DRAGØR KOMMUNE
Børneinstitutionen Harevænget, Harevænget 1, 2791 Dragør 

Dragør den 22.maj 2012

Tillæg til Harevængets høringssvar vedr. Dragør Kommunes inklusionsstrategi
Grundet misforståelser fik forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Harevænget ikke mulighed for at
kommentere og godkende det allerede fremsendte høringssvar dateret d. 20-05-2012. Af denne årsag
fremsendes dette tillæg til høringssvaret, som forældrebestyrelsen anmoder Kommunalbestyrelsen om
at inddrage i den videre proces med kommunens inklusionsstrategi.
Som udgangspunkt støtter forældrebestyrelsen ideen om øget inklusion af børn med særlige behov.
Forældrebestyrelsen finder det fremsendte oplæg velskrevet og velstruktureret. I særdeleshed finder vi
målsætningen om, at det enkelte barns interesser og behov skal varetages som det primære hensyn,
væsentligt.
Imidlertid ønsker vi at fremhæve følgende punkter, som forældrebestyrelsen lægger stor vægt på og,
som ønskes ændret eller bearbejdet yderligere:
1. Tids- og aktivitetsplan savnes i oplægget. Det synes samtidig uansvarligt at iværksætte
inklusion sideløbende med ressourceallokering, uddannelse af personale etc. Risikoen for en
negativ effekt på børnene i ”overgangsperioden” er for stor.
2. Økonomi: da det antages, at inklusionsstrategien ikke er forankret i et ønske om besparelser, er
det særdeles væsentligt at fremhæve, at rammerne for inklusion skal være på plads forud for
igangsætning af ordningen. Med rammerne menes økonomi, ressourceallokering, kompetencer,
fysiske rammer/lokaliteter etc. Dette kan ikke udledes af oplægget.
3. Uddannelse: Det findes kritisabelt, at ordningen igangsættes før fornødne kompetencer er på
plads. Se tillige ad 1og 2.
4. Konsekvenser for og sammenhænge med de øvrige forhold i kommunen: det vurderes
særdeles væsentligt, at strategien sammentænkes med de øvrige forhold, som ændres eller
forventes ændret i kommunen i nærmeste fremtid. Her tænkes særligt på besparelsesrunder på
institutionsområdet, skolestrukturreformen etc. Dette vurderes ikke behandlet i oplægget.
5. Åbenhed og rummelighed – hvad kommer først?: En forudsætning for en vellykket
inklusion er bl.a. at børnenes miljø er præget af åbenhed og rummelighed. Åbenhed om det
enkelte barns særlige behov, og rummelighed fra omgivelserne. Det vil forældrebestyrelsen
gerne understøtte, men der ønskes professionel hjælp hertil forud for igangsætning af
ordningen.

6. Erfaringsudveksling: Det forventes, at Dragør Kommune indhenter erfaringer fra andre
kommuner, som allerede har gennemført inklusionsstrategi samt, at relevante undersøgelser
herom indgår i det videre arbejde.
7. ”Ekspertpanel”: det anbefales, at styregruppen understøttes af et ekspertpanel/en
ekspertgruppe, som besidder de nødvendige faglige kompetencer irt. inklusion.
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