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BAGGRUND FOR DIALOGMØDET
I det følgende præsenteres resultaterne fra dialogmødet om fælleskabskultur og visitation i
Aalborg Kommune den 12. juni 2017. Dialogmødet er en del af en afklarings -og
udviklingsproces for at komme frem til en bedre forståelse af mindsets og udfordringer i
forhold til målsætningen om at skabe fælleskaber for alle, og med henblik på at optimere
samarbejdet vedr. inklusion og visitation i Aalborg Kommunes Skolevæsen.
Dialogmødet fandt sted en mandag aften fra 17.30 til 20.30 i Nørresundby Idrætscenters
lokaler. De cirka 150 deltagerne ved mødet bestod af skoleledere, repræsentanter fra
skolebestyrelser, interesseorganisationer, byråd og forvaltninger. Aftenen var delt op i tre
hovedtemaer: ”Fællesskaber for alle”; ”Samarbejde når det bliver svært”; ”Samarbejde om
indstilling og visitation”. Deltagerne var fordelt ved mindre borde og de fleste kategorier af
deltagere forsøgt repræsenteret ved hvert bord. Ved hvert bord var en skoleleder ordstyrer,
og ansvarlig for at dokumentere gruppens arbejde. Dialogmødets metodiske design tog
udgangspunkt i ønskerne om dels at give deltagerene bedre indsigt i, og forståelse for
hinandens roller og oplevelser, og dels et ønske om at afdække hvor deltagerne ser
muligheder for at udvikle samarbejdet vedr. inklusion og visitation. Arbejdet med inklusion
og visitation er en kompleks problemstilling med behov for samarbejde mellem forskellige
fagligheder og forældre. Grupper med diverse fagligheder og interessenter sørger for at
gruppen får mulighed for at komme rundt om så mange perspektiver på, og oplevelser af,
en problemstilling som muligt. Opdeling i mindre grupper giver alle deltagere mulighed for
at få taletid, og åbner op for at deltagerne kan gå i dybden med diskussion af en
problemstilling for dermed at have den største chance for at forstå hinandens oplevelser og
synspunkter.
Deltagerne blev bedt om at dokumentere deres diskussioner på computer i et
tekstbehandlingsprogram sat op til dialogmødet. Desuden blev deltageren bedt om at
dokumentere deres synspunkter på en fælles gruppeplanche under hver session.
Kombinationen med planche og digital opsamling sørger for at pointer der måske ikke
nåede frem til tekstbehandlingsprogrammet på computeren stadig ville kunne findes på
planchen. Deltagerne tog billeder af deres plancher, som blev sendt til Teknologirådet.
Dialogmødet giver mulighed for at deltagerne kan komme med deres input og anbefalinger
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til skoleforvaltningen, og giver forvaltningen et godt overblik over problemstillinger og
udfordringer, som de opleves på tværs af faggrupper og interessenter i bestræbelsen på at
optimere samarbejdet vedr. inklusion og visitation i Aalborg Kommunes Skolevæsen.
Dialogmødets opbygning og indhold tog udgangspunkt i; en analyse af 8 interviews med
repræsentanter fra de forskellige grupper berørt af arbejdet med visitation og udvikling af
fælleskaber for alle; samtaler med medarbejdere i Aalborg Skoleforvaltning, og; baggrund i
form af skriftligt materiale omhandlende skoleforvaltningens strategi på områdets, og en
rapport med evaluering af lærergruppens erfaringer med inklusion.
Sektorleder for kvalitet i inklusion i Aalborg Kommune Brian Klitgaard & Kari Rune Jakobsen,
Chef for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Aalborg Kommune var værter for mødet. Hver
diskussionsrunde blev indledt med et kort oplæg fra en af aftenens deltagere med
problematikkerne tæt inde på livet. De korte oplæg præsenterer et partsoplæg til
deltagerene, og fungerer som et udgangspunkt for at få diskussionen i gang ved bordene. I
udvælgelsen af oplægsholdere blev det forsøgt at finde en balance mellem indlæg af
repræsentanter for skolevæsnet og repræsentanter for forældre. Runde 1 blev indledt af en
repræsentant for skoleforvaltningen, runde 2 af en forælder, og runde 3 af en skoleleder.
Aftenen blev faciliteret af Fonden Teknologirådets direktør Lars Klüver. Nærværende
rapport er skrevet af Fonden Teknologirådet.
Rapporten er opbygget således at de punkter som blev nævnt ved flere borde er
opsummeret og præsenteret først (kapitel 1). Herefter følger en systematiseret analyse af
data, hvor input er kategoriseret og grupperet så enslydende pointer står sammen (kapitel
2). Til sidst præsenteres alle rå data, sat op efter diskussionsrunde og bordnummer (kapitel
3).
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KAPITEL 1 – OPSUMMERING AF HOVEDINDTRYK FRA DIALOGMØDET

HOVEDINDTRYK FRA RUNDE 1: FÆLLESSKABER FOR ALLE
I første runde diskuterede deltagerne hvilke punkter de oplevede som mest og mindst
udfordrende for at opnå målsætningen om at skabe fællesskabskultur på skolerne, og de
blev bedt om at komme med løsningsforslag på disse problemstillinger.
Ved flere borde blev det påpeget, at det gode fællesskab og en vellykket inklusionsindsats
afhænger af at der er kompetente voksne med høj faglighed til stede. I forlængelse heraf,
var den udfordring der blev påpeget af klart flest borde, ressourcemangel i forhold til at
sikre en vellykket inklusionsproces. Der blev peget på, at de voksne der omgiver børn med
særlige udfordringer, det være sig forældre, pædagoger, skoleledere eller lærere, mangler
kompetencer, viden og tid i forhold til at sikre en vellykket indsats og at sikre at
klassefællesskabet fortsat fungerer. Flere borde gav udtryk for en oplevelse af at lærerne,
og til en vis grad også pædagogerne, mangler ressourcer og kompetencer til at håndtere
børn med særlige udfordringer. Her blev nævnt ressourcer til efteruddannelse og til at
skabe gensidig læring i og på tværs af organisationer, så lærere og pædagoger kan være
bedre klædt på til at rumme børn med særlige behov, uden at det går ud over
klassefællesskabet.
I den første runde var forholdsvist stort fokus på forældre, vis-a-vis andre aktører, hvilket
kom til udtryk i det, at en anden central udfordring for fællesskabsarbejdet, var forældre til
de andre børn. Disse forældre kan, ifølge deltagerne, være præget af et ’mindset’ hvor de
har svært ved at se udover egne børn, og det gør det svært at skabe forståelse for og accept
af børn med særlige behov. De andre forældres accept, deltagelse og samarbejde blev
nævnt som en helt central betingelse for at en mission med at skabe bedre fællesskaber kan
lykkes.
Budskabet fra bordene lød på, at hvis man vil opnå de andre forældres accept og vilje til
indsatsen med at opbygge bedre fællesskaber, så kræver det først og fremmest åbenhed
over for forældregruppen. Som en gruppe skrev: ”Børn og forældre er rummelige når de
ved hvorfor.” Åbenhed og god kommunikation blev påpeget som et element der generelt er
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centralt for at sikre det gode samarbejde i forældregruppen, der altså opfattes som vigtigt
for en vellykket proces. Med åbenhed forhindrer man at der dannes myter, og dét blev
fremhævet som det bedste middel til at tackle fordomme.
Generelt blev der udtrykt et behov for velfungerende kommunikation på alle niveauer, for
at samarbejdet mellem forskellige aktører kan fungere ordentligt. Her blev fx nævnt
vigtigheden af god forældredialog fx med en forventningsafstemning om hvad det vil sige at
skabe en skole hvor der er plads til alle, og en kultur af åbenhed omkring forløb med børn
der oplever udfordringer ved at indgå i klassens fællesskab. Det vil sige de forældre der har
et barn der har det svært skal kunne føle sig trygge ved at dele deres oplevelser og
bekymringer med de andre forældre, og de andre forældre skal oplyses i en grad så de føler
sig trygge ved forløbet. Konkret nævnte en gruppe et behov for tydelige handlingsplaner
med fordeling af roller, ansvar, tidsplan, forventninger og mulige resultater af et
visitationsforløb.

Hovedpointerne fra første runde var:


Deltagerne gave udtryk for et behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling af
lærere, pædagoger og forældre/voksne omkring børnene generelt;



Forældres accept, deltagelse i og samarbejde omkring udviklingen af fælleskaber for
alle er meget vigtig;



Kommunikation, gennemsigtighed og forventningsafstemning er en forudsætning
for tillid og samarbejde.
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HOVEDINDTRYK FRA RUNDE 2: SAMARBEJDE NÅR DET BLIVER SVÆRT
I anden runde, blev deltagerne bedt om at diskutere hvad de opfattede som mest og mindst
udfordrende for samarbejde om børn i grænselandet mellem inklusion og visitation.
Deltagerne pegede på dialog, åbenhed, rummelighed og viljen til at lykkes, som absolutte
nødvendigheder, for et succesfuldt samarbejde om børn på grænsen mellem inklusion og
visitation. Vigtigheden af dialog og åbenhed stod især centralt som en måde at sikre et godt
forløb.
En udfordring for den gode kommunikation, som især blev fremhævet, var at det er et
emne med stærke følelser involveret. Når følelserne tager over, kommer samarbejdet let til
at lide. Derfor er det, som et af bordene skrev, vigtigt, gennem dialog og åbenhed, at
etablere det gode samarbejde i ”fredstid”. En tidlig og åben dialog kan være med til at
skabe gode relationer, der gør det lettere at samarbejde, også når det er svært. Således er
det vigtigt, at alle berørte parter er involverede i denne kommunikation, for at forhindre en
konflikt der baserer sig på misforståelser og manglende viden.
Flere grupper gav udtryk for et behov for bedre overleveringsprocesser mellem
organisationer. Flere beskrev en oplevelse af at viden går tabt når et barn bliver overført fra
daginstitution til skole, eller fra almen til specialtilbud. Tabt viden er specielt et problem for
børn hvis skoleforløb er præget af flere flytninger. Det gør det svært at skabe en fast
struktur og en rød tråd i børnenes forløb – to ting som ellers er meget vigtigt for især børn i
grænselandet mellem inklusion og visitation. Deltagerne beskrev hvordan faste procedurer,
og systematiske handlingsplaner kunne være med til at løse op for nogle af udfordringerne
med overlevering af viden.
Deltagerene pegede også på enighed mellem forældre, lærere og andre professionelle
omkring planen for det enkelte barn, som helt central for at få et samarbejde og en indsats
til at lykkes. Det udfordrer samarbejdet, og risikerer at gå ud over tilliden, når forventninger
til resultater, roller og tidsplan ikke er tydelige og afstemt imellem alle parter.
Forældre og familie omkring børn med særlige behov har ifølge deltagerne også behov for
støtte og hjælp til at håndtere deres situation. Deltagerene forklarede at forældre til børn
med særlige behov oplever ikke at blive mødt ’konstruktivt’ i dialogen med det
fagpersonale og de skoleledere, som skal hjælpe dem. Især skal fagpersoner være
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opmærksomme på ikke at stigmatisere børn, forældre og deres familier i det sprog og de
termer der bliver brugt til at beskrive børn med særlige behov
Flere borde var enige om, at endnu en central udfordring er, at finde balancen mellem hvor
langt man skal gå for at inkludere et barn, og hvor grænsen går for at barnet skal visiteres til
et specialtilbud. Det blev understreget at en inklusionsindsats skal være proportionel, så at
omkostningerne for lærere, pædagoger og klassefællesskabet ikke overstiger den vinding
det enkelte barn har af at være inkluderet.
Der var flere borde, både i denne og foregående runde, der påpegede udfordringen i at
finde det rigtige tilbud. Et løsningsforslag der gik igen, var at arbejde med fleksible
fællesskaber, hvor det enkelte barn kan være en del af flere fællesskaber, så det ikke er
henvist til specialtilbud eller almenskole, men kan veksle derimellem. Derudover oplevede
flere borde også ventetiden var for lang, både på afklaring og at der efterfølgende bliver
skredet til handling, samt at der ofte blev skredet til handling for sent, så der når at opstå
konflikter. Således påpegede flere grupper behovet for at der skrides til handling tidligere,
og at selve processen gøres kortere, så ventetiden på afklaring og handling bringes ned. Et
udbredt løsningsforslag hertil, var at gøre brug af inklusionsteams på skolerne samt at have
rådgivere tilknyttet på skolen, så der var faglig ekspertise med kendskab til stedet og
elevernes forløb.
Endelig talte deltagerne om nødvendigheden af ikke at lade en diagnose fuldstændig
bestemme eller begrænse indsatasen overfor et barn. I stedet for det som deltagerne
kaldte ’kassetænkning’, er der behov for at anerkende, at børn med særlige behov er
forskellige. Der var flere der understregede måden et barn blev mødt på er afgørende, og at
det der er behov for, er kærlige voksne der formår at skabe en relation til barnet, som er
nysgerrige på barnet og engagerer sig i det på dets egne vilkår, og således ikke lader en
diagnose være definerende for samværet med barnet.

