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Høring – inklusionsstrategi for skoleområdet
Selv om høringsbrevet ikke er stillet direkte til Skolelederforeningen, ønsker vi at bidrage til
høringen af strategien. Høringssvaret forholder sig udelukkende til inklusionsstrategien – ikke
til de medsendte bilag.
Skolelederforeningen er meget enig i, at det er en grundlæggende værdi og et grundlæggende
menneskesyn, at børn og unge har en ret til at indgå i inkluderende og meningsfyldte
fællesskaber. Skoleledelserne vil i samarbejde med medarbejderne gøre sig umage for at leve
op til strategien.
Vi vil dog ikke lægge skjul på, at der er ressourcemæssige udfordringer.
 Vi bemærker, at der under ”Den fagprofessionelle opgave” nævnes,
at ledelsen skaber mulighed for at personalet ”oplever tid og mulighed for fælles
refleksion”, og at personalet ”oplever at have den nødvendige tid til samarbejde”.
 Under den ”Den professionelle ledelsesmæssige opgave” står der, at ”Ledelsen skaber
et ressourcemæssigt råderum til, at specialiserede medarbejdere har mulighed for at
vejlede og sparre med både kolleger og eventuelle andre understøttende funktioner”.
 Herudover nævnes også i afsnittet ”Udvikling af den fagprofessionelle opgave”
mulighederne for efteruddannelse/kompetenceudvikling.
Det giver anledning til, at vi konkret vil foreslå, at der under ”Den professionelle
ledelsesmæssige opgave” tilføjes, at
 Ledelsen oplever, at der er de nødvendige ressourcer til at gennemføre
målsætningerne i strategien.
I afsnittet om ”Den lokale implementering …..” er der en forventning om, at skolerne ved
udgangen af indeværende skoleår, 2018/19, har udarbejdet en lokal handleplan. Handleplanen
skal etableres i et samarbejde med skolebestyrelsen, ressourceteamet samt LMU. Der bør
selvfølgelig også være en involvering af hele personalet. En seriøs og involverende proces,
med det nødvendige ejerskab, skabes ikke på så kort tid. Vi vil konkret foreslå, at der kommer
til at stå:
 Der på alle skoler i Køge ved udgangen af 2019 vil være en lokal handleplan
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