ȱ
harȱ vanskeligtȱ vedȱ atȱ undervisningsdifferentiereȱ ogȱ ledeȱ etȱ undervisningsmiljø.ȱ TeamȬ
samarbejdeȱrummerȱdetȱforhold,ȱatȱenȱdelȱlærereȱikkeȱformårȱatȱskabeȱetȱreeltȱteamsamȬ
arbejde.ȱTolærerordningȱdækker,ȱatȱlærereȱerȱnervøseȱforȱikkeȱatȱslåȱtil,ȱogȱatȱdeȱderforȱ
ønskerȱ”flereȱhænder”.ȱ
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ȱ
Vedȱbrugȱafȱinklusionsvejlederȱerȱderȱtoȱtemaer:ȱkulturkløftȱogȱvejlederkompetenȬ
cer.ȱDetȱkræverȱifølgeȱskolecheferneȱogȱPPRȬlederneȱforȱmangeȱlærereȱenȱkulturændringȱ
bådeȱiȱforholdȱtilȱatȱfåȱvejledereȱtilȱatȱacceptere,ȱatȱdeȱharȱenȱekspertrolle,ȱogȱatȱfåȱalmenȬ
lærereȱtilȱatȱgøreȱbrugȱafȱdeȱenkelteȱvejledere.ȱȱ
ȱ
DerȱerȱogsåȱforetagetȱenȱkvantitativȱanalyseȱafȱforskelleȱmellemȱskolelederȬȱogȱlæȬ
rersvar.ȱHerȱ pegerȱ analysenȱpå,ȱatȱ femȱ faktorerȱ harȱ betydningȱ forȱ forskelleȱ ogȱlighederȱ
mellemȱ skoleledereȱ ogȱ læreresȱ synȱ påȱ inklusionsmålsætningȱ iȱ sammeȱ skole.ȱ Deȱ skoler,ȱ
hvorȱlærerneȱgiverȱmindreȱopbakningȱtilȱinklusionsmålsætningenȱendȱlederne,ȱerȱkendeȬ
tegnetȱvedȱfølgendeȱtoȱforhold:ȱLærerneȱopleverȱiȱmindreȱgradȱendȱlederne,ȱatȱdeȱharȱetȱ
incitamentȱtilȱatȱinkludereȱeleverȱmedȱsærligeȱundervisningsbehov,ȱogȱlærerneȱopleverȱiȱ
mindreȱgradȱendȱlederne,ȱatȱforældreneȱbakkerȱopȱomȱinklusionsmålsætningen.ȱDerimodȱ
kendetegnerȱ følgendeȱ treȱ forholdȱ deȱ skoler,ȱ hvorȱ bådeȱ skoleledereȱ ogȱ lærereȱ støtterȱ inȬ
klusionsmålsætningen:ȱ Bådeȱ skoleledereȱ ogȱ lærereȱ oplever,ȱ atȱ derȱ etȱ godtȱ samarbejdeȱ
medȱPPRȱiȱforholdȱtilȱrådgivningȱogȱvejledning,ȱudredningȱafȱeleverȱogȱsupervision;ȱbåȬ
deȱskoleledereȱogȱlærereȱoplever,ȱatȱderȱerȱgodȱadgangȱtilȱinklusionsrelateredeȱressourȬ
cer,ȱfxȱinklusionsvejlederȱogȱAKTȬvejleder,ȱogȱlærerneȱoplever,ȱatȱderȱerȱgodeȱmuligheȬ
derȱtilȱatȱopbyggeȱderesȱkompetencerȱiȱatȱfremmeȱinklusion.ȱ
ȱ