Hovedpointerne fra anden runde var:


Dialog og åbenhed er en nødvendighed for et godt samarbejde i en inklusions eller
visitationsproces
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Samarbejde og gode relationer skal etableres i fredstid



Bedre overleveringsprocesser mellem organisationer så information og viden ikke
går tabt



Fagpersoner, skoleledelse, forældre og andre omsorgspersoner skal blive enige om
handlingsplanen for et barn, inklusiv om fordeling af roller, mulige resultater og
forventninger til samarbejde om realisering af planen



Forældre har brug for hjælp til at håndtere det at stå med et barn med særlige
behov, og de har brug for at blive mødt i en konstruktiv dialog som ikke
stigmatiserer dem og deres børn i mødet med de fagprofessionelle



Der skal være balance mellem inklusionsindsatsen overfor det enkelte barn, og den
gevinst der kan opnås for barnet, i sammenligning med den gevinst eller den ’udgift’
inklusionsindsatsen er for klassens fællesskab generelt



Flexible forløb hvor børn kan veksle mellem at være i specialtilbud og almen skole



Ventetiden før, under og efter et visitationsforløb skal være kortere



Mødet med barnet er afgørende, og diagnoser må ikke føre til at alle behandles ens.
Børn er forskellige og har behov for interesse og omsorg i mødet.
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HOVEDINDTRYK FRA RUNDE 3: SAMARBEJDE OM INDSTILLING OG VISITATION
I tredje runde blev deltagerne bedt om at diskutere, hvad de opfattede som mest og mindst
udfordrende for samarbejdet og afklaring om indstilling og visitation.
Der var ved flere borde fokus på selve visitationen. Her blev der udtrykt bekymring for, om
visitationen er grundig nok, om barnet, dets skole og familiesituation beskrives godt nok, og
om børnene bliver sendt i det rigtige tilbud. Deltagerne diskuterede blandt andet
udfordringer med at finde de rigtige tilbud til forskellige børn, og udfordringer med
grundighed og systematik i visitationsprocessen, samt udfordringer med ventetid før, under
og efter visitationsprocessen
Ventetid kan føre til forværringer af børnenes situation, og kan opfattes som et sidespor, og
en opbevaringsplads for børn man ikke ved hvordan man skal håndtere. Nogle børn ryger
helt ud af systemet og modtager ingen faglig undervisning i nogle perioder. Deltagerne gav
udtryk for at lidt ventetid er uundgåeligt, men at ventetiden i de forskellige faser af en
visitationsproces tit opleves som urimeligt lang og frustrerende for alle parter.
Deltagerene diskuterede forskellige ideer til forbedringer af visitationsproces og
specialtilbud. Blandt andet gav de udtryk for at placeringen af visitation i forbindelse med
sommerferien, som noget der tit skaber problemer. Deltagerene havde også ideer til mere
fleksible forløb mellem almen og specialskolerne. De advarede imod at se specialtilbud som
permanente løsninger. I stedet burde barnet retur til den almene skole altid tænkes ind
som en del af strategien for barnet. En ide kunne være at give mulighed for at børn
bevæger sig mellem special- og almenområdet, enten som sideløbende forløb, eller som
kortere ophold a la praktik eller studieophold.
Deltagerene pegede igen på forventningsafstemning mellem alle involverede parter, som et
helt centralt element for et godt samarbejde. En gruppe skrev: ”fælles retning skaber færre
udfordringer.” I den forbindelse blev det specielt påpeget at det er nødvendigt at
forældrene kender processen og at de bliver involveret.
Flere grupper beskrev en ide med klyngesamarbejder mellem flere skoler, som en måde at
aflaste og hjælpe hinanden, og derved rumme flere børn.
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Hovedpointerne fra tredje runde var:


Grundig visitation er nødvendig med sikring af match mellem barn og specialtilbud



Ventetiden før, under og efter et visitationsforløb er for lang



Ventetiden må ikke bruges til at ’parkere’ et barn



Behov for hyppigere eller bedre placeret visitation



Flexible løsninger hvor der kan veksles mellem specialtilbud og almen skole



Barnets returrute til almenskolen skal altid være en del af strategien



Forventningsafstemning er nødvendig så alle er helt med på hvordan en
visiteringsproces forløber og hvad det indebærer.
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KAPITEL 2 - SORTEREDE RÅ DATA

RUNDE 1: FÆLLESSKABER FOR ALLE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN
Hvad udfordrer?
Ressourcemangel
 Generelt (5, 11, 15, 16)
 Viden og kompetencer
o Der mangler ressourcer til at lærere kan få kompetenceudvikling og deltage i møder
(1)
o Svært for lærere/pædagoger at have nødvendig viden og kompetencer ift. børn
med særlige behov (1, 10)
o Der er et underskud af viden ift. at løse opgaven, både for professionelle og
forældre (5)
o Den viden der er i forældregruppen kommer ikke i spil (5)
o Læreruddannelsen har fået stort fokus på fagfaglighed – mindre på at rumme
mangfoldighed (9)
 Tid
o Der mangler tid og ressourcer til at dygtige lærere kan lære fra sig (18)
o Vejlederne på skolen mangler tid for at lykkes med deres opgaver (18)
o Lærerne mangler tid (1)
 Indsats startes for sent (5, 16)
 Andet
o Lærere mangler ressourcer til at deltage i møder (1)
o Rådgivere udenfor skolen mangler kendskab til skolen og tilgængelige tilbud (19)
Forældre
 Mindset hos forældre kan være udfordret (12, 16, 17, 18)
 Andet
o Det er en udfordring at forældre er forskellige (3)
o Urealistiske forventninger til skolen (15)
Mindset, fordomme og forståelse
 Fordomme og forskellig forståelse kan være en udfordring (19)
 Udfordrende at blive i noget svært, og i dét, se alles perspektiver (16)
 Mindsettet inkl. Begrebet stigmatiserer (16)
Andet





Inklusionsstrategien markedsført samtidig med meget andet (9)
Svært ikke at skabe eksklusion i inklusionen (2)
Udfordring i børn helt ude af skoleforløbet (5)
Udfordring at holde fokus på fag-faglighed samtidig med høj grad af differentiering for
videst mulig inklusion (2)

Hvad er der behov for?
Lærerne og andre professionelle aktører
 Det gode fællesskab kræver voksne med kompetencer og høj faglighed (4, 8, 9)
o Der er brug for kompetenceudvikling hos lærerne (1, 4, 7, 9, 11),
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o
o



o
Andet
o
o
o
o

pædagogerne (7, 11) og voksne generelt (1, 4, 7)
Klasserumsledelse er centralt for inklusion (8)
Inklusion forudsætter at lærere og pædagoger har overskud til at være fleksible
omkring løsninger (8)
Vidensdeling og mesterlære internt og på tværs af organisationer (18)
Effektivt og hurtigt samarbejde på tværs af faggrupper og aktører (6)
Vigtigt at skoleledelsen forebygger problemer (15)
Behov for tydelig ledelse, refleksion og at der tages ansvar (11)
Pædagoger i skoledelen er en god ting (5)

Ressourcer
 Andet
o Ressourcerne er knappe, tænk i hvordan ressourcer kan frigøres (7, 15)
o Inklusion forudsætter ressourcer til at oparbejde kompetencer og til at skabe
relevant samarbejde (8)
o Ressource skal bruges på kerneydelser, ud til børnene (10)
o Inklusionsressourcen skal blive i almenområdet (dette er også under pres) (9)
Forældre
 Åbenhed og god kommunikation i forældregruppen er vigtig (1, 3, 5, 6, 11, 15)
o Godt for samarbejdet (1)
 Forældredeltagelse og – inddragelse (3, 5, 11, 15, 19)
 Forældrene er centrale for at skabe inklusion og gode fællesskaber (6, 8, 13, 17, 18)
o Forældrene skal hjælpe og bruge hinanden for at hjælpe børnene både i og udenfor
skolen (3)
 Forventningsafstemning med forældre er vigtigt (3, 4)
o Forældre skal have nødvendig information (9)
 Forældre skal klædes på, så de bedre kan støtte op om deres børns vanskeligheder (13, 17)
o Evt. efteruddannelse af klasseforældreråd (17)
 Forældresamarbejde og – mangfoldighed skal styrkes for at imødekomme forældrenes
forskellighed (3)
o Godt når skolen formår at inddrage forældre og skabe et godt samarbejde mellem
dem indbyrdes (15)
 Der er behov for forståelse blandt forældre for at alle skal være inkluderede (13)
o Herunder, at forklare hvorfor det er til alles gavn, at alle trives (13)
 Der skal stilles krav til forældre (3)
 Forældre skal vise tillid til skolens arbejde (4)
Kommunikation
 Forventningsafklaring (3, 4, 7, 13, 17)
 Børn og forældre er rummelige når de ved hvorfor (3, 5, 9)
 Behov for en anden terminologi end "inklusion" (1, 17)
 Andet
o Det skal være tydeligt hvor viden om børn med særlige behov er tilgængelig (10)
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o
o

Kommunikation på alle niveauer vigtig (12)
Åbenhedskultur på skolen, forhindrer myter (6)

Fællesskaber
 Børn kan indgå i flere (3,7) og fleksible (3) fællesskaber
 Det gode fællesskab er kendetegnet ved gode relationer (4) og kræver voksne med
kompetencer og høj faglighed (4, 18)
 Andet
o Behov for fokus på alle børns behov for fællesskaber (3)
o Der skal være balance så hverken den enkelte eller fællesskabet sættes over styr
(11)
Sagsbehandlingstid




Mindske sagsbehandlingstid når der er uafklarede børn (12)
Der skal sættes tidligt ind, gerne i daginstitution, herunder brobygning ml. forløb så
viden overleveres (13)

Rød tråd og overdragelse
 En fordel når skoler arbejder tæt sammen med daginstitutioner skaber rød tråd i indsatsen
(13, 19)
 Ingen giver slip før en anden tager over (12)
Børnene
 Barnet skal også lyttes til, ikke kun skole og forældre (16)
 Få synliggjort elevers styrker og svagheder i fællesskabet og bring dem i spil positivt (15)
 Erkendelse af at alle børn er specifikke og kan have brug for hjælp (1)
 Forældreinvolvering uden alle børn og forældre får samme medicin (19)
 Børn skal ”analyseres” rigtigt, så situationen forstås til fulde (11)
 Der er brug for forskellige regler for børn, så alle deltager på egne vilkår (6)
Andet






Det skaber færrest problemer når den gode klasse lykkes (16)
Undersøg hvad der er lykkedes, når inklusionen er lykkedes (7)
De fysiske rammer skal skabe mulighed for forskellige læringsrum (7)
Inklusion er en god ting; inklusionspædagogik er god for alle elever (5)
Nem adgang til hjælp vigtig (15)

Løsningsforslag



Samarbejde skole og børnehave imellem for at skabe gode overgangsforløb uden videns tab
(13, 19)
Andet
o Flere tilbud på distriktsskoler, ikke bare special eller almen klasse (7)
o Samlæsning og holddannelse som måde at frigøre ressourcer (15)
o Brug den gode klasse som redskab til øget åbenhed ml. forældre (15)
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Hvad fungerer som det er nu?



