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Dragør Kommune
Høringssvar vedrørende Dragør Kommunes inklusionsstrategi
Først og fremmest ønsker Fælles Skoleråd at fastslå, at det er væsentligt, at inklusionsprojektet fører
til en fremtidig situation, som vil være til glæde for samtlige kommunens børn.
Fælles Skoleråd mener, at den fremlagte inklusionsstrategi overordnet set rummer en række fine
principper om inklusion, men at inklusionsstrategiens succes afhænger af, at de fine principper
omsættes i håndtérbare handleplaner på skole- og institutionsområdet. Den skitserede styregruppen
får et stort ansvar for at realisere inklusionsprojektet og efter Fælles Skoleråds mening er det vigtigt,
at styregruppen ikke kun kommer til at indeholde forvaltningspersoner, men også repræsentanter for
Fagområderne.
Det er ligeledes væsentligt, at der bliver gennemført fælles kommunale handleplaner på området, så
den praktiske udførelse af inklusionsstrategien ikke bliver overladt til hver enkel institution og skole
og ikke baseres på lokalt udarbejdede handleplaner. Der skal etableres klare principper for, hvornår
og hvordan der skal iværksættes inklusionstiltag med særligt blik for forebyggelse og tidlig indsats.
Fælles Skoleråd finder det afgørende, at inklusionsprojektet ikke bliver til et spareprojekt, men at de
midler der på sigt spares på de segregerede tilbud ubeskåret anvendes til gavn for inklusionen i
vores institutioner og skoler. Det er ligeledes væsentligt for inklusionsprojektets succes, at der
afsættes tilstrækkelige efteruddannelsesmidler, så at kommunens lærer, pædagoger, sagsbehandlere
mm. kan opnå det nødvendige kompetenceløft på området. Samtidig må det sikres, at samtlige
involverede medarbejdere i Dragør Kommune får ejerskab til projektet, allerede fra begyndelsen.
Det er derfor vigtigt, at der inviteres oplægsholdere ud med stor erfaring i arbejdet med at
implementere inklusionsstrategier for at kickstarte processen.
Det er ligeledes væsentligt at få forældrene i Dragør Kommune til at forstå og acceptere tankerne
bag inklusionsprojektet, og det er ikke mindst vigtigt at rette fokus på forældrene til børn uden
særlige udfordringer.
Fælles Skoleråd ser med stor bekymring på beslutningen om, at det fremtidige sporantal reduceres
fra 8 til 7 spor. Konsekvensen af beslutningen vil blive øgede klassekvotienter, som efter Fælles
Skoleråds mening ikke understøtter intentionerne i den fremlagte inklusionsstrategi, men gør det
vanskeligt at inkludere flere elever i normalklasserne.
Fælles Skoleråd er bekymret for, at inklusionsstrategiens høje ambitionsniveau og de økonomiske
midler, der vil være til rådighed til at realisere projektet, ikke er matchende.
Fælles Skoleråd stiller sig tvivlende overfor, om det bliver muligt indenfor de eksisterende
økonomiske rammer at stille tilstrækkeligt gode og varierende fysiske rammer til rådighed i vores
skoler og institutioner, der på ordentlig vis kan underbygge en vellykket inklusion.

Fælles Skoleråd synes ikke, at den fremlagte inklusionsstrategi klart nok fortæller, hvilke typer af
børn, som inklusionen sigter mod at fastholde i vores almindelige institutioner og skoler, og hvilke
man fortsat må forvente bliver segregeret til særlige tilbud.
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