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Procesbeskrivelse for kvalificering og implementering - inklusionsstrategi 2018
Arbejdsgruppen har arbejdet med disse temaer og er kommet frem til den
videre proces:
1. Skoleafdelingen udarbejder et udkast til en revideret inklusionsstrategi og sender det i høring til hver skoles ressourceteam samt skolebestyrelse
2. Skolernes ressourceteam bearbejder internt udkastet medio august/primo september og giver en foreløbig tilbagemelding på strategien senest medio september
3. Hvert ressourceteam udarbejder en præsentation af, hvorledes de på
baggrund af strategien organiserer og strukturerer den lokaleindsats,
herunder eksempler, cases og konkrete forløb
4. Skolernes ressourceteam inklusiv ledelse - samt repræsentanter fra
FCK og PPR - mødes til en fælles dag, hvor hvert team præsenterer
deres lokale inklusionspolitik for hinanden
5. Inspireret af de øvrige arbejder hvert team på selve dagen videre
med dels deres interne organisering af den lokale inklusion, dels den
sidste sparring på selve strategien. Der vil være et særligt fokus på
det tværfaglige samarbejde i teamet.
Hvert team skal afslutte dagen med en beskrivelse af, hvordan de vil
implementere og vidensdele strukturen på skolen, så den enkelte
medarbejder for et kendskab og et ejerskab til inklusionsstrategien –
og indsatsen på skolen.
På selve dagen vil der endvidere blive samlet ideer, organiseringer,
eksempler og konkrete forløb til et fælles, tværkommunalt inspirationskatalog til frit brug for skolerne.
6. I kølvandet på den reviderede inklusionsstrategi, vil konsulenter fra
Skoleafdeling besøge hver enkelt skole som en årlig tilbagevendende
begivenhed. Besøget vil både være et konkret besøg i klasser, møde
med medarbejdere samt en drift- og udviklingssamtale med ledelsen
samt relevante ressourcepersoner. Hvert besøg vil strække sig over
et par dage.
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Som en samtidig proces med den konkrete inklusionsstrategi arbejdes der i
øjeblikket på flere fronter:
- Dels med en udvidet brobygningspolitik mellem skole- og dagtilbud
- Dels et forbedret samarbejde og et større kendskab til hinanden på
tværs i Børne- og Ungeforvaltningen
- Muligvis en ændret visitationsstruktur, så visitation på de forskellige
områder (skole og behandling) bliver mere samlet
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