
 

 

 

Frederiksberg Kommunelærerforenings generalforsamling den 15. marts 2012 

udtaler: 

Inklusion er et vilkår i den moderne folkeskole. Det stiller store krav til lærere og ledelse i fællesskab. 

Inklusion skal altid komme såvel den enkelte elev som fællesskabet til gode - det må aldrig blive en 

spareøvelse. 

 

Lærerne på Frederiksberg mener, at inklusion under de rette forudsætninger og med de rette midler kan 

være et tiltag, som kommer såvel den enkelte elev som fællesskabet til gode. 

 

Børn lærer, når de deltager i sociale sammenhænge og bidrager til fællesskabet. Inklusionen giver derfor 

mening, når de inkluderede børn opleves som en del af fællesskabet både fagligt og socialt.  

 

Succesfuld inklusion kræver bl.a.: 

� At inklusionen er til gavn for fællesskabet og den enkelte elev  

� At det er den enkelte elevs behov og ikke økonomiske hensyn, der danner grundlag for inklusionen 

� At fællesskabet og almenundervisningen styrkes 

� At eleverne får tilbudt de rette støtteforanstaltninger, herunder flere lærere i klasserne 

� At de fysiske rammer giver mulighed for aktiviteter, der kan fremme inklusionen 

� At skolens vejledere og lærere har den fornødne tid og mulighed for at understøtte inklusionen 

� At inklusionsopgaven sker i samarbejde med lærerne og ledelserne på skolen 

 

Inklusion må og kan aldrig blive den enkelte læreres ansvar.  Indsatsen bør bygge på et fælles grundlag, der 

udarbejdes i et samspil mellem kommunen, skoleledelserne og lærerne, så der bliver tale om en fælles plan 

for håndtering af inklusionsopgaven med henblik på ad den vej at styrke inklusionen i Frederiksberg 

Kommune.  

 

Frederiksberg Kommune arbejder netop nu med at udvikle en fælles kommunal strategi for inklusion i det 

frederiksbergske skolevæsen, men lærerne og Frederiksberg Kommunelærerforening er ikke inviteret med 

ved bordet. 

 

Herfra skal lyde en opfordring til kommune og forvaltning om hurtigst muligt at mødes med lærerne og 

Frederiksberg Kommunelærerforening for sammen at drøfte, hvordan vi sikrer det pædagogiske og faglige 

fokus i inklusionsopgaven. 

 