Der er mindset, vilje og professionalisme til at få inklusionsindsatsen til at lykkes (5, 12, 16)
Andet
o Personalet opleves som dygtigt (19)
o PLC er lykkedes (5)
o Inklusion er lykkes når der har været vidensdeling, specialklasser på skolen, delvis
inklusion (5)

Uenigheder



Uenighed om hastighed for hjælp – stor forskel på oplevelser (1)
Inklusionspædagogik er god for alle elever (5) vs. Ikke alle børn kan eller skal inkluderes (17)
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RUNDE 2: SAMARBEJDE NÅR DET BLIVER SVÆRT I AALBORG KOMMUNES
SKOLEVÆSEN

Hvad udfordrer?
I skolen
 Balance mellem at prøve inklusion og det rette tidspunkt at sende i specialtilbud (2, 4, 15,
17)
 Svært at vælge det rigtige (11, 19)
o Specialklasse på kort sigt, kan være en dårlig løsning på lang sigt (19)
o At vælge det rigtige skoletilbud – findes det? (11)
 Overser man børn der ikke er udad-reagerende? (9, 10)
 Andet:
o Vanskeligt at udnytte disse børns potentialer, hvis rammen ikke er til det (12)
o I balancen ml. læring og trivsel, hvad er vigtigst? (7)
o Indskolingen er udfordret fordi det er her mistrivsel hos barnet opdages (10)
o Børn der slår og er udad reagerende (5)
De voksne
 Samarbejdet bliver svært når der er følelser på spil (1, 4, 5, 11)
o Måden der tales om og med hinanden kan være uværdigt. Værdighed er kodeordet
(16)
 Skole og forældre
 En udfordring når skole og forældre ikke er enige om opgaveløsning (17)
 Tillid ml. skole og hjem kan let lide brud (4)
 Nogle gange for meget kommunikation ml. skole og hjem (18)
 Konstruktiv kommunikation kan være svær, når forældre og skole have hver sit syn på
barnets udfordringer (18)
 Forældregruppen
 Fokus på forældrefællesskaber udfordres når et barn ikke trives eller fungerer godt (4)
 Svært når forældre og børn har ekskluderet et barn i grænselandet (6)
 Lærere og andre professionelle aktører
 Det er en udfordring når der ikke er kompetencer til stede (5, 16)
o Ledelsen er ikke dygtig nok alle steder (5)
 Kassetænkning kan være en udfordring (5, 16)
 Forældre/familien
 Husker man at støtte den samlede familie? (9)
 ABC modellen er en hæmsko for forældre, grundet manglende indblik i modellens trin (6)
 Erkendelsen af at have et udfordret barn kan være en udfordring (16)
 Problematisk at forældre skal samle tråde mellem alle i indsatsen, bør koordineres af andre
(2)
Ressourcer
 Indsatser er lange og intensive, der skal være rum til dette (12, 17)
o Det er ressourcetungt for familierne og skaber dilemmaer ift. prioritering (12)
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Det er en udfordring når viden går tabt (1, 16)
Andet
o Der er for få psykologtimer (5)
o Der mangler ressourcer til at undersøge hvad der er på spil for barnet (4)
o Det er udfordring når der mangler viden ift. behov (16)
o Det er en udfordring når der er kamp om visitationen og ressourcerne (16)

Sagsbehandling / ventetid / handling
 Lang ventetid er en udfordring (5, 10, 11, 16)
o Kan gøre det svært at bevare håbet (11)
 Der handles tit for sent (17), fordi skolen ikke lytter i tide (10) eller læreren beder om hjælp
for sent (10)
 Det er en udfordring at have tid til at samarbejde, at mødes og at gøre det på rette tidspunkt
(9, 16)
 Andet:
o Det er udfordrende for samarbejdet når der er mange prøvehandlinger (16)
Andet
 Det er udfordrende for samarbejdet når der ageres modsat (16)
 Dårligt samarbejde bliver en ”livslang fortælling”, men når det der er svært lykkes, bliver dét
fortællingen (2)

Hvad er der behov for?


Vejen frem er rummelighed, vilje og åbenhed/dialog (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18)

Barnet
 Rød tråd og struktur for det enkelte barn (1, 7, 10, 11)
o Brug for enighed blandt fagprofessionelle – en rød tråd i indsatsen fra alle sider (7)
o Skabe struktur for eleven (11)
o Behov for god overlevering fra daginstitution til skole (10)
o Ressourcer forsvinder ml. forvaltninger og fra skole til skole – fokus på overgange
(1)
 Andet:
o Brug for rum for fordybelse for disse børn (7)
o Sørge for at disse børn går i skole (7)
o Åbenhed omkring barnets udfordringer er væsentligt for at skabe forståelse hos
øvrige elever (18)
o Husk at tale med barnet, ikke kun om barnet (4)
De voksne
 Forældregruppen
o Åbenhed omkring barnets udfordringer er væsentligt for at skabe forståelse hos
øvrige elever og forældre (15, 18)
o Det lykkes når der er et stærkt forældresamarbejde (5, 13)
 Andet:
o Ressourcer til forældregruppen (1)
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Det lykkes når de voksne kan skabe den positive relation (5)

Lærere og andre professionelle aktører
 Behov for kompetenceudvikling (13, 12, 10, 7)
o Brug for kompetencer og faglighed (7)
o Den faglige viden hos alle medarbejdere i berøring skal løftes (13)
o Pædagogisk personale skal have mere viden om børn med særlige behov – også
de stille (10)
 Bryd med kassetænkning, børn med særlige behov er forskellige (3, 5, 7, 13, 16)
o Giv den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt (1)
 Barnet trives hvis de voksne engagerer sig i det (3, 5, 15, 16)
o Den personlige relation ml. elev og medarbejder er vigtig (3)
o Det lykkes når børn ses som unikke, der er ikke ens sager (5)
o Det er afgørende at voksne omkring barnet kan se dets ressourcer frem for dets
mangler (15)
o Det fungerer når personalet bevarer nysgerrigheden på barnet, selvom det er
svært (16)
o Der er brug for kærligt og ærligt personale, det skaber tillid (16)
 Det lykkes når de voksne kan skabe den positive relation (5)
 Andet:
o Det lykkes når alle fagligheder bringes i spil tidligt (5)
o Husk at personalet gør det bedste de kan
o Netværk skolerne imellem (1)
Forældre/familien
 Der er brug for støtte til forældrene/familien (1, 5, 7, 9, 10, 11, 15)
o Det er vigtigt at prioritere en tidlig indsats i familien (FogB) (15)
o Tilgang til familien er vigtig, herunder dialogen (1)
o Det lykkes når der er støtte til familien (5)
o Nødvendigt at arbejd med forældres skyld og skamfølelser (7)
o Fokus på måden forældre mødes på (10)
o Husker man at støtte den samlede familie? (9)
o Skab tydelighed om hvordan og hvor man kan få hjælp til forældre og
pædagogisk personale (11)
 Andet:
o Nødvendigt at erkende og arbejde med at børn og forældre kan have samme
vanskeligheder (7)
Forældre og skole / andre aktører
 Det fungerer når forældre, lærere og andre professionelle opnår enighed og samarbejde
om og tillid til planen for barnet (2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18)
o Forventningsafstemning (2, 7, 8, 16)
o Behov for bedre koordination mellem relevante fagpersoner samt forældre (6)
Kommunikation
 Dialog er centralt (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 9)
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Dialog mellem parterne er vigtig (1)
Dialog i svære samarbejdssager, så alle vinder, og eleven ikke taber i skolen og
livet (3)
Dialogen er central for at lykkes (4)
Bedre til at overlevere viden, og gøre brug af denne (4)
Det lykkes når der er åbenhed og vi vil dialogen (5)
Det lykkes når der er kommunikation (5)
Bedre information og inddragelse omkring processerne i grænselandet (6)
Vigtigt at være åben og etablere samarbejde i ”fredstid” (6)
Åbent og ærligt samarbejde er forudsætningen for at lykkes (8)
Dialog med hele systemet (forældre, PPR, FogB mv.) (11)
Vilje og åbenhed er vigtigt (11)
Kommunikation er afgørende (9)
 Når der trues kan det bunde i manglende viden (16)

Overlevering og rød tråd
 Behov for god overlevering fra daginstitution til skole (10)
 Der skal arbejdes systematisk m. handleplaner, tiltag og evaluering – skabe struktur for
eleven (11)
 Brug for enighed blandt fagprofessionelle – en rød tråd i indsatsen fra alle sider (7)
 Ressourcer forsvinder ml. forvaltninger og fra skole til skole – fokus på overgange (1)
 Det er en udfordring når viden går tabt (16)
 Hold fast i det der virker, igen og igen (7)
Hjælp
 Skab tydelighed om hvordan og hvor man kan få hjælp til forældre og pædagogisk personale
(11)
 Det skal være legitimt at snakke om det der er svært – både for børn og voksne – Åbenhed
er vigtigt (7)
 Det skal være legitimist og tilskyndes at professionelle siger til, når der er brug for nye
kræfter (7)
 Der SKAL være mulighed for at hente hjælp hos andre fagprofessionelle (7)
 Andet:
o Måden ”børn med særlige behov” omtales på skal italesættes (10)
Ressourcer
 Andet
o
o
o
o
o
o

Omfordeling af ressourcer (1)
Fokus på samlet ressource forbrug – forsøg med at pulje alle pengene (5)
Brug for fleksibilitet omkring ressourceforbrug og nøglepersoner (7)
Brug de rigtige ressourcer på de rigtige tidspunkter -> brug inklusionsteamene (17)
Undersøg: lykkes de skoler, der har rådgiver på skolen bedre? (11)
Den nødvendige faglighed skal være til stede lokalt (12)

Visitationsprocessen
 Kortere til handling, kortere proces (3, 7, 10, 13, 16)
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Når der visiteres til et nyt tilbud, skal det gøres af et fagligt team der betragter hele
situationen omkring barnet, og at det er dette team der træffer valget om en
eventuel visitation (7, 12)
o Det vigtigste er at handle i tide, men med høj kvalitet og faglighed, og mindst mulig
indgriben (3, 7)
o Skabe arbejdstid ud af ventetiden i overgangsperioder (3)
Brug for faste procedurer med systematiske handleplaner og dokumentation (8, 11, 13)
Andet
o Indsatsen bør koordineres af andre (2)

Relationer
 Andet:
o
o
o
o
o
o
o

Det lykkes når alle vil relationen (5)
Det handler i høj grad om relationer (2)
Nødvendigt at arbejde med kulturforskelle (7)
Små skoler kunne godt tage flere børn med udfordringer (1)
Det er mindst udfordrende når der er en ress baseret tilgang (16)
Det lykkes når hele netværket bringes i spil (5)
Evnen til at bevare det optimistiske og fleksible perspektiv skal styrkes (8)

Løsningsforslag





Brug inklusions(støtte)teams på skolerne (1, 10, 17)
Rådgivere og/eller fagpersoner, f.eks. Psykologer eller socialrådgiver, fast tilknyttet skolen
(5, 11)
En børne- og ungeforvaltning ville være godt (1, 10)
Andet
o Flytte ressourcer fra skoler med mindre behov til skoler med højere behov (19)
o Anvende forskelligheden i skolevæsenet på tværs af skoler (19)
o De nuværende ressourcemodeller er meget statiske, kan de gøres mere dynamiske?
(19)
o Inden visitation til specialtilbud, kan et skoleskift prøves (19)
o Kan større enheder med flere voksne skabe mere inklusion og fleksible
holddannelse? (19)
o Gode børnefællesskaber som middel til at børn lykkes (4)
o Forslag: investeringsmodeller omkring tidlig indsats med høj koordinering ml.
forældre og fagprofessionelle (7)
o En ressourceperson der følger barnet ville være godt (1)

Hvad fungerer som det er nu?