Faktorerderfremmeroghæmmerinklusion
DeȱafsluttendeȱkvalitativeȱinterviewȱmedȱskolecheferȱogȱPPRȬledereȱharȱgivetȱmulighedȱ
forȱatȱforetageȱoverordnedeȱanalyser,ȱsomȱidentificererȱinklusionsfremmendeȱogȱinklusiȬ
onshæmmendeȱ faktorer.ȱ Disseȱ opstillesȱ iȱ punktformȱ nedenfor,ȱ delsȱ somȱ enȱ faktor,ȱ delsȱ
medȱenȱbeskrivelseȱafȱhvadȱderȱliggerȱbag.ȱ
ȱ
Inklusionsfremmendeȱfaktorerȱ

Beskrivelse

Tilstedeværelseȱafȱfællesȱværdigrundlagȱ

Derȱ skalȱ væreȱ enȱ fællesȱ forståelseȱ fraȱ detȱ
politiskeȱ niveauȱ tilȱ detȱ forvaltningsmæssiȬ
ge,ȱ skoleledelsesmæssigeȱ ogȱ praktiskeȱ niȬ
veauȱ

Etableringȱafȱstrategierȱforȱgennemførelseȱ

Nårȱ målsætningerneȱ erȱ etableret,ȱ erȱ detȱ
væsentligt,ȱ atȱ detȱ besluttes,ȱ hvordanȱ derȱ
kanȱarbejdesȱmedȱprocessenȱ

Økonomiskeȱincitamenterȱ

Detȱskalȱværeȱsåledes,ȱatȱdetȱerȱøkonomiskȱ
attraktivtȱ forȱ deȱ enkelteȱ skolerȱ atȱ undladeȱ
atȱekskludereȱeleverȱ
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PPR’sȱændredeȱfunktionȱ

TilgængeligȱPPRȱmedȱgodeȱmulighederȱforȱ
atȱ opnåȱ rådgivningȱ ogȱ supervisionȱ påȱ deȱ
enkelteȱskolerȱ

Teamsamarbejdeȱ

Lærere,ȱderȱharȱenȱforståelseȱaf,ȱhvadȱderesȱ
teamsamarbejdeȱ kanȱ brugesȱ til,ȱ ogȱ erȱ opȬ
mærksommeȱ påȱ denȱ ressource,ȱ derȱ erȱ iȱ
teamȱ

ȱ
Inklusionshæmmendeȱfaktorer

Beskrivelse

Forȱmangeȱændringerȱpåȱénȱgangȱ

Omstillingȱtilȱøgetȱinklusionȱsamtidigȱmedȱ
storeȱ ændringerȱ somȱ L409ȱ ogȱ skolereformȱ
gørȱdetȱvanskeligtȱatȱbevareȱdetȱoverskud,ȱ
derȱ skalȱ tilȱ forȱ atȱ arbejdeȱ medȱ ændringsȬ
processerȱ

Frontpersonaletsȱafmægtighedȱ

Lærerneȱ følteȱ alleredeȱ indenȱ inklusionen,ȱ
atȱdeȱhavdeȱmangeȱudfordrendeȱelever,ȱogȱ
deȱfølerȱikke,ȱatȱdeȱharȱfåetȱenȱtilstrækkeligȱ
videnȱ om,ȱ hvilkeȱ metoderȱ deȱ kanȱ brugeȱ iȱ
hverdagenȱmedȱinkluderedeȱeleverȱ

Negativȱmedieomtaleȱ

Detȱerȱsværtȱforȱbådeȱskoleledere,ȱpersonaȬ
leȱ ogȱ forældreȱ atȱ seȱ bortȱ fraȱ denȱ negativeȱ
omtale,ȱsomȱinklusionȱharȱfåetȱiȱmedierneȱ

