
  

Udtalelse 

 

Generalforsamlingen i Slagelse Lærerkreds, forsamlet mandag den 31. marts 2014 i Korsør udtaler: 

Ved inklusion i normalklasser er det nødvendigt, at der 

- afsættes midler og aftales en plan for efteruddannelsen af lærerne, så de er rustet til at inkludere elever 

med særligt behov i den daglige undervisning 

- er en sammenkædning af klassekvotient og inklusion, så klasser, der rummer elever med særlige 

behov, får lavere klassekvotient 

- skal udarbejdes en konkret handleplan af skolen i samarbejde med PPR, når eleverne skal inkluderes. 

En plan, som også har forældrenes opbakning.  

Hele formålet med at inkludere flere elever, som tidligere modtog specialundervisning, skal være, at det 

gavner elevernes udbytte af undervisningen. Der er store udfordringer ikke bare for de elever, som før 

modtog specialundervisning, men også for resten af klassens elever.  

Slagelse Lærerkreds gennemførte i november 2013 en lokal undersøgelse af, hvordan lærerne oplever 

inklusion i Slagelse Kommune. Her er svarene alarmerende, idet 85 % af deltagerne oplever, at de har 

elever i deres klasser, der ikke får den særlige støtte, som de har behov for. Tæt ved 77 % føler sig ikke 

uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de elever, der i dag er inkluderet i undervisningen, 

og 78 % oplever, at de inkluderede elever har en negativ betydning for lærernes arbejdsmiljø.  

Danmarks Lærerforening har udsendt konkrete forslag til, hvordan folkeskolens inklusionsindsats kan 

styrkes og Slagelse Lærerkreds mener, at man i Slagelse Kommune bør tage bemærkningerne i 

skolepolitikken alvorligt om, at ikke alle elever vil have gavn af at blive inkluderet i normalklasserne. 

Beslutningen om at samle Heldagsskolen, Klostermarken og CSU på en nyrenoveret Nørrevangsskole skal 

være starten på, at etablere et alternativ til elever, der ikke kan være i de tilbud normalklasserne kan 

give. 

 

Det er vigtigt, at lærerne og eleverne ikke står alene tilbage med inklusionsopgaven. Slagelse Kommune 

skal i samarbejde med ledere og lærere aftale en strategi for inklusionen og en plan for, hvordan de 

ressourcer, som er sparet i specialundervisningen, anvendes i normalundervisningen til bedre inklusion. 

Det er svært, at se pengene følger eleven. Kommunen sparer 9 mio. kr. i tidlig indsats, og dermed bliver 

inklusion en spareøvelse.  

 

Med venlig hilsen 

Per Toft Haugaard 

Formand Slagelse Lærerkreds 
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