Børnehaven Kornblomsten
Høringssvar vedr. inklusionsstrategi 2012
Hvis inklusionsstrategien bliver implementeret i den form, der er lagt op til, vil
Dragør være et godt sted at være barn og ung, og personalet i daginstitutioner og
skole vil få gode muligheder for yderligere at udvikle deres kompetencer og faglighed
i et inklusionsperspektiv, hvilket betyder arbejdsglæde. Vi ser frem til det
tværfaglige samarbejde.

Personalet har følgende kommentarer:


Godt at daginstitutioner og skole får fælles uddannelse/viden og skal mødes i
faglige fora. Dermed kan der arbejdes med den kulturkløft, der er mellem
pædagoger og lærere.
En bekymring er dog, at skolestrukturen ikke er på plads, når implementeringen
startes.



Vi ønsker, at der afsættes ressourcer til vikardækning under
uddannelsesforløbene.
Det står beskrevet, at ledelsen skal være aktivt deltagende i implementering
af inklusion, hvis der tænkes på møder ud af huset kan mindre institutioner
godt blive sårbar i dækning af dagen.



Det beskrives, at indførelsen af inklusionsstrategien ikke er en spareøvelse.
Hvordan sikres det, at pengene, der skulle have været brugt på et eksternt
tilbud, bliver brugt til et lokalt inkluderende tilbud? Det er vigtigt, at der er
synlighed omkring økonomien fra den centrale inklusionspulje.



Vi ønsker, at der afsættes ressourcer til eksterne konsulenter.



Vi ønsker, at der ikke kommer andre tiltag i perioden for implementeringen. Vi
sætter pris på, at al mødevirksomhed omhandler inklusion, så vi kan komme
godt i gang.



Vi kan være bekymret for om der lægges op til for mange forskellige mødefora
med deraf følgende skriftligt arbejde(handleplaner).



Vil det centrale visitationsudvalg bestå af de samme medlemmer som nu eller
hvem skal det bestå af?



Vi forudser et øget forældresamarbejde med forældrene og øgede krav til
dette – vi ønsker mere uddannelse/viden om det svære forældresamarbejde.
Det er positivt med en overordnet kommunikationsplan for
forældresamarbejde.



Når der er valgt et evalueringsredskab, der er for børn på 6 år og opefter,
hænger det så sammen med, at Dragør kommune ser skoleområdet have de
største udfordringer i fht. til inklusion? Hvilket redskab skal 0-6 års området
bruge?



Hvem sender og samler op på spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene?

På vegne af personalet
Jannie Dill
Leder

