Skoleudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af indhold og proces for arbejdet med inklusionsområdet.
2017-019916
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget drøftelse, indhold og proces for arbejdet med
inklusionsområdet.

Beslutning:
Drøftet.
For Skoleudvalget er det centralt, at børnenes stemmer bliver en del af baggrundsnotatet via interviews og
samtaler.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund og fælles strategi for det specialiserede område
Byrådet drøftede under Budgetseminaret den 29. august 2017, hvorledes det økonomiske pres på det
specialiserede område skal imødegås. Fra politisk side var der ønske om en fælles og sammenhængende
strategi på det specialiserede område – en strategi der går på tværs af alle forvaltningerne i Aalborg
Kommune. Den nye strategi ”Nye fælles veje” skal ses som en fælles ramme for udviklingen af det
specialiserede område i Aalborg Kommune.
Den fælles strategi ”Nye fælles veje” for det specialiserede område i Aalborg Kommune godkendes af
Byrådet i foråret 2018, og strategien vil derfor være den overordnede paraply og ramme for det kommende
arbejde med inklusionsområdet i Aalborg Kommunes skoler.
Endvidere skal inklusionsindsatsen for skolerne hænge sammen med Udviklingsstrategien for Børn, Unge
og Familier i Aalborg Kommune. Heri rammesættes indsatser i Skoleforvaltningen samt Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen ud fra pejlemærker om tværfagligt samarbejde, tidlig og forebyggende indsats,
sammenhæng mellem special- og almenområdet og dialog i forældresamarbejdet. Herved opnås en
sammenhæng i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner, som inklusionsindsatsen på skolerne er en
del af.
En planlagt visitationsmodel, som skulle give de enkelte skoler større råderum og incitament til at inkludere
elever på egne skoler, blev afvist i januar 2017 efter gennemført høringsproces. Herefter besluttede
Skoleudvalget, at der skulle være et stort ledelsesmæssigt fokus på inklusionen på skolerne, og der blev
oprettet en sektorlederstilling med ansvar for kvalitet i inklusion.
Herefter er der iværksat en række indsatser såsom ledelsesmæssig opfølgning gennem en
skolebesøgsrunde, løbende dialog med interessentgrupper (herunder afholdelsen af dialogmødet den 12.
juni 2017), udvidet samarbejde med PPR og hyppige tilbagemeldinger til forvaltningsledelse og
Skoleudvalget. Erfaringer fra arbejdet samles derudover i et baggrundsnotat om inklusionsindsatsen, der
behandles i Skoleudvalget i det nye år.
I efteråret 2017 blev der med Budget 2018 i perioden 2018-2021 afsat ekstra midler til
specialundervisningspladser. Det forventes dog, at behovet for specialundervisningspladser vil falde fra
august 2019, hvor en ny model sættes i værk. Der er således et hårdt pres på økonomien, hvilket
afstedkommer behovet for at skabe økonomiske løsninger, der understøtter de værdier og principper, der
skal være gældende for inklusionsarbejdet og visitation.

Den kommende proces på inklusionsområdet
På baggrund af den fælles strategi for det specialiserede område samt det hidtidige arbejde med inklusion i
Skoleforvaltningen foreslås følgende proces for det videre arbejde.
Drøftelse af baggrundsnotat om inklusionsområdet
Det nye skoleudvalg starter med at drøfte et baggrundnotat om status på inklusionsområdet i Aalborg
Kommune. Formålet med notatet er at tilvejebringe viden om status på inklusionsområdet, at klæde det nye
skoleudvalg på til det kommende arbejde samt at sætte rammen for en politisk drøftelse af retningen på
inklusionsområdet. Notatet vil beskrive den nuværende status på inklusionsområdet nationalt og lokalt, og
notatet vil blive funderet på arbejdet på og med skolerne, konklusioner fra dialogmødet i juni 2017, erfaringer
fra skolebesøg, møder med interesseorganisationer mv. Baggrundsnotatet vil blandt andet omhandle emner
såsom kultur og mindset, nuværende struktur og handlemuligheder, ledelse og styringskæder, systematik og
kvalitetssikring, samarbejde og kommunikation samt økonomi.
Drøftelse og godkendelse af principper for inklusionsområdet
På baggrund af den politiske drøftelse i forbindelse med baggrundsnotatet udarbejder Skoleforvaltningen
udkast til principper for inklusionsområdet, der drøftes i Skoleudvalget. Det er hensigten, at principperne skal
udgøre grundlaget for det kommende arbejde med inklusionsområdet. Det betyder, at principperne skal
kunne sætte en tydelig retning og omsættes til konkrete scenarier og initiativer, der yderligere kvalificerer
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arbejdet med inklusion og visitation i Aalborg Kommune. På baggrund af den politiske drøftelse af udkast til
principper revideres disse, hvorefter principperne godkendes af Skoleudvalget.
Beskrivelse af scenarier og initiativer på inklusionsområdet
Efter den politiske godkendelse af principperne for inklusionsområdet igangsættes arbejdet med at beskrive
mulige scenarier og initiativer, der skal udmøntes i en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg
Kommune. Til dette formål nedsættes en arbejds- eller referencegruppe med ressourcepersoner fra skolerne
og øvrige relevante afdelinger. Ligeledes vil der i perioden være fokus på øvrig interessentinddragelse via
eksempelvis skolebestyrelser og relevante organisationer, ligesom der samles inspiration fra andre
kommuner og nationale fagpersoners perspektiver på området. I arbejdsperioden vil Skoleudvalget løbende
blive holdt orienteret om status og fremdrift.
Politisk behandling af ny model for samarbejdet om inklusion
På baggrund af de vedtagne principper samt de deraf følgende scenarier og initiativer beskrives en ny model
for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Denne model 1. behandles i Skoleudvalget, hvorefter der
indlægges en høringsperiode ved relevante høringsparter. Herefter 2. behandles ny model for samarbejdet
om inklusion i Skoleudvalget, hvorefter modellen træder i kraft august 2019.

Tidsplan
Den foreløbige tidsplan ser således ud:
6. februar 2018

SKU drøfter baggrundsnotat om inklusionsområdet

6. marts 2018

6. november 2018

SKU drøfter principper for inklusionsområdet
SKU godkender principper for inklusionsområdet
Arbejdsgruppen udarbejder forslag til indsatser på baggrund af besluttede
principper
SKU 1. behandler model for samarbejdet om inklusion

November-december 2018

Høring

Januar 2019

SKU 2. behandler model for samarbejdet om inklusion

20. marts 2018
Marts-oktober 2018
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