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Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole har besluttet at afgive følgende høringssvar
vedrørende Inklusion.
Vi har besluttet at afgive vores svar, selvom vi mener, at materialet er under al kritik og stort set
ubrugeligt som basis for en reel vurdering af spørgsmålet.
Der gøres allerede et stort arbejde i skolerne – og institutionerne – med hensyn til at rumme børn
med store forskelligheder, og selvom vi ønsker en meget grundig opkvalificering af personalet i
forbindelse med indførelse af begrebet ’inklusion’, så vil det være velkomment, hvis man fra
kommunal side vil anerkende den store viden og indsats, der ligger hos de professionelle skole- og
institutionsfolk, således at et fremtidigt arbejde omkring inklusion kan hvile på denne eksisterende
indsats.
Derfor foreslår vi:
-

at opgaven sendes i udvalg, og at der etableres arbejdsgrupper, bestående af personer, der
er kompetente på området
at det er kommunalbestyrelsen, der udstikker retningslinjerne for arbejdet i de før omtalte
arbejdsgrupper.

Vi finder det endvidere betænkeligt, at høringsmaterialet indeholder ønske om, at vi skal komme
med forslag til strukturering af selve processen.
Skolebestyrelsen finder, at der i materialet hersker megen tvivl om, hvad inklusion egentlig er, og
selvom materialet indledes med spørgsmålet ”Hvad er inklusion”, så leveres der aldrig et svar.
Vi mener, at inklusion er et menneskesyn og en grundholdning, som man ikke bare sådan lige kan
beslutte at ”indføre”, men materialet har efter vores opfattelse ikke taget stilling til dette – ej
heller til kompleksiteten i gennemførelsen af processen samtidig med en gennemgribende
ændring i kommunens skolestruktur.
Vi er klar over, at der kommer en lovgivning på området, og ikke mindst set i lyset af dette ønsker
vi i særdeleshed, at det bliver gjort helt klart, hvad der er lovgivning, og hvori det særlige for
Dragør består. Det må som minimum være således, at der ikke hersker nogen tvivl om dette,
hverken for professionelle eller brugere af skolen.

Vi vil her i punktform skitsere de overordnede forbehold, ønsker og forslag, vi har.

1. Vores første og største forbehold går på, at inklusion gennemføres, samtidig med at
skolestrukturen lægges om til kun at skulle bestå af 7 spor.
2. Vores første og største ønske går på, at børnene til en hver tid skal kunne være der, hvor
det er bedst for dem.
3. Vi ønsker at alle lærere og andet fagligt personale skal opkvalificeres – gerne inden selve
processen går i gang.
4. Indenfor det beløb vi kan regne os frem til, at der bliver til rådighed, mener vi, at et alt for
begrænset antal lærere m.v. kan blive opkvalificerede. Der ønskes derfor naturligvis så
mange ressourcer til området, at der kan foretages en gennemgribende opkvalificering af
de implicerede parter, og vi forventer derfor, at de midler, der frigøres fra specialtil
5. buddene, forbliver på området og ikke disponeres til anden side i kommunen.
6. Vi vil gerne have svar på, hvordan opkvalificeringen af PPR personalet skal foregå og
hvilken konkret opkvalificering, der er tale om.
7. Vi ønsker en meget klar afgrænsning af, hvad der er lov – og hvad der er det særlige for
Dragør.
8. I materialet står der intet om samarbejde mellem skolerne i kommunen. Vi foreslår, at
dette tilføjes.
9. Vi savner en klar definition af, hvornår processen starter, idet vi mener, at den allerede er i
gang, i og at vi på Store Magleby Skole i hvert fald allerede rummer elever med særlige
behov og særlige forudsætninger.
10. Vi ønsker at påpege vigtigheden af, at der opretholdes mulighed for at visitere børn til
andre tilbud.
11. Vi mener, det bør give anledning til bekymring, såfremt adgang til specialpladser skal
udfases.
Vi ser det som en nødvendighed, at ovenstående forbehold afklares, for at vi kan stille os positive overfor at
”indføre” inklusion i Dragørs Skoler.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

