Høringssvar til Strategi for inkluderende fællesskaber i skole og sfo fra Søndre Skoles
skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Søndre Skole har følgende bemærkninger og opklarende spørgsmål til forslaget
til ny inklusionsstrategi på skoleområdet i Køge Kommune:


Søndre Skoles skolebestyrelse vil gerne understrege, at vi synes der er rigtig mange gode
tanker i den nye Strategi for inkluderende fællesskaber i skole og sfo og at vi er enige i
grundtankerne i strategien.



Særligt sætter vi pris på, at det er understreget i den overordnede organiseringsopgave, at det
er det forebyggende arbejde, der skal prioriteres, og at det bliver fremhævet, hvor vigtigt
forældresamarbejdet er.



Vi vil dog også påpege at øget forebyggende indsats, prioritering af udviklingsorienterede
læringsmiljøer og en stærk indsats på inklusionsområdet kræver flere ressourcer og vi vil
derfor gerne se uddybet, hvor der skal findes midler til at føre strategien ud i virkeligheden –
så den ikke blot bliver fine ord på papir. Vi ved godt, at midler til inklusion delvist er lagt ud
til skolerne, men siden dette blev gjort har inklusionsopgaven ændret sig meget. Et eksempel
herpå er, at der umiddelbart er mange flere elever med angstproblematik og andre lignede
problematikker – som blot er kommet oveni. Derfor er man nødt til at kigge på ressourcerne.
Kunne en mulig del af løsningen være en vægtning at elever med særlig ressourcekrævende
behov, som kan have indflydelse på klassekvotienten?



Vi synes det er positivt, at der er indtænkt en plan for implementering af strategien med et
krav om lokale handleplaner. Vi vil dog påpege, at fristen (udgangen af skoleåret 18/19)
umiddelbart er lidt kort hvis alle parter skal høres og arbejdet skal gøres ordentligt.



Endeligt vil vi gerne opfordre til en uddybning af, hvordan der vil blive evalueret/målt på
hvordan strategien lykkes. Vi sætter pris på at der lægges op til en tæt opfølgning mellem
kommune og ledelse, men hvad vil der konkret blive målt på og hvad er succeskriteriet?

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Søndre Skole 17. januar 2019