Der er godt tværfagligt samarbejde (forældre, ppr, familiegruppe) (17)
Viljen til at finde løsninger er til stede (12)
Der er oparbejdet en stor faglighed og et fælles sprog indenfor området (12)
”Den gode klasse” er et godt koncept, kan være en støtte (2)
Der er god organisering og struktur ift. at få hjælp (10)
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RUNDE 3: SAMARBEJDE OM INDSTILLING OG VISITATION I AALBORG KOMMUNES
SKOLEVÆSEN

Hvad udfordrer?
Visitationen
 Visiteres barnet altid grundigt nok og til det rigtige tilbud? (1, 3, 11, 16, 18)
o Visiteres barnet altid til det rigtige tilbud? (18)
o Bekymring om hvorvidt eleven er visiteret korrekt og om den faglige udfordring er
til stede (16)
o Er alt afprøvet – er det korrekte sted en elev visiteres? Hvem skal samarbejde og
hvem gør hvad? (11)
o Kan man lave én samlet visitationsmodel, der tilgodeser alle børn - eller skal man
arbejde med forskellige visitationstilgange (3)
o Det er en udfordring hvis barnet først ekskluderes i almenskolen, og siden også
bliver det i specialtilbuddet som følge af forkert visitering (18)
o Beskrives barnet godt nok? (18)
o Det er ikke sikkert der er tilbud der passer til den enkelte elev (1) Udfordringerne
kan løses centralt hvis ressourcerne er der (1)
 Visitation til 12 timer (6, 18)
o Det udfordrer når elever visiteres til specialtilbud, der skal foregå på distriktsskolen
med 12 støttetimer (18)
o Det er en udfordring når barnet får tildelt 12 timer – det sætter skolerne under pres
(6)
 Kassetækning (5, 17)
o Det er en udfordring når der går kassetænkning i det (17)
o For meget kassetænkning, som om at med visitationen, forsvinder problemet (5)
 Visitation til egen skole (5, 16)
 Andet:
o Det er en udfordring at indstilling til visitationsudvalget måske giver bagslag if.t. at
specialteamet vurderer at distriktsskolen selv skal løse opgaven – tør man så
indstille børnene? (17)
o Skolens kontekst er med til at definere normalbegrebet, og dermed om eleven kan
inkluderes eller skal visiteres (19)
Ventetid
 Indstilling og visitation tager for lang tid (1, 5, 10, 16)
o Perioden fra visitation til eksekvering kan opleves lang og frustrerende (16)
o For lang tid fra beslutning til handling – flaskehals problem (5)
o Indstillingen tager for lang tid (5)
o Der er for lang ventetid (10)
o Ventetid på visitation og udredning er en hurdle (1)
Økonomi / finansiering
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Problematisk at den enkelte skoleleder selv skal vurdere og være købmand, selvom der dog
kan være incitament for at bruge pengene lokalt (11)
Der skal være balance i forholdet ml. ressourcer til almen- og specialområdet – de må ikke
tage penge fra hinanden (11)
En underfinansieret visitationsmodel gør gode intentioner svære (11)
Skolerne har ikke halve frie stillinger – tør ikke indstille (5)
Det er en udfordring når barnet får tildelt 12 timer – det sætter skolerne under pres (6)
Visitation til egen skole skaber ikke sceneskift og midlerne mangler (5)

Kommunikation
 Vi fortæller om det vi gør godt, men hvordan kan vi tale om det vi ikke lykkes med, så vi kan
lære af hinanden? (19)
 Vi informerer ikke tydeligt nok om det fravalg der foretages, når man vælger et specialtilbud
til i stedet for at fokusere på fremtiden (19)
Skole og forældre
 Når forældrene ikke er involveret (16)
 Når forældre og skole ikke er enige om indstillingen (11)
 Skolen ser ikke de samme problemer som forældrene (10)
 At få de involverede voksne til at arbejde med et ”nej” fra visitationsudvalget (17)
Eksklusion
 Elever der ekskluderes får dårligt selvværd, der følger hele livet (16)
 Det er en udfordring hvis barnet først ekskluderes i almenskolen, og siden også bliver det i
specialtilbuddet som følge af forkert visitering (18)
Adgang til hjælp
 Der mangler overblik over hvilke muligheder der er for at få hjælp for børn og forældre (9,
10)
o Der mangler overblik over hvilke muligheder der er for at få hjælp for børn og
forældre (10)
o Er formidlingen af de forskellige muligheder der er for råd og vejledning god nok?
(9)
Udfordringer for specialtilbuddene
 Visitation i juni er et problem ift. sommerferie og start 1/8 (7, 18)
o Visitation i juni udfordrer specialtilbuddene ift. at være klar til nye elever pr. 1/8
(18)
o Udfordring ift. visitationer omkring juni / september pga. sommerferien (7)
 Andet:
o De modtagende specialklasser oplever udfordringer med pædagogikken i
modtagerklasserne (7)
o Specialområdet udvandes fordi mange forskelligt diagnosticerede børn sættes
sammen
Eksperter
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Mangel på fleksible eksperter omkring angst og skolevægring, der kan hjælpe i praksis (7)
Specialisternes tid er for knap, de skal involveres tidligere (5)

Andet
 Den socioøkonomiske-ratiomodel omfatter ikke børn med medfødte handicap (2)
 Hvordan sikres et fælles ståsted i samarbejdet, så der ikke opstår en kløft ml. ”dem og os”
(9)
 At få hverdagen til at køre kan være en udfordring (16)
 Tunge forløb giver dårlige fortællinger (16)

Hvad er der behov for?
Forældre
 Det er vigtigt, at forældrene kender processen, hvornår sker hvad og hvordan (6, 15, 16)
o Det er vigtigt at forældrene får tydelig definition af et 12-timers tilbud og hvad de
kan forvente (6)
o Når forældrene ikke er involveret (16)
 Undervisning eller rådgivning for forældre til børn med særlige behov (1, 13)
o Fokus på forældre der curler (1). Forældreundervisning (1)
o Der skal være mulighed for forældrerådgivning til forældre til børn med særlige
behov, så de ikke står alene med opgaven (13)
o Forældrenetværk for forældre til børn med særlige behov, med forældre der har
været i samme situation (13)
 Forældre, skole og PPR, FB fælles ansvar for børnene (10)
Lærere og andre professionelle aktører
 Vigtigt at trivselspersonen kommer mere på banen i processen (6)
 Der skal være en tovholder på sagen (12)
 Samarbejdet ml. distriktsskolelederen og specialtilbuddene er vigtigt i re-visiteringen (6)
 Forventningsafklaring ml. PPR og skole er vigtig, så skolen ikke fremstår som værende ude af
stand til at levere varen (15)
 Forældre, skole og PPR, FB fælles ansvar for børnene (10)
 Aalborgs folkeskoler skal påtage sig et 0.-9. klasses ansvar for alle elever (8)
 Skolens kendskab til distriktets børn er vigtigt, kan skabe overblik ift. at være på forkant i
mødet med barnet (10)
Eleven
 Fokus på tiden mellem visitation og afklaring (4, 5, 6, 13)
o Vigtigt at udnytte ventetiden konstruktivt, det må ikke blive opbevaring (4)
o Større fokus på perioden mellem visitering og afklaring for forældre, barn og skole
(6)
o Det lykkes når der er midler til mellemløsninger (5)
o Ventetid ml. instanser skal være så kort som mulig (13)
 En diagnose må ikke være definerende eller en barriere (3, 16)
o Det virker når man bruger diagnoser/udfordringer med, og ikke imod, barnet (16)
o Fokus på barnets udfordringer, ikke kun dets diagnoser (3)
 Fællesskaber
o Ikke alle børn ønsker at være del af det fællesskab der defineres for dem (10)
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o
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Andet:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Brug skolernes forskellighed til at skabe fællesskaber for alle (19)
Fokus på det nye fællesskab, så det ikke opleves som et tab for det enkelte barn (4)
Det lykkes når der ses på det der virker og danner erfaringer (5)
Vigtigt at det der virker for barnet bliver videreført (4)
Vi bør se forskellighed som et dannelsesideal (18)
Professionelt arbejde er meget vigtigt i forhold til eleven og familierne(3)
Dialog er meget vigtigt i forhold til eleven og familierne (3)
Vigtigt at bevare barnets perspektiv (4)
Der er grænser for hvad man skal udsætte barnet for (4)
Vigtigt at turde sige stop, frem for at blive ved med at prøve (4)
Ændre tilgangen til hvordan man møder børnene, når de kommer i skole (11)
Mindre fokus på fagfaglighed, mere på dannelse (11)
Børn i specialklasser skal også lære noget og udfordres fagligt (10)

