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Albertslund, 3. oktober 2016 
Skoler og uddannelse 
Albertslund Kommune 
 
Vedr. høring om Kriterier for den specialpædagogiske indsats, økonomi og visitation 
 
Albertslund Lærerkreds har med interesse læst høringsmaterialet og finder det positivt at den 
specialpædagogiske indsats drøftes og evalueres. Kredsen kan bakke op om intentionen om at udvikle 
tættere samarbejde mellem PPR og skolerne. 
 
Overordnet set er vi enige i de syv kriterier, der er rammesættende for arbejdet og helheden omkring 
børnene. 
 
I baggrundsmaterialet står der ”overordnet set lykkes det godt med inklusionsarbejdet i Albertslund”. Denne 
konklusion er draget på baggrund af procentdelen af børn, som går i folkeskolen. Vellykket inklusion kan ikke 
udtrykkes alene ved et tal, der er mange andre faktorer, som også står i materialet og i ”Skole for Alle”. Disse 
faktorer er der ikke taget stilling til og derfor stiller vi spørgsmålstegn ved konklusionen. 
 
Vi har følgende kommentarer til høringsmaterialet:  
 

 Det er positivt og nødvendigt at der overflyttes 2 mio. kr. fra PPR’s budget til skolerne, så elever med 
et behov for støtte under 9 timer ugentligt kan tilgodeses bedre. 
 

 At relevante fagpersoner inddrages i udarbejdelsen af den specialpædagogiske plan er en 
nødvendighed. Lærerne ser frem til at blive inddraget i dette. 

 

 Ved at fagspecialisternes (SPUK og psykolog) primære arbejdsplads bliver på skolerne, forbedres 
mulighederne for samarbejdet med lærerne. 

 

 Indførslen af en elev- og klassetalsmodel giver skolerne bedre mulighed for at arbejde og planlægge 
mere langsigtet med indsatserne. Dog vil vi udtrykke bekymring for den såkaldte vippemodel, da 10 
elever i en specialgruppe sjældent er holdbart i en længere periode. 
 

 Det er godt, at der er planlagt og afsat midler til opfølgning og evaluering af indsatserne. Den særlige 
inklusionsindsats på 3,7 mio. kr. bør indgå i dette arbejde. 
 

 Ideen om at have en guide, som har snor i en enkelt sag og ved hvad der sker, er positiv.  
 

 Vi finder det meget bekymrende, at kun 26 % af lærerne oplever, at de har de nødvendige faglige 
kompetencer til at arbejde inkluderende.  
For at lærere lykkes med deres opgave – også at arbejde inkluderende – skal de kunne se, at 
eleverne udvikler sig både fagligt og socialt.  
Clearinghouse’ systematiske review om inklusion anbefaler at lærerne udvikler deres inkluderende 
undervisningspraksis i samarbejde med lærere med specialpædagogiske kompetencer.  
Derfor anbefaler vi, at man fastholder den oprindelige plan med at uddanne 5 % af lærerne i 
specialpædagogik.  

 
Albertslund Lærerkreds vil følge implementeringen af de nye tiltag for den specialpædagogiske indsats 
meget tæt, og stiller os selvfølgelig til rådighed i forbindelse hermed. 
 
Med venlig hilsen  
 
Claes Hjort     Maiken Amisse  
Kredsformand    Kredsstyrelsesmedlem 
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