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Indkomne udtalelser til inklusionsstrategien ’ En fælles og tryg fremtid’
Forvaltningen har i alt modtaget 21 høringssvar angående inklusionsstrategien ’En fælles op tryg
fremtid’. Høringssvar er modtaget fra følgende parter:






















Institutionssamrådet
Børnehaven Sølyst
Dagplejen, Forældrebestyrelse
CMU-daginstitutioner
Børnehaven Kornblomsten
Høgevængets daginstitution, Forældrebestyrelsen
Vierdigets børnehave
Vierdigets børnehave Bestyrelsen
Børneinstitutionen Hollænderhuset
Børneinstitutionen Harevænget
Børneinstitutionen Harevænget, forældrebestyrelsen
Den integrerede Børneinstitution, Køjevænget, Forældrebestyrelsen
Dragør Skole, Skolebestyrelsen
Dragør Skole, MED
St. Magleby skole SFO
Forældrenævnet
Forældrerådet Dragør Skole SFO
Store Magleby Skole MED
St. Magleby Skole, Skolebestyrelsen
Fælles skoleråd
Dragør Menighedsbørnehave

Temaer i materialet
Materialet kan overordnet opdeles i nedenstående temaer. Temaerne går igen uafhængigt af
institutionstype. Skolerne udtrykker dog generelt en større grad af bekymring end
daginstitutionsområdet i forhold til de enkelte temaer, hvilket eventuelt kan ses i lyset af, at
skoleområdet ligeledes arbejder med implementeringen af skolestrukturen.







Information til forældre
Spørgsmål om hvilke børn, som skal inkluderes
Spareøvelse
Skolestruktur
Ressourcer
Kritik af styregruppens sammensætning
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 Tværfaglighed
Information til forældre
En række af høringssvarene fremhæver vigtigheden af massiv information til forældre.
Vidensniveauet omkring inklusion hos forældrene vurderes til at være forholdsvis lille pt.
Spørgsmål om hvilke børn, som skal inkluderes
En række høringssvar udtrykker bekymring om, at materialet ikke klart definerer, hvilke grupper af
børn, som det betænkes, at kommunen fremover skal beholde i et lokalt tilbud.
Spareøvelse
Spørgsmålet om hvorvidt inklusionsprojektet er en spareøvelse, er et spørgsmål, der berøres i stort
set samtlige høringssvar. Derudover udtrykkes der bekymring omkring, hvorvidt, der vil ske
fremtidige besparelser på området.
Skolestruktur
En væsentlig bekymring, som beskrives i stort set samtlige høringssvar er bekymringen for at
påbegynde implementering af inklusion samtidig med, at skolestrukturen fortsat ikke er fuldt
implementeret. En række høringssvar anbefaler i den forbindelse, at implementeringen af
inklusionsstrategien udskydes til skoleåret 2013/2014.
Enkelte høringssvar fokuserer derudover på reduceringen af sporantal fra 8 til 7, som vil øge
klassekvotienten, hvilket høringssvarene udtrykker bekymring for kan være problematisk i forhold
til at inkludere børn med særlige behov i klassen.
Ressourcer
Generelt udtrykkes der skepsis omkring, om der er afsat nok ressourcer til arbejdet med inklusion.
Specifikt lægges der vægt på vigtigheden af en opkvalificering af hele medarbejderstyrken, som
ønskes sket før implementering af strategien. I den forbindelse ønskes ressourcer til vikardækning.
Enkelte høringssvar pointerer derudover vigtigheden af at formidle, at de tilførte ressourcer til
området gives til børnegruppen og ikke blot det enkelte barn.
Kritik af styregruppens sammensætning
En række høringssvar udtrykker en kritik af den tænkte sammensætning af styregruppen med kun
repræsentanter fra forvaltningen. Det ønskes, at fagrepræsentanter fra skoler, daginstitutioner etc.
ligeledes repræsenteres.
Tværfaglighed
En række af høringssvarene udtrykker glæde over, at der lægges op til tværfaglig sparring mellem
de forskellige institutionstyper, skoler og daginstitutioner.
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Øvrigt
Enkelte høringssvar nævner ligeledes bekymring omkring de fysiske rum, og hvorvidt det er muligt
at arbejde med inklusion i de nuværende fysiske rammer.
Derudover efterspørger enkelte høringssvar gennemførelsen af et pilotforsøg, som kan bruges til at
kvalificere implementeringen.