Visitationen
 Fleksibilitet ml. special og almen, samt retur til almen som standard (1, 2, 4, 7, 8, 13, 19)
o Der skal være børn der bevæger sig mellem specialområdet og normal skolerne (13)
o Der skal være en udslusningsplan så snart det giver mening (13)
o Specialtilbud må ikke opfattes som permanente, der skal tænkes i tilbagevenden til
klassefællesskabet (4)
o Hurtig indsats, som muligvis kan nedskaleres senere (4)
o Mere fleksible muligheder, ikke kun special eller almen (7)
o Større muligheder for tilbagevenden til almenklasse gennem faste procedurer og
handleplaner (8)
o Vigtigt at tænke fleksible og kreative løsninger for det enkelte barn og løbende
revurdere efterhånden som barnet udviklet sig (2)
o Fokus på gode overgange (1)
o Mulighed for kortere forløb i specialtilbud, a la praktik el. studieophold (19)
o Kombiner specialskole og DUS på hjemmeskole (2)
 Systematisk visitation med grundigt forarbejde og beskrivelse af barnet og dets situation
(11, 12, 15)
o Visitation skal foretages af et team, der ser bredt på barnets og familiens situation
(12)
o Der skal, på tværs af forvaltningerne, laves en handleplan med tydelige
pejlemærker, der involverer forskellige professionelle fagligheder til sparring,
vejledning if.t. praksis (12)
o Det er vigtigt at skolen arbejder systematisk med processen omkring det udfordrede
barn - med afprøvning og evaluering af tiltag samt dokumentation (15)
o Når viden er opnået er det vigtigt at arbejde systematisk, så der bygges bro (11)
o Fælles dokumentation, gode beskrivelser af barnet og dets ressourcer (11)
o Grundigt forarbejde er vigtigt; ordentlig beskrivelse af barnet, tilstrækkelig viden
klarhed om hvem der er tovholder (11)
 Visitationsmodel
o Flere årlige visitationer (5, 7, 10)
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o Det lykkes når der er løbende visitering, meget hyppigere (5)
o Flere visitationer 3-4 pr. år (10) (jf. udfordring vedr. visitation i juni)
o Løsning med 3 årlige visitationer (7)
Ny model
o Der skal laves tidlig forebyggende indsats (12)
o Der er brug for en model, hvor der både arbejdes forebyggende og indgribende (7)
o En model for visitation og inklusion med lokale løsninger (8)
o Rette indsats på rette tidspunkt (4)
o Det kræver volumen hvis ny visitationsmodel skal kunne lykkes (17)
PPR
o Det er vigtigt, at PPR fastholder sine beslutningskompetencer og står bag visitation,
så det ikke blandes med den enkelte skoles økonomi (2)
o Ny løsning ift. PPR, evt. privatisering (5)
Dokumentation (11, 15)
o Det er vigtigt at skolen arbejder systematisk med processen omkring det udfordrede
barn - med afprøvning og evaluering af tiltag samt dokumentation (15)
o Fælles dokumentation, gode beskrivelser af barnet og dets ressourcer (11)
o Det er skoleledelsens opgave at få det pædagogiske personale til at se en mening
med dokumentationen (15)
o Grundigt forarbejde er vigtigt; ordentlig beskrivelse af barnet, tilstrækkelig viden
klarhed om hvem der er tovholder (11)
Forventningsafstemning (6, 11, 15, 17)
o Det er vigtigt, at forældrene får tydelig definition af et 12-timers tilbud og hvad de
kan forvente (6)
o Det er vigtigt, at forældrene kender processen, hvornår sker hvad og hvordan (15)
o Forventningsafklaring ml. PPR og skole er vigtig, så skolen ikke fremstår som
værende ude af stand til at levere varen (15)
o Fælles retning skaber færre udfordringer (11)
o Er vi enige om målet – hvad vil vi opnå? (17)
Andet:
o Der visiteres stadig flere; det skal undersøges hvorfor (4)
o Afklaring kan give lettelse og ro (16)

Løsningsforslag
Fleksible løsninger
 Mulighed for kortere forløb i specialtilbud, a la praktik el. studieophold (19)
 Kombiner specialskole og DUS på hjemmeskole (2)
Visitation
 Kan man lave ressourcefordelinger der ikke bygger på regneark, men pædagogiske og
faglige vurderinger? (19) (se runde 2 bord 7)
 En mere holdbar, ambitiøs model for inklusion og visitation, med udgangspunkt i
pædagogik, ikke økonomi (8)
 Der er brug for en model der både tager hensyn til økonomi og faglighed (7)



Der skal laves en økonomisk model som er objektiv ift. de børn som det ikke er
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muligt at inkludere (12)
Visitation of specialtilbuddene skal betales af en fælles kasse og ikke af den enkelte
skole (2)
Skal turde prøve eksperimenter og at give penge til det (5)

Klynger og samarbejde på tværs af skoler
 Klyngesamarbejde mellem skoler (1, 3, 17, 19)
o Undersøg om en anden folkeskole kan tilbyde andre muligheder (19)
o Lave forsøg i klyngerne med pædagogiske løsninger der kan give bedre
læringsmiljøer på tværs af skolerne (17)
o Klyngesamarbejde skolerne imellem kan løse problemet på mindre skoler, når der
skal sendes penge med et barn (1)
o Skoler i klynger der bruger hinanden, så man rummer flere børn (3)
o Specialiserede tilbud der samles på enkelte skoler, mens mindre belastede elever
kan rummes og være med i nærsamfundet (3)
 Andet:
o Netværksgrupper for børn. Udforsk muligheden for forskellige tilbud (1)
Andet
 Pædagoger der følger med i hele skoleforløbet (1)
 PPR, skolernes samt kommunens hjemmeside skal give bedre overblik over mulighederne
for hjælp (10)
 En ombudsmand til konfliktløsning der har beslutningskompetencer (5)

Hvad fungerer som det er nu?






Erfaringerne fra Projekt Uddannelsesløft har været gode (12)
Det opleves generelt at der er rigtig god overlevering ml almen og specialområdet (18)
En fast PPR-medarbejder tilknyttet skolen fungerer godt (10)
Trivselsforum og netværksmøder fungerer godt (10)
Det mindst udfordrende er opstart i et nyt, godt tilbud
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KAPITEL 3 – ASSORTEREDE RÅ DATA

Runde 1:
Fællesskaber for alle i Aalborg Kommunes skolevæsen
Hvilke punkter ser I som henholdsvis mest og mindst udfordrende, i
forhold til målsætningen om at skabe fællesskabskultur og inklusion
på skolerne?
På hvilke punkter er I enige og uenige, og hvor har I ideer til
forbedringer?

Bord 1
Vi er enige om, at:
Der er brug for kompetencer og kompetenceudvikling
Alle børn er specifikke og kan have brug for hjælp
Åbenhed i forældregruppen er godt for samarbejdet omkring børnene
Der er mangel på ressourcer til kompetenceudvikling/deltagelse i møder derfor opblødning på
lærernes arbejdstid
Inklusion er en snæver definition - børn med særlige behov og hvordan rummer vi dem
eksempelvis hvis der sker noget i familien
Uenighed om hurtig hjælp ex. fra PPR. Stor forskel i hvor hurtig hjælpen kan komme

Bord 2
Vi er enige om:
Det er en udfordring, at fastholde fokus på fag-fagligheden samtidig med en høj grad af
differentiering for at inkludere flest mulig.
Det er en udfordring, at arbejde med inklusion, så det ikke bliver ekskluderende, (en fysisk
handicappet dreng, der i øvrigt er fint inkluderet og accepteret bliver "parkeret" når der er
aktiviteter, han ikke kan være med til, for hvis skyld er han så inkluderet - er det i virkeligheden
eksklusion).
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Bord 3
Hvis vores mindset er: Børn gør det godt, hvis de kan......
Kommunikation og tæt samarbejde med forældre - set i et bredt forståelsesperspektiv af
samarbejde og dialog- vi skal hjælpe og bruge hinanden for at hjælpe barnet i og udenfor skolen.
Fleksible fællesskaber - og forståelsen af det - samt opmærksomhed at børn kan indgå i flere
fællesskaber.
Ønske om at skolen, klassen og kammeraterne har mulighed for at indgå i mange forskellige af
fællesskaber.
Centralt og lidt udfordrende at forældre i sagens natur er forskellige - og har forskellige værdier og
fokuspunkter. Forældresamarbejdet - og mangfoldigheden skal styrkes.
Betragte forældre som en ressource - og inddrag alle, så der kommer så mange perspektiver på
tingene som muligt. Forventningsafstemning og det at stille krav til forældrene har stor betydning.
Opmærksomhed på alle børns behov for fællesskaber.

Bord 4
Når det gode fællesskab skal lykkes må der høj faglighed til / - kompetente voksne
Forventninger til at de professionelle bliver klædt på til opgaven
Gode fællesskaber er kendetegnet ved gode relationer
Tydelige forventningsafklaring omkring samarbejdet
Rode rammer (ressourcer, ledelse, vilkår, politisk ledelse)
Øget fokus på forældrenes medansvar og en tydelig forventningsafklaring i forhold til forældrenes
rolle Forældrene skal vise tillid til skolens arbejde

Bord 5
Mest udfordrende:
Viden der er et underskud af viden i forhold til at løse opgaven. Det drejer sig både viden i det
professionelle men det drejer sig også om at forældre får den viden om det der er på spil. Den viden
der er i forældregruppen kommer ikke i spil.
Økonomi: grundlæggende er der for lidt økonomi til at løse opgaven.
Tidlig indsats - Vi kommer for sent i gang, en tidligere indsats vil på lang bane skabe et bedre
resultat. Der er dog en pukkel lige nu.
De børn der er helt ude af skoleforløbet
Det der er uproblematisk:
Pædagoger i skoledelen - er en god ting. Men har vi set værdien af det endnu
Der hvor forældrene er åbne og er med og giver skolen lov til at inddrage viden.
Børn og forældre er meget rummelige - når de ved hvorfor
Mindset ved børn og PLC - er lykkes rigtig.
Der er børn der er blevet inkluderet og lykkes hvorfor - vidensdeling.
Specialklasser på skoler - kursskifte - delvis inklusion.
Inklusion er grundlæggende en god ting. Inklusionspædagogikken er god for alle elever.
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Bord 6
Forældresamarbejdet er centralt for at tingene fungerer. Det kan være den største udfordring samt
den største hjælp.
Det er vigtigt at der er en åbenhed til den øvrige forældregruppe omkring børn der har særlige
behov, således der er forskellige regler og alle har mulighed for at deltage på deres vilkår.
Vigtigt med et effektivt og hurtigt samarbejde på tværs af faggrupper - lærer, pædagoger, ledelse,
forældre, socialrådgivere, psykologer, mm.
Vigtigt at de rigtige kompetencer er til rådighed for at lave de rigtige tiltag.
Det er vigtigt at der bliver skabt en kultur på skolen hvor man åbent kan fortælle om børnenes
udfordringer således der ikke skabes myter og forkerte fortællinger om børn med udfordringer.

Bord 7
* Vi skal tænke i flere tilbud på distriktsskolerne, så det ikke bliver et spørgsmål om almen klasse
eller specialklasse
* Vi bør arbejde mere med holddeling ved store klasser og skal arbejde på nye måder med, hvordan
vi bruger vores ressourcer (to lærerordninger) - måske sætte en grænse for klassestørrelser,
vurderinger med kompleksiteten
* Vi bør tænke i flere forskellige former for fællesskaber - fællesskaber er mere end bare klassen,
det er hele skolen, byen, fællesskaber på tværs osv.
* Vi bliver nødt til at kigge på de fysiske rammer - hvordan vi indretter os, så der er mulighed for
forskellige læringsrum
* Der er brug for tydelige forventninger til opgaveløsningen omkring inklusion
* Vi skal gå på opdagelse i, hvad de skoler, der lykkes med inklusion, gør - og undersøge om skoler
med specialklasser lykkes bedre med inklusionsopgaven - hvordan og hvorfor
* Udvikle lærernes, pædagogernes og ledernes kompetencer til opgaven

Bord 8
Forudsætningen for at inklusionsprojektet lykkes er, at der på den enkelte skole er ressourcer til at
oparbejde kompetencer, samarbejde relevant, at der er opbakning fra skolens forældre og at den
enkelte lærer og pædagog har overskud til at være fleksibelt optimistisk omkring løsninger.
Klasserumsledelse er uhyre vigtig for inklusion

