Skoleudvalget

Punkt 4.

Drøftelse af baggrundsnotat om inklusion og visitation
2017-019916

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter baggrundsnotatet om inklusion og visitation i Aalborg
Kommune.

Beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker, at notatet sendes til drøftelse i Aalborg Kommune, så alle interesserede kan give deres
input inden en anden behandling af notatet. Der fremsendes høringsbrev til alle høringsberettigede, og i brevet
skal det fremgå, at det er frivilligt, at indsende høringssvar.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget blev på mødet den 30. januar 2018 orienteret om processen for arbejdet med
inklusionsområdet. Processen består af fire overordnede faser, der fremgår af tidsplanen nedenfor.
På dette møde drøftes baggrundsnotatet om inklusion og visitation i Aalborg Kommune.
Formålet med notatet er at give et kort overblik over inklusionsområdet, således at der med udgangspunkt i
notatet kan sættes retning på politiske drøftelser og det fortsatte arbejde med inklusionsområdet i Aalborg
Kommune.
På baggrund af notatet skal Skoleudvalget i marts 2018 fastsætte principper, der vil danne grundlag for det
kommende arbejde med at udarbejde forslag til scenarier og indsatser for inklusionsområdet. Principperne
skal være så tilpas retningsgivende, at der kan udarbejdes konkrete scenarier eller indsatser på baggrund af
disse. Et eksempel på et princip kunne således være: ”Almenskolerne skal kunne benytte
specialistkompetencer fra specialtilbuddene i deres lokale inklusionsindsatser”.
Skoleudvalget skal på baggrund af ovenstående arbejde ultimo 2018 behandle en ny model for samarbejdet
om inklusion i Aalborg Kommune, der forventes at træde i kraft august 2019.

Procesplan
Februar 2018

Skoleudvalget drøfter baggrundsnotat, som giver indblik i
inklusionsområdet lokalt og nationalt.

Marts 2018

Skoleudvalget drøfter og godkender principper for inklusionsområdet
på baggrund baggrundsnotatet. Principperne sætter retning for det
kommende arbejde med inklusionsområdet.

Marts-oktober 2018

Skoleforvaltningen og en arbejds/referencegruppe beskriver scenarier
og initiativer på baggrund af Skoleudvalgets besluttede principper.

November 2018 – januar
2019

Skoleudvalget 1. og 2. behandler ny model for samarbejdet om
inklusion. Modellen tager udgangspunkt i de beskrevne scenarier og
initiativer. Mellem de to politiske behandlinger indlægges en
høringsperiode.

Bilag


Baggrundsnotat om inklusion og visitation i Aalborg Kommune
o Aalborg Kommunes inklusionsstrategi ”Fællesskaber for alle 2015-2018”
o Oversigt over specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune
o 11 forældrefoldere om de enkelte grupper af specialundervisningstilbud
o Oversigt over elever i specialtilbud 2011-2018
o Det nationale inklusionseftersyn, 2016 – overblik over afrapportering
o Inklusionsfremmende styringsmodeller, 2014
o Resultatrapport: Dialogmøde om fællesskabskultur og visitation i Aalborg Kommune, 2017
o Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012-2015
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Bilag:
Baggrundsnotat for inklusion og visitation i Aalborg Kommune 30.01.2018
Fællesskaber for alle - Inklusionsstrategi 2015-2018
Oversigt over specialundervisningstilbud i Aalborg
11 forældrefoldere
Oversigt over elever i specialtilbud 2011-2018
Det nationale inklusionseftersyn 2016 - overblik over den samlede afrapportering
Inklusionsfremmende styringsmodeller
Resultatrapport - Dialogmøde om fællesskabskultur og visitation i Aalborg Kommune
Inklusionsindsatsen i Aalborg Kommune 2012-2015
PowerPoint - Skoleudvalget 6. februar 2018 - inklusion
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