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HØRING

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I SKOLE OG SFO
Netværket af skolebestyrelserne i Køge Kommune anerkender Køge Kommune
for med denne strategi at sætte fokus på inkluderende og meningsfyldte
fællesskaber og børn og unges ret til at indgå i disse. Vi anerkender det
grundlæggende menneskesyn, der definerer inkluderende fællesskaber og
indrømmer, medgiver at inklusion også rummer respekt for mangfoldighed og
forskellighed samt for de mennesker, der indgår i dem.
Vi er samtidig positive over for de 4 dimensioner og kriterier, der skal sikre, at
barnet fysisk, socialt, fagligt og personligt oplever sig inkluderet i fællesskabet,
samt at det forudsætter et samarbejde mellem alle involverede – herunder et
tæt samarbejde mellem skole og hjem.
Strategien er tydelig, hvilket kan være med til at skabe fællestræk for inklusion
på tværs af kommunen. Dog er man nødt til at have sig de problemer for øje,
der kan være forskellige for de enkelte børn. Derfor skal der stadig være rum
til at målrette indsatsen individuelt mod det enkelte barn.
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Vi imødekommer, at Køge Kommune ikke længere har en procentmålsætning
for inklusionsindsatsen, men hvordan vil Køge Kommune så evaluere på, om
man lykkes med ”Strategi for inkluderende fællesskaber i skole og SFO”?
Vores største bekymring går på det økonomiske grundlag. Hvilke resurser
følger der med strategien? Køge Kommune har både i sommer 2018 og i
indeværende måned gennemført omfattende besparelser på børne- og
ungeområdet, hvilket naturligt også får betydning for skoleområdet. År efter år
har der været foretaget rammebesparelser på skoleområdet. Vi er bekymrede
for. at konsekvensen er, at man i sidste ende ikke kan leve op til de krav, der
stilles til at drive en skole.
Inklusion er en tung og tidskrævende opgave for den enkelte skole, så
hvordan skal strategien implementeres på skolerne? Skal det ske indenfor
skolernes nuværende økonomiske ramme?
Køge Kommune er en attraktiv kommune, der ønsker at tiltrække børnefamilier
og unge par. En fremtidsparat og velfungerende folkeskole med et solidt
fagligt niveau og god trivsel spiller en central rolle, hvis man ønsker at
profilere Køge Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig og derved også
være medvirkende til, at vi fortsat kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til et
voksende erhvervsliv i kommunen. Derfor mener vi, at en flot og ambitiøs
”Strategi for inkluderende fællesskaber i skole og SFO” også bør være
økonomisk prioriteret.
Skolebestyrelserne i Køge Kommune bakker samlet set op om ”Strategi for
inkluderende fællesskaber i skole og SFO.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelserne i Køge Kommune
Alkestrup Skole, Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Ellebækskolen,
Ellemarksskolen, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Højelse Skole,
Kirstinedalsskolen, Sct. Nicolai Skole, Skovboskolen, Søndre Skole,
Vemmedrupskolen