Bord 9
Ressourcer: Inklusionsressourcen skal blive i almenområdet. Omlægningen fra tidligere er en
investering. Samtidig er ressourcen til almenområdet også under pres.
Kompetencer: Den enkelte lærer skal klædes på til mangfoldighed. Læreruddannelsen er over tid
ændres med meget stor fokus på fagfaglighed.
Strategi: Inklusionsstrategien blev markedsført samtidig med meget andet (Visionen, L409 m.m.).
Forældre: Viden til forældre er en nødvendighed.
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Bord 10
Udfordring: Måden man bruger ressourcerne på.
Handling: Ressourcerne skal ud til børnene, de skal primært bruges på kerneydelsen.
Det skal være mere tydeligt, hvor man kan få viden om børn med særlige behov, og denne viden
skal være lettilgængelig. I nogle situationer, skal denne "viden" være en ekstra ressource.
Det er svært for lærere/pædagoger at have den nødvendige viden ift. Børn med særlige behov.
Bord 11
Lærere og pædagoger skal have de rigtige kompetencer, som kræver efteruddannelse.
De enkelte børn skal "analyseres rigtigt" (klassefællesskabet, forældre, alle relationer, konteksten),
så man kommer bagved og forstår, hvad der er på spil.
Der skal være balance, så det ikke går ud over klassefællesskabet eller den enkelte elev.
Vigtigt med god forældredialog, men det kan være svært at melde det ud - hvad vil det sige, at lave
en skole, som alle børn kan være i? Forældrene skal inddrages i alle processer.
Der mangler ressourcer - både til specialområdet og normalområdet, det må og SKAL man forholde
sig til. Det kan ikke kun blive ved snakken.
Kræver tydelig ledelse - de skal first mover. Behov for megen refleksion. Der skal tages ansvar!
Bord 12
Mindst udfordrende:
- vi synes der generelt set er et mindset, en vilje og en professionalisme hos de professionelle for at
få inklusionen til at lykkes
- generelt er børn og forældre indstillet på at alle skal være en del af fællesskabet - men det bliver
svært når forældre eller børn ikke vil acceptere børn med udfordringer

Mest udfordrende:
- man skal prøve at se på hvordan vi kan mindske evt. sagsbehandlingstid når der er særlige
situationer omkring børn hvor det er uafklaret hvad der er det rette tilbud - ingen giver slip før en
anden tager over - kommunikationen på alle niveauer er vigtig

Bord 13
Det er vigtigt, at alle forældrene i klassen har en forståelse for, at vi alle skal være en del af et
inkluderende mindset. Her kan det være vigtigt at forklare hvorfor, det er til alle børns glæde at alle
børn trives.
Der skal være en hurtig og tydelig handlingsplan, så det er tydeligt for alle, hvad der skal gøres og
hvad næste skridt er. Med en tydelig ansvarsfordeling og løbende evaluering.
Det er vigtigt at der sættes tidligt ind - gerne i børnehaveklassen eller bedst af alt i
børnehave/daginstitution. Derigennem brobygning mellem daginstitution og skole, så den bedst
mulige viden arbejder videre for barnet.
Klæde forældrene på ift. deres barn vanskeligheder, så de bedre kan støtte op om deres barns
vanskeligheder.
Bord 15
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En af de store udfordringer vi kan se er, at ressourcerne er knappe - her kan samlæsning og
holddannelse være med til at skabe ressourcer/hænder til de børn, der har brug for en ekstra
voksen.
De urealistiske forventninger til skolen (fx alle børn skal blive dygtigere hver dag)
Når skolen formår at inddrage forældrene og skaber et godt samarbejde forældrene indbyrdes. Den
gode klasse kan bruges som et godt redskab til en øget åbenhed mellem forældrene.
Det er vigtigt at få synliggjort elevernes styrker og svagheder i fællesskabet og få disse bragt i spil på
en positiv måde.
Det er vigtigt, at det er nemt at få hjælp og at skolerne har en ledelse, der kan sætte ind i
dagligdagen og dermed forebygge, at problemerne eskalerer.

Bord 16
Mest udfordrende:
Enige:
Det er ikke kun forældrenes / skolens perspektiv, barnet skal også lyttes til.
Mindsettet inkl. begrebet stigmatiserer.
At alle forældre i skolen har forståelse for børn med særlige behov
At have modet til at blive i noget der er svært, og herigennem forstå alles perspektiver.
Tidlig, tidlig indsats
Manglende Ressourcer.
Uenige
Mindst udfordrende:
Enige:
Alle vil gerne lykkedes; at alle møder deres potentiale
Når den gode klasser virker
Uenige

Bord 17
Et andet ord end inklusion? Skolen er for de fleste – dermed sagt at der også er nogen som ikke kan
inkluderes eller rummes i almenskolen!
Vi er enige om ved bordet at forældrene er vigtige i det at skabe fællesskaber.
Det opleves som svært at få forældrene med nogle steder, da der er fokus på at mit eget barn skal
præstere. (Alle skal blive så dygtige de kan).
Der er brug for tydelighed fra skolen - forventninger til samarbejdet - forventninger til hinanden. At
være tydelige overfor forælder
Forældrene er vigtigt. Hvordan vejleder vi forældrene? Vi peger på at der skal laves efteruddannelse
af kommende klasseforældreråd kunne være et indsatsområde.
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Bord 18
Mindsettet hos såvel personale som forældre kan være udfordret.
Der mangler tid til de dygtige vejledere, vi har på skolerne, så de i højere grad kan lykkes. med deres
opgave - herunder bl.a. sparring ift. kollegaer.
Der findes mange dygtige og kompetente medarbejdere på skolerne, der med fordel kunne agere
mesterlære hos nogle af de kollegaer, der har brug for at få udviklet deres mindset, men manglende
tid og ressourcer gør det vanskeligt at få dem bragt i spil.
Forslag til forbedringer:
"Låne" personale på tværs af organisationer, så vi i højere grad kan videndele og få bragt flest
mulige ressourcer og kompetencer i spil

Bord 19
Mange af dem der rådgiver forældrene udenom skolen har ikke kendskab til de tilbud og den skole
vi har.
Har vi fået en dårligere dialog, efter at meget af dialogen er blevet digital. Drøftelse af hvordan vi
laver forældreinvolvering uden at vi giver alle børn og forældre samme "medicin".
Fordomme/forskellige forståelser - hvad er et inklusions barn?
Fælles for gruppen - positive udmeldinger om dygtige personaler. Fordel ved de skoler som har tæt
samarbejde med børnehaverne, hvor der bliver en rød tråd i indsats. Det kunne være et forslag til et
fremadrettet arbejde/indsats
Anvender vi ressourcerne rigtigt?
Hvordan kan vi undgå at der opstår konflikter i dialogerne? Bruger/ har vi tid nok til at forstå
hinanden, eller misforstår vi hinanden og vores hensigter i udmeldingerne?
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Runde 2:
Samarbejde når det bliver svært i Aalborg Kommunes
skolevæsen
Hvilke punkter ser I som henholdsvis mest og mindst udfordrende, i forhold til
samarbejdet om børn i grænselandet mellem inklusion og visitation?
På hvilke punkter er I enige og uenige?

Bord 1
Ressourcer forsvinder mellem forvaltninger (F/B og skole). Ligeledes fra skole til skole. Der skal fokus
på overgange fra systemer.
Den samme ressourceperson vil være godt.
En børne/unge forvaltning 0-18 år vil være en fordel
Tilgangen til familien er vigtig. Dialogen er vigtig. Forældre handler med følelser og skole med faglig
tilgang
Ressourcer til forældregruppen (coaching ex.) Inklusionsstøttegrupper på skoler. Hjælp fra netværk
skolerne imellem,
Små skoler kunne godt have større andel af børn med udfordringer.
Dialog mellem parterne er vigtig.
Den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt. Omfordeling af ressourcer.

Bord 2
Enige om ppr, ppr,
Det er problematisk, at det er forældrene, der skal samle tråde mellem alle i indsatsen, at
indsatserne koordineres af andre.
Det er godt at arbejde med "den gode klasse", det kan være en støttende indsats,
Et dårligt samarbejde bliver en "livslang fortælling", hvorimod, der hvor man kan lykkes med også,
det, der er svært bliver det en fortælling om det, der lykkes.
Det handler så meget om relationer!!!
Det er vigtigt at forventningsafstemme, hvilke særlige behov og vilkår er ideelle for dette barn og
hvad er realistisk i relation til fællesskabet.
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Bord 3
Den tidlige indsats er vigtig - men den skal være velbegrundet og der skal være forsøgt forskellige
tilbud i forhold til hver enkelt barn
Kan man sætte alle børn i kasser - og er det godt for alle børn.
Ved at have fokus på den enkelte, investeres i hver barns udvikling
Hvordan sikres dialog i de svære samarbejdssager, så man tilstræber at alle vinder og eleverne ikke
bliver tabere i skolen og i deres liv.
Den personlige relation mellem elever og medarbejdere, der gør at barnet er set, hørt og får
mulighed til at være sig selv i sin egen udvikling er et vigtigt match. Hvordan kan det ske...?
Hvordan får vi skabt arbejdstid ud af ventetiden i en overgang fra noget til noget andet?

Bord 4
Når det er svært, kan dialogen let komme under pres, men dialogen er central for at komme videre
og for at komme til at lykkes. Der kan let ske et brud i tilliden mellem hjemmet og skolen.
Der er manglende ressourcer til at undersøge hvad der er på spil for barnet (det kan være tid til
forældresamarbejde, tid til samarbejde mellem lærere og pædagoger, mangel på faglighed)
Husk at tale med barnet - ikke kun om barnetVi skal være endnu bedre til at overlevere viden, hvad der er hjælpsom for barnet - og gøre brug af
denne viden.
Gode børnefællesskaber kan også være et middel til at få børn til at lykkes.
Der skal også være fokus på fællesskaber mellem forældre, det kan være meget svært at være
blandt andre forældre, når ens barn ikke trives eller fungerer godt.
Der kan være et dilemma (både for forældre og fagpersoner)mellem fokus på det enkelte barn og
fokus på fællesskabet.
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Bord 5
Det der lykkes:
Når alle vil relationen, Der er åbenhed og vi vil dialogen.
Børn er unikke - der er ikke en sag der er ens.
Alle fagligheder bringes i spil tidligt.
Fokus på det samlede ressource forbrug.
Ide turde pulje alle pengene - forsøg.
Kommunikation - rummelighed.
Når den voksne kan skabe den positive relation.
Et stærkt forældresamarbejde.
Når der er støtte til familien.
Hele netværket bringes i spil.
Det der er svært:
Manglende viden på distriktsskolen - kan vi tidligt nok spotte det der er det reelle problem. Der er
for lidt specialviden - i det nære.
Når relationerne er pressede - når følelserne tager over. På alle fronter. Få nogen til at rydde op.
Samarbejdet starter alt for sent. Læreren beder for sent i om hjælp.
Sagerne tager alt for lang tid. Hurtigere handling - sagerne når at blive for svære.
Kassetænkningen gør det svært at lave den rigtige handling. Det er svært med få psykolog timer
En psykolog og en socialrådgiver på skolen - Ide
nogle ledelser - er ikke dygtige nok.
De børn der slår og er udad reagerende er svært.