Eleverȱ medȱ udadreagerendeȱ adfærdȱ udȬ Derȱmanglerȱvidenȱomȱogȱmulighederȱfor,ȱ
fordrerȱ
atȱ eleverȱ ogȱ lærereȱ kanȱ fåȱ aflastning,ȱ nårȱ
eleverȱ udviserȱ udadreagerendeȱ adfærdȱ iȱ
klasserneȱ
Ændringerȱ iȱ forvaltningsstrukturȱ ogȱ beȬ Ændringerȱ iȱ forvaltningsstrukturȱ ogȱ beȬ
mandingȱ
mandingȱ giverȱ anledningȱ til,ȱ atȱ inklusionȱ
ogȱ andreȱ processerȱ erȱ påȱ standby,ȱ mensȱ
organisationenȱfinderȱsitȱlejeȱ

Altialt
DeȱtolvȱkommunerȱiȱundersøgelsenȱerȱlykkedesȱmedȱsomȱgennemsnitȱatȱnåȱinklusionsȬ
målsætningenȱpåȱ96ȱpct.ȱiȱ2015,ȱogȱdetȱerȱvelȱatȱmærkeȱsketȱindenȱforȱnæstenȱsammeȱbeȬ
løbsrammeȱ pr.ȱ elev,ȱ hvadȱ derȱ pegerȱ påȱ enȱ effektivȱ anvendelseȱ afȱ ressourcer,ȱ somȱ forȬ
mentligȱhængerȱsammenȱmedȱdecentraliseringȱafȱansvaretȱforȱbrugȱafȱstortȱsetȱsamtligeȱ
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ressourcerȱtilȱdenȱenkelteȱskole.ȱDerȱerȱhellerȱikkeȱsketȱvæsentligeȱændringerȱiȱandreȱeleȬ
versȱfagligeȱudviklingȱogȱtrivsel.ȱ
ȱ
Detȱmåȱkonstateres,ȱatȱøkonomiskeȱincitamenterȱharȱværetȱenȱafȱdeȱstærkestȱmotiȬ
verendeȱfaktorerȱforȱskolerneȱforȱatȱmindskeȱudskillelseȱafȱeleverȱtilȱsegregeredeȱforanȬ
staltninger.ȱ Måderne,ȱsomȱ kommunerneȱharȱ grebetȱ inklusionsprocessenȱanȱpå,ȱ variererȱ
overordentligȱmeget,ȱogȱderȱerȱogsåȱstoreȱforskelleȱpå,ȱhvorȱlangtȱdeȱenkelteȱkommunerȱ
harȱ liggetȱ fraȱ måletȱ påȱ 96ȱ pct.ȱ ogȱdermedȱdeȱ udfordringer,ȱ somȱ kommunerneȱharȱ ståetȱ
overfor.ȱ
ȱ
AlleȱPPRȬenhederȱharȱændretȱderesȱfunktion,ȱogȱdetȱvurderes,ȱatȱomstillingenȱiȱretȬ
ningȱafȱatȱhaveȱenȱøgetȱkonsultativȱfunktionȱharȱhaftȱenȱvæsentlig,ȱpositivȱvirkningȱiȱforȬ
holdȱ tilȱ atȱ øgeȱ inklusionsprocenten.ȱ Ændringenȱ harȱ medført,ȱ atȱ PPRȬmedarbejderneȱ erȱ
fysiskȱ tilȱ stedeȱ påȱ skoler,ȱ såledesȱ atȱ PPRȬmedarbejderneȱ erȱ blevetȱ mereȱ tilgængeligeȱ iȱ
dagligdagen,ȱogȱatȱudarbejdelsenȱafȱenȱpædagogiskȬpsykologiskȱvurderingȱikkeȱlængereȱ
erȱdenȱprimæreȱydelse.ȱ
ȱ
Undersøgelsensȱ dataȱ tyderȱ på,ȱ atȱ kommunernesȱ visitationsprocesserȱ harȱ haftȱ beȬ
tydningȱforȱatȱøgeȱinklusionsprocenten,ȱmenȱatȱdetȱprimærtȱharȱsammenhængȱmedȱdenȱ
