
Strandskolens principper for inklusion 

Greve Kommune har vedtaget inklusion som et af sine grundlæggende principper på skoleområdet. 

Dette sker med henblik på, at børn og unge i skole og SFO sikres mulighed for at indgå som 

ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab inden for almenområdet – eller så 

tæt på som muligt.  

Arbejdet med at støtte børn med særlige behov og forudsætninger på skoleområdet skal derfor også 

først og fremmest varetages af forældre og lærere og pædagoger tættest på barnet.  

Implementeringen af princippet om inklusion, der ikke er nyt, sker i sit nuværende omfang dels på 

grund af principielle overvejelser, dels i en erkendelse af at udgifterne til specialundervisning m.v. 

er stigende, og dels i en forventning om besparelser, der vil være til gavn for det samlede 

skolevæsen på længere sigt.   

Dette indebærer, at der på alle skoler og SFO’er i kommunen skal udarbejdes principper for 

inklusion.  

Strandskolens principper for inklusion bygger af gode grunde på  

Greve Kommunes inklusionspolitik:   

Hvad forstår vi ved inklusion?  

• Børn og unge sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og 

udviklende fællesskab inden for almenområdet – eller så tæt på som muligt.  

• Det er forældrenes og medarbejdernes ansvar at skabe fleksible fællesskaber, der 

understøtter det enkelte barns og børnegruppens faglige, sociale og personlige udvikling.  

Hvorfor er inklusion vigtig?  

• Børn og unge skal opleve, at de har unikke egenskaber, interesser og læringsbehov, som de 

kan deltage med i fællesskabet.  

• Kommunens institutioner og tilbud skal anerkende og værdsætte den mangfoldighed, der 

findes mellem børn og unge – og indrette tilbud og aktiviteter derefter.  

Vi vil derfor:  

• Styrke børn og unges selvværd ved at have fokus på deres ressourcer og anerkende, at de 

lærer på forskellig vis.  



• Sikre at alle kommunens institutioner og tilbud har fokus på betydningen af venskaber og 

fællesskaber med plads til forskelligheder.  

• Inddrage forældre i ansvaret for at skabe inkluderende fællesskaber.  

• Arbejde for, at børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser kan deltage i såvel 

almindelige som særligt tilrettelagte aktiviteter og fællesskaber.  

• Understøtte medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde inkluderende.  

• Arbejde for at barnet og den unge med særlige forudsætninger og talent kan deltage aktivt i 

fællesskabet.  

• Arbejde for at en større andel af børn og unge modtager deres tilbud indenfor kommunens 

almentilbud.  

Skolebestyrelsen er enig i, at inklusion er et godt og rigtigt princip, der er i god overensstemmelse 

med  

Strandskolens værdigrundlag: 

EN SÆRLIG ÅND AT VÆRNE OM 

Faglighed, fordi  

• vidensamfundet har brug for selvstændige og kompetente mennesker  

• alle har ret til at blive udfordret med høje positive forventninger  

• forståelse og indsigt er nødvendige for at begå sig 

Fællesskab, fordi  

• vi sammen og engageret skal finde løsninger på fælles udfordringer  

• vi skal lære af hinandens kompetencer og ideer  

• alle skal indgå i et forpligtende fællesskab byggende på medbestemmelse og indflydelse 

Kreativitet/Innovation, fordi  

• det, at se nye perspektiver, udvikler mennesker  

• vi, gennem dialog og skabende proces kommer til større forståelse  

• variation fremmer glæde og motivation og skaber rum for udvikling 

Tryghed, fordi  

• vi fungerer bedst, når vi mødes og forstås, som dem vi er  

• vi udvikles bedst i et anerkendende og positivt fællesskab  

• tryghed og tillid er fundamentet for læring og personlig vækst 

Det er skolebestyrelsens intention, at  



De bærende elementer i arbejdet med inklusion skal være:  

• anerkendelse  

• tillid  

• respekt  

• åbenhed og  

• kommunikation 

Skolebestyrelsen er imidlertid klar over, at arbejdet med inklusion er en proces, der kræver tid, 

indsats og ressourcer fra både skolens bestyrelse, ledelse, lærere, pædagoger, forældre og elever.  

Skolebestyrelsen agter i den forbindelse navnlig i indkøringsfasen løbende at revidere og udvikle 

principperne i lyset af de erfaringer, der indhentes fra kurser, foredrag, møder m.v. med fagpersoner 

inden for området, dialog med forældregruppen og eleverne, herunder debataftener og møder m.v. 

og fra arbejdet med inklusion i dagligdagen på skolen og i SFO’en.  

På denne baggrund har skolebestyrelsen vedtaget at tage udgangspunkt i følgende  

Principper for inklusion: 

• Arbejdet med inklusion skal være til gavn for alle børn, unge og ansatte på skolen og 

dermed for skolens kerneydelse – undervisningen.  

• Vi udvikler lege- og læringsmiljøer, der vægter fællesskab, mangfoldighed og forskellighed, 

og hvor den pædagogiske praksis tager hensyn til, at børn og unge udvikler sig på 

forskellige måder.  

• Vi fokuserer på udvikling af børnenes og de unges faglige, personlige og sociale 

kompetencer.  

• Inklusion sker i anerkendelse af, at fællesskab er en styrke, og efter omhyggelige 

overvejelser, uanset om det sker i større eller mindre omfang.  

• Vi tager udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som børn og unge har, og skaber 

mulighed for, at alle børn og unge i videst muligt omfang får en plads i forpligtende 

fællesskaber med kammerater og voksne.  

• Vi anser forældre som en ressource i samarbejdet om klassens og den enkelte elevs trivsel 

og læring, og anerkender, at forældre er eksperter i deres børn.  

• Vi anerkender imidlertid også, at lærere og pædagoger er eksperter i klasser og sociale 

fællesskaber.  
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