Bord 6
ABC modellen er en hæmsko for forældre grundet manglende indblik i modellens trin.
Bedre information og inddragelse omkring processerne i grænselandet.
Vigtigt at skabe tillid omkring planen for barnet i grænselandet mellem familiegruppen, PPR, skole
og forældre.
Bedre koordinering omkring barnet med alle relevante fagpersoner samt forældre.
Det er svært når forældre og børn har ekskluderet et barn i grænselandet. Det er vigtigt at arbejde
med åbenhed i samarbejdet og etablere det gode samarbejde i "fredstid".
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Bord 7
* Vi har brug for at tage skyklapperne af - vi må interessere os mere for det, der ligger rundt om
barnet - relationer, trivsel og læring skal hænge sammen
* Der er brug for de rigtige kompetencer/faglighed - og fleksibilitet omkring ressourceforbruget og
nøglepersoner
* Der skal skabes mulighed for at få nye nøglepersoner ind over børnene hurtigt nok ved behov/ved
vanskeligheder - og det skal være legalt/vigtigt at de professionelle formår at sige fra/sige til, når der
er brug for nye kræfter.
* Udredningen skal gå hurtig og der skal være koordinering og enighed om fælles
forventninger/afstemning omkring det fælles mål
* Der er brug for enighed blandt de fagprofessionelle - der er mange forskellige grundindstillinger
blandt læger, psykiatrien, lærere/pædagoger, FB mv. Vi har brug for en rød tråd i indsatserne - vi
skal samle de professionelle hurtigt omkring barnet (relationel koordinering)
* Vi skal skabe rum for fordybelse for disse børn
* Vi har brug for at sørge for at disse elever kommer i skole og går i skole - hvordan håndterer vi
angstproblematikkerne?
* Vi bliver nødt til at snakke sammen om, hvad vi har svært ved - og gøre det gyldigt for børnene at
snakke om det der er svært - åbenhed er vigtigt
* Vi bliver nødt til at erkende og arbejde med at børn og forældre kan have samme vanskeligheder
* Holde fast i det, der virker - igen og igen
* Husk at personalet også gør det bedste de kan
* Kan man arbejde med investeringsmodeller omkring tidlig indsats med høj koordinering ml
forældre og fagprofessionelle
* Når vi kender et barn med vanskeligheder, så kender vi et barn med vanskeligheder - vi bliver nødt
til at arbejde med forskelligheden
* Vi bliver nødt til at arbejde professionelt med forskellige kulturer, andre nationaliteters kulturer og
forskellige danske kulturer
* Vi bliver nødt til at arbejde med skyld og skam følelserne, som forældrene kan få i løbet af
skolelivet
* Det vigtigste er tiden - der skal handles hurtigt men med høj kvalitet og høj faglighed og med
mindste indgreb
* Der SKAL være mulighed for at hente hjælp hos andre fagprofessionelle
* Vi har drøftet fokus på læring eller trivsel - hvad er vigtigst - og hvordan kan vi arbejde

Bord 8
Et åbent og ærligt samarbejde er forudsætningen for at lykkes med projektet
Enighed om målet med samarbejdet (mellem hjem og skole/dus, mellem skole og PPR) er vigtigt
Aktørernes (de voksnes) evne til at bevare det optimistisk fleksible perspektiv i forhold til en elevs
udfordringer skal styrkes og bevares.
Vi kunne ønske os procedureudvikling på kommunalt niveau omkring gode forebyggende indsatser.
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Bord 9
Kommunikation er meget afgørende.
Lang tidshorisont ift. at gennemføre møder - svært at skabe plads i kalenderen, når mange
fagpersoner skal mødes.
Overser man børn som ikke er udad reagerende?
Husker man at støtte den samlede familie - tværfagligt samarbejde.
Bord 10
Det fungerer godt:
Når forældre og pæd. personale samarbejder.
God organisering og struktur ift. at få hjælp.
Udfordring:
Perioden indtil barnet/forældre/pæd. personale kan få hjælp er for lang. Handling: Vi skal bruge
inklusionsteamene noget mere.
Der går for lang tid, inden skolen lytter til forældrenes fortælling om, hvordan barnet har det i
skolen. Især et problem med indadvendte børn, som ikke bliver set. Handling: Pæd. personale skal
have mere viden om børn med særlige behov - også de stille børn.
Måden "børn med særlige behov" omtales skal italesættes. Fokus på måden vi møder forældrene
på.
Indskolingen er særligt udfordret, fordi det er der, det bliver opdaget, hvis der er et barn, som ikke
trives. Handling: Vi skal være bedre til at lave special pædagogiske indsatser noget før - og lave en
god overlevering fra daginstitution til skole. Tidlig indsats og gode overgange. Forslag: Lav en børnog ungeforvaltning.
Bord 11
Mest udfordrende punkter:
Når følelserne kommer i spil
Ventetiden - både undervejs, før og efter (når visitationen er på plads)
Svært at bevare håbet
Omgivelserne har svært ved at håndtere og forstå, når det bliver svært
Mindst udfordrende punkter:
Vilje og åbenhed er vigtig
Tiltag og ideer:
Det rigtige skoletilbud skal vælges, men findes det?
Der skal tages dialog med hele systemet (forældre, PPR, FogB. mv.)
Der skal arbejdes systematisk med handleplaner, tiltag og evaluering - struktur for eleven
Skolerådgiver på skolerne, der kan skabe koblinger og bruge loven til at skabe sammenhæng ligesom PPR psykologer med en ugentlig besøgstid
Lykkes de skoler, der har rådgiver på skolerne bedre?
Tydelighed i forhold til, hvordan og hvor man kan få hjælp i forhold til forældre, elever og
pædagogisk personale (hvad er der på paletten?)
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Bord 12
Mindst:
- generelt set er viljen til stede til at finde løsninger.
- der er oparbejdet en stor faglighed fælles sprog indenfor området
Mest:
- det kan være enormt ressourcetungt når der skal laves en særlig indsats lokalt og det giver nogle
dilemmaer omkring prioriteringerne
- dette gør sig også gældende i familierne
- disse indsatser kræver ofte en lang intensiv indsats så der skal være rum for dette
- det kan være vanskeligt at udnytte disse børns potentialer fuldt ud hvis rammen ikke er den rette
- den nødvendige faglighed skal være til stede lokalt.
- når der skal visiteres til et andet tilbud er det vigtigt at vi har et system hvor der er et fagligt team
der ser på hele situationen omkring et barn, og at dette team træffer valget omkring en evt.
visitation

Bord 13
Det er vigtigt, at der er en systematik i arbejdet og det dokumenteres skriftligt, så det kan medvirke
til at vi kan handle hurtigt uden det bliver forhastet.
Vi skal have løftet den faglige viden hos medarbejderne. F.eks. man er ordblind i alle fag, så det er
ikke nok at dansklærerne er klar til inkluderer.
Fokus på forældresamarbejdet og fokus på dannelsesaspektet, hvor vi alle ikke er ens, men er lige
meget værd.

Bord 15
Det er afgørende, at barnet er omgivet af voksne, der kan se barnets ressourcer frem for mangler.
Vigtigt at prioritere en tidlig indsats i familien /F_and_B)
Balancen mellem at prøve alt hvad vi kan for at inkludere barnet og på den anden side vælge det
rette tidspunkt at sende barnet i specialtilbud.
Forældrenes åbenhed i forældregruppen er afgørende for de andre forældres forståelse.
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Bord 16
Mest udfordrende Ift. samarbejdet
Tager for lang tid at udrede, sætte handling. For mange prøvehandlinger. Der skal udvises rettidigt
omhu. At det kan være ud over den professionelles kompetence. Når der trues/ kan bunde i
manglende viden.
Når der ageres modsat.
Erkendelse af at man har et udfordret barn.
Når det at have særlige behov er tabu.
Tid til samarbejde; mødes på rette tidspunkt.
Kassetænkning.
Når viden går tabt.
Kamp om visitation; om ressourcer.
Manglende viden ift. behov.
Hvordan vi taler om og med hinanden, kan være uværdigt. Værdighed er kodeordet.
Mindst udfordrende ift. samarbejdet
Når personalet bevarer nysgerrigheden på barnet selvom det er svært
Kærligt og ærligt personale, tillid.
Når der sættes tidligt ind.
Når der er en ress baseret tilgang.
Når der er en fælles forståelse / klare rammer / alle tager ansvar.
At vi er tvungen til at tænke ud af boksen.
Bord 17
Det kræver tid og prioritering!
Det den ene part vinder (barnet) må ikke overstige omkostningerne! Forklaring hvor mange
prøvehandlinger på inklusion kan fællesskabet, personalet mv. holde til/rumme.
Når forældre og skole arbejder sammen – så kan vi rykke.
Modsat er vi udfordret når skole og forældre ikke er enige om opgaveløsningen.
Lang proces. Behov for hjælp. Det tager lang tid.
Tit skal det være rigtig gal før der sker handling.
De rigtige ressourcer på de rigtige tidspunkter - brug inklusionsteamene!

Mindst udfordring:
Godt tværfagligt samarbejde. (Forældre, PPR, familiegruppe)
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Bord 18
Åbenhed omkring barnets udfordringer er væsentligt for at skabe forståelse hos øvrige elever og
forældre
Den konstruktive kommunikation kan være svær, når eks. forældre og skole har hver sit syn på
barnets udfordringer
Der er nogle gange "for meget" kommunikation mellem skole og hjem, hvilket kan forstærke de
forskellige perspektiver på barnets udfordringer og præge det samarbejde, der skal være omkring
barnet for at kunne lave en fælles indsats for barnet

Bord 19
Er vi opmærksom på at en specialklasse på kortsigt kan være en dårlig løsning på lang sigt?
Hvordan skal eller kan vi fordele ressourcerne, kan der afgives penge fra en skole hvor der er mindre
behov til en skole med et større behov. Kan vi anvende forskelligheden i skolevæsenet på tværs af
skolerne?
Med de nuværende ressourceudmeldinger er modellerne meget statiske, kan man gøre det mere
dynamisk?
Hvordan kommes der tæt på den enkelte skole og skolepraksis?
Kan man sige, at inden man kan blive visiteret til et specialtilbud, så skal man lave et skoleskift til en
anden folkeskole.
Vil man med større enheder og flere voksne kunne skabe mere inklusion og fleksibel holddannelse?
Eksempel 50 elever i "klassen" med 2-3 voksne, der har mulighed for at skabe forskellige hold.
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Runde 3:
Samarbejde om indstilling og visitation i Aalborg Kommunes
skolevæsen

Hvilke punkter ser I som henholdsvis mest og mindst udfordrende, i
forhold til samarbejdet om børn og afklaring om indstilling og
visitation?
På hvilke punkter er I enige og uenige?

Bord 1
Hvordan løser vi problemet på en lille skole, når der skal sendes penge med et barn?
Klyngesamarbejde skolerne imellem kunne være en løsning - ekspertisen er på skolerne.
Det er ikke sikkert der er et tilbud, der passer til den enkelte elev udfordringen kan løses centralt
hvis ressourcen er der.
Netværksgrupper for børn. Udforsk muligheden for forskellige tilbud.
Fokus på gode overgange.
Pædagoger der følger med i hele skoleforløbet.
Ventetid på visitation og udredning er en hurdle.
Der skal være fokus på forældre, der curler. "Forældreundervisning"

Bord 2
Vigtigt at tænke fleksible og kreative løsninger for det enkelte barn og løbende revurdere
efterhånden som barnet udvikler sig. Eks. kombination af specialskole + DUS på hjemskolen. Eks. tre
timer i almenklasse og derefter i specialtilbud. Kombiner specialtilbud og fællesskab i nærområdet
Visitation og specialtilbuddene skal betales af en fælles kasse og ikke af den enkelte skole.
Husk at den socioøkonomiske- ratiomodel ikke omfatter børn med medfødte handicap
Det er vigtigt, at PPR fastholder sine beslutningskompetencer og står bag visitation, så det ikke
blandes med den enkelte skoles økonomi.