økonomiskeȱincitamentsstruktur.ȱ
ȱ
Megetȱpegerȱiȱretningȱaf,ȱatȱkompetenceudviklingȱharȱhaftȱenȱvisȱindflydelseȱiȱforȬ
holdȱtilȱatȱøgeȱinklusionsprocenten,ȱmenȱatȱmangeȱafȱdeȱteoretiskȱorienteredeȱkurser,ȱderȱ
harȱværetȱgivet,ȱikkeȱharȱhaftȱdenȱønskedeȱtransfereffektȱiȱpraksis.ȱ
ȱ
Derȱerȱklareȱtegnȱpå,ȱatȱressourcepersonerȱerȱtilgængeligeȱpåȱdeȱenkelteȱskolerȱogȱiȱ
kommunerne,ȱ menȱ atȱ detȱ pædagogiskeȱ personaleȱ endnuȱ ikkeȱ udnytterȱ ressourcepersoȬ
nerneȱoptimalt,ȱogȱatȱderȱderforȱkunȱharȱværetȱenȱbeskedenȱvirkningȱpåȱinklusionsproȬ
centen,ȱmenȱatȱderȱskønnesȱatȱværeȱetȱstortȱuudnyttetȱpotentiale.ȱ
ȱ
Opbakningenȱtilȱinklusionȱerȱstorȱpåȱdetȱforvaltningsmæssigeȱniveau,ȱlidtȱlavereȱpåȱ
skolelederniveauȱogȱmegetȱlavereȱpåȱlærerniveau.ȱDetteȱvurderesȱatȱhaveȱbaggrundȱi,ȱatȱ
derȱerȱtaleȱomȱenȱtopȬdownȬbeslutning,ȱhvorȱderȱpåȱlærerniveauȱsamtidigȱerȱenȱbetydeligȱ
frustrationȱvedȱiȱdetȱdagligeȱatȱståȱmedȱudfordringerneȱovenȱiȱefterveerneȱafȱlockoutȱogȱ
medȱimplementeringȱafȱskolereformen.ȱ
ȱ
Medȱhensynȱtilȱtrivselȱerȱniveauetȱmegetȱhøjtȱblandtȱeleverne.ȱDerȱerȱikkeȱvæsentliȬ
geȱændringerȱiȱelevernesȱtrivselȱoverȱdeȱtreȱrunder,ȱogȱforældrenesȱsvarȱfølgerȱstortȱsetȱ
elevernes.ȱ
ȱ
Hvadȱangårȱsupplerendeȱundervisning,ȱbetyderȱdenȱdecentraliseringȱafȱansvar,ȱderȱ
harȱfundetȱsted,ȱsammenȱmedȱændringerneȱiȱreglerneȱforȱspecialpædagogiskȱbistand,ȱatȱ
praksisȱerȱblevetȱvidtȱforskellig,ȱogȱatȱderȱikkeȱlængereȱkanȱskabesȱetȱoverblikȱoverȱsituaȬ
tionenȱforȱdeȱelever,ȱderȱharȱbrugȱforȱmindreȱendȱniȱtimersȱugentligȱstøtte.ȱȱ
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ȱ
Samlendeȱkanȱdetȱsiges,ȱatȱ undersøgelsenȱ pegerȱ på,ȱatȱ økonomiskeȱincitamenterȱ iȱ
startfasenȱogȱenȱproces,ȱsomȱunderstøtterȱmedejerskabȱpåȱskolerneȱgennemȱetableringȱafȱ
inkluderendeȱkulturer,ȱstrategierȱogȱpraksis,ȱderȱgårȱfraȱledelsenȱoverȱpersonaleȱtilȱeleverȱ
ogȱ forældre,ȱ tilgængelighedȱ tilȱ PPR’sȱ medarbejdere,ȱ relevantȱ kompetenceudvikling,ȱ råȬ
dighedȱoverȱressourcepersonerȱsamtȱetȱteamsamarbejdeȱerȱvigtigeȱforudsætninger.ȱ
ȱ
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