Bord 3
Kan skoler i klynger bruge hinanden - på en god måde, så man rummer flere børn
Professionelt arbejde er vigtigt og dialog er absolut meget vigtigt i forhold til eleven og familierne

overvejelse fra gruppen: kan man lave én samlet visitationsmodel, der tilgodeser alle børn - eller
skal man arbejde med forskellige visitationstilgange?
Skal der være særlige specialiserede tilbud, der samles på nogle enkelte skoler - og skal der være
noget, hvor mindre belastede elever kan rummes og være i nærsamfundet.
Vi skal have fokus på barnets udfordringer - og ikke kun på diagnoser.
Bord 4
Rette indsats på rette tidspunkt - hurtig indsats, som muligvis så kan skaleres ned senere - måske
skal man ikke prøve alt mulig - grænser for hvad man udsætter barnet for.
Fokus på det nye fællesskab - så det ikke udelukkende ses/ opleves som et "tab" for det enkelte
barn.
Vigtigt at udnytte "ventetiden" til noget konstruktivt - ikke blot opbevaring til det nye tilbud kan
effektueres.
Vigtigt at strukturer, der virker for barnet, bliver videreført og "overholdt".
Vigtigt at bevare barnets perspektiv.
Vigtigt også at turde sige "stop" - i stedet for at blive ved at prøve.
Specialtilbuddet må ikke opfattes som et permanent tilbud - men der skal tænkes i en tilbagevenden
til klassefællesskabet - handleplan for, hvordan denne tilbagevenden kan ske.
Bemærkning:
Vi har slet ikke forholdt os til den situation, at der visiteres flere og flere børn til specialtilbud hvorfor sker det ?? Burde der laves et afdækningsarbejde omkring dette forhold?
Bord 5
Det der er svært:
Visitation til egen skole de tolv timer - intet sceneskifte og midlerne er der ikke.
skolerne har ikke halve frie stillinger. Tør ikke indstille.
Tiden fra beslutningen er taget til der sker noget. Flaskehals problemet.
Indstillingen tager så lang tid. Ny løsning i forhold til PPR - evt. privatisering af PPR.
Specialisternes tid er for knap - de skal tidligere ind.
For meget kassetænkning. - visitering så er problemet væk.
Det der lykkes:
Når der er midler til mellemløsningerne.
Løbende visitering, meget hyppigere.
Når der ses på det der virker og danner erfaringer.
ide: en "ombudsmand til konfliktløsning" - og der kan besluttes handlinger.
Turde prøve eksperimenter. - lade skolerne prøve nye veje sende penge efter det.
Bord 6
Gruppen har haft svært ved at finde nogle klare fokusområder på dette punkt.
Det er vigtigt at have et større fokus på perioden mellem visitering og afklaring for forældre, barn og
skole.
Det er en udfordring når barnet får tildelt 12 timer. Det kan sætte skolerne under pres. Det er vigtigt
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at forældrene får en tydeligere definition omkring dette tilbud og hvad de kan forvente.
Samarbejdet mellem distriktsskolelederen og specialtilbuddene er vigtigt i re-visiteringen.
Vigtigt at trivselspersonen skal mere på banen i processen.

Bord 7
* Vi ser en løsning med 3 årlige visitationer - pt er der udfordringer omkring juni/september pga.
sommerferien - og de modtagende specialklasser oplever udfordringer med pædagogikken i
modtagerklasserne.
* Vi mangler nogle fleksible eksperter omkring angst og skolevægring, der kan hjælpe i praksis
* Vi udvander specialområdet fordi vi sætter elever med mange forskellige diagnoser i samme tilbud
Vi har brug for en model, hvor vi både arbejder forebyggende og indgribende
* En model der tager hensyn til både økonomi og faglighed.
Fleksible muligheder. Ikke kun enten special eller almen.

Bord 8
Vi ønsker i arbejdet med en holdbar model for inklusion og visitation - en ambitiøs Aalborgmodel at arbejde med udgangspunkt i pædagogik og ikke økonomi.
Vi opfordrer til en model, der kan give muligheder for lokale løsninger.
Vi mener at Aalborgs folkeskoler skal påtage sig et 0.-9. klasses ansvar for alle elever.
Vi vil gerne skabe større muligheder for tilbagevenden til almenklasse gennem faste procedurer for
arbejde med handleplaner for tilbagevenden

Bord 9
Hvordan sikres et fælles ståsted i samarbejdet, så der ikke opstår en kløft mellem "dem og os"?
Er vi gode nok til at formidle de forskellige muligheder der er for råd og vejledning?
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Bord 10
Mindst udfordrende/fungerer godt:
Fast PPR-medarbejdere tilknyttet skolerne.
Skolens kendskab til distriktets børn er vigtig - kan skabe overblik ift. at være på forkant i mødet
med barnet.
Trivselsforum og netværksmøder fungerer godt.
Forældre, skole og PPR, FB fælles ansvar for børnene.
Flere visitationer 3 - 4 pr. år.
Meget udfordrende:
Der er for lang "behandlingstid"/ventetid.
Vi mangler overblik over, hvilke muligheder børn/forældre har for at få hjælp. Handling: PPRs
hjemmesider, skolernes, kommunens hjemmeside m.fl. skal være mere tydelige - se fx.
Frederiksberg
Skolen ser ofte ikke de samme problemer, som forældrene ser.
Det er ikke alle børn, som ønsker at være en del af det fælleskab, vi definerer for dem.
Børn i specialklasser skal også lære noget og udfordres fagligt.
Bord 11
Mest udfordrende:
Er barnet beskrevet ordentlig? Ved vi nok om barnet, hvem er tovholder? Vigtigt med grundigt
forarbejde.
Er alt afprøvet - er det korrekte sted en elev visiteres? hvem skal samarbejde og hvem gør hvad?
Når forældre og skole ikke er enige om indstillingen.
At den enkelte skoleleder selv skal vurdere og være købmand er yderst problematisk
-der kan dog være incitament for at bruge pengene lokalt
Hvordan er fordelingen af ressourcer?
-der skal være balance i forholdet mellem ressourcer til almenområdet og specialområdet - de må
ikke tage penge fra hinanden. Hvis vi starter med en underfinansieret model, så er det vanskeligt at
starte ud fra gode intentioner.
Mindst udfordrende:
Når vi ved mere (fx ved indstilling) er det vigtigt at arbejde systematisk, så der kan bygges bro!
Fælles retning og dokumentationen
Når der er gode beskrivelser, der kan fortælle om barnet og dets ressourcer
Ideer til ændringer:
Vis mig pengene!!
Tilgangen til hvordan man møder børnene, når de kommer i skolen
Hvad er vores værdier? Hvordan kan vi sætte fokus på, hvad der er vigtigt - ikke så meget fokus på
fagfaglighed, men dannelse.
Bord 12
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Mest:
- der skal laves en tidlig forebyggende indsats - der skal laves en økonomisk model som er objektiv ift. de børn som det ikke er muligt at inkludere
- når der skal visiteres så skal der sættes et team som ser på bredt omkring barnet - både ift. barnet
og ift. familiens situation
- det er vigtigt at der laves en handleplan med tydelige pejlemærker. I dette arbejde skal det være
muligt at trække på professionelle med forskellige fagligheder, som kan sparre, vejlede, coache mv.
omkring praksis - dette skal gå på tværs af forvaltningerne (erfaringerne fra Projekt Uddannelsesløft
har været gode)
- der skal være en tovholder på sagen

Bord 13
Ventetid mellem de forskellige indsatser skal være så kort som muligt.
Mulighed for forældrerådgivning til forældre med børn med særlige behov. Så forældrene ikke står
alene med opgaven. Herunder forældrenetværk med forældre der har været i samme situation.
Vi skal have børn, der bevæger sig mellem det specialiserede område og normal skolerne. Der skal
ligge en udslusningsplan ved en re-visitation til specialanbringelse, når det giver det mindste
mening.

Bord 15
Det er vigtigt, at skolen arbejder systematisk med processen omkring det udfordrede barn
(afprøvning og evaluering af tiltag samt dokumentation).
Skoleledelsen har en opgave med at få det pædagogiske personale til at se en mening med
dokumentationen.
Det er vigtigt, at forældrene kender processen, hvornår sker hvad og hvordan.
Forventningsafklaringen mellem PPR og skolen er vigtig, så skolen ikke kommer til at fremstå, som
nogen, der ikke kan levere varen.
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Bord 16
Mest udfordrende:
Perioden fra visitation og til eksekvering kan opleves lang og frustrerende; at få hverdagen til at
køre.
Bekymring om eleven er visiteret korrekt + er den faglige udfordring tilstede
Når der visiteres til egen skole(alt efter udfordring)
At man som forældre ikke er involveret
At "tunge" forløb giver dårlige fortællinger.
Elever der ekskluderes får et dårligt selvværd, der følger med hele livet.
Mindst udfordrende:
opstart i tilbud og det nye er godt.
En lettelse ved afklaring, giver ro.
Når man bruger diagnoser/udfordringer med barnet og ikke mod barnet.
Bord 17
I gruppen var der enighed om at der ikke må kassetænkning i det. Det ser vi som en udfordring.
Et "Nej" fra visitationsudvalget – hvad så, når vi synes vi har gjort alt. Hvordan får de nære voksne til
at arbejde med det!
En anden bekymring: Indstilling til visitationsudvalget giver højst sandsynligt bagslag i forhold til at
specialteamet vurderer at distriktsskolen skal selv løse opgaven. Betyder det at man ikke længere
tør indstille børnene?
Er vi enige om målet – hvad vil vi opnå? Flest mulige børn i almen området - giver det børn som
bliver så dygtige de kan!
Et ønske om at få lov til at lave forsøg i klyngerne med at lave pædagogiske løsninger som kan give
bedre læringsmiljøer gerne på tværs af skolerne. Det kræve volumen, hvis ny visitationsmodel skal
kunne lykkes.
Bord 18
Visitationen i juni udfordrer specialtilbuddene ift. at kunne nå at være klar til at modtage nye elever
pr. 1/8; normeringen kan ændre sig og der kan være behov for at ansætte nyt personale.
Det er svært, når elever visiteres til specialtilbud, men det skal foregå på distriktsskolen med 12
støttetimer.
Er det altid det rigtige tilbud, barnet visiteres til? Er vi dygtige nok til at beskrive barnet? Det kan
være en udfordring, hvis barnet først er ekskluderet i almenskolen og siden også oplever at blive det
i special
Det er bekymrende, at almen i stadig højere grad "udhules" for at kunne tilføre de stadig flere
midler til almen, der er behov for
Det opleves generelt, der er en rigtig god overlevering mellem almen og special
Vi bør se forskellighed som et dannelsesideal
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Bord 19
Mulighed for kortere forløb i specialtilbud - "praktik/studieophold"
Kan skolernes forskellighed bruges til at skabe fællesskaber for alle? Vil der være andre muligheder
på en anden folkeskole?
Kan vi kigge på historik i forhold til antal eller typer af visitationer? Hvad kan vi få ud af det?
Gør vi det alle lige godt - vi fortæller om det vi gør godt, eller gør vi det alle lige skidt? Hvordan får vi
fokus på hvordan vi kan lære af hinanden og blive bedre alle sammen?
Skolens kontekst er med til at definere normalbegrebet og dermed om eleven kan inkluderes eller
skal visiteres
Vi er ikke tydelige nok på at informere om det fravalg man gør, når man vælger et specialtilbud til i
stedet for at fokusere på fremtiden.
Skal vi have statiske modeller eller kan man lave ressourcefordelinger der ikke bygger på formler i et
regneark hvor der er pædagogiske og faglige vurderinger der ligger til grund?
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