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Forskeren:

Hvorfor bruger man ikke erfaringerne
Leo Komischke-Konnerup, UC Syddanmark, holdt hovedindlægget på Inklusions-
konferencen i Esbjerg den 29. april. Hans budskab er, at inklusion er en enorm op-
gave, som det vil tage år gennemføre.

- Jeg kan godt forstå bekymringen blandt 

mange forældre, men jeg går stærkt ind 

for inklusion. Jeg mener, det er nødven-

digt, indledte Leo Komischke-Konnerup 

sit indlæg og fortsatte: - Men i øjeblikket 

er der nærmest en konkurrence om hvem, 

der er parate til at inkludere. Der er ingen 

der skal bilde mig ind, at der er nogen som 

med så kort varsel er helt klar til at gen-

nemføre inklusion. Det skaber et marked 

for alle mulige konsulenter med smarte og 

hurtige løsninger. Det skal vi være på vagt 

over for. Inklusion kræver mod, det kræ-

ver tid, og det kræver muligheder for at 

udvikle på skolen som helhed og for den 

enkelte lærer.

Lært at de ikke kan lære

Alle børn kan lære, men alt for mange 

børn og unge har haft en skolegang, hvor 

de har lært, at de ikke kan lære. Det er i 

virkeligheden det største handicap af alle. 

Opgaven for inklusionen er derfor at ska-

be en skole:

•	 Hvor alle elever lærer sig at kende 

som lærende, ligeværdige og delta-

gende

•	 Hvor undervisning og opdragelse ikke 

beskadiger elevers evne til at lære

•	 Hvor elever, der har lært de ikke kan 

lære og lært de ikke hører til, kan bli-

ve omlært til igen at møde dem selv 

som lærende og tilhørende i skolen

- At skabe den skole, den inkluderende 

skole, kræver at de fysiske rammer er de 

rigtige til at bygge fællesskaber op og til de 

frirum, der også vil være brug for. Det kræ-

ver, at lærerne er til stede som menneskeli-

ge personer og ikke som en ”kommunalt 

eksporterede” undervisningseksperter. Læ-

rerne skal have pædagogisk frihed til skøn 

og eksperimenter. De skal have pædago-

gisk tid, understregede Leo Komischke-

Konnerup.

- Jeg er rystet over, så lidt den eksperti-

se og erfaring i undervisning af unge med 

særlige behov, som findes på Ligeværds 

skoler og uddannelsessteder, fylder og bli-

ver brugt i diskussionen om inklusion. Der 

er her en lang række skoler med en unik vi-

den på det område. Hvorfor bruger man 

dem ikke meget mere, undrer han sig. 

Mangler den folkelige diskussion

I disse år er der en meget stor opmærk-

somhed på effektivitet, 

reformen på folkesko-

leområdet og situation 

om lærernes overens-

komster er et udtryk 

for det, og der er en til-

svarende stor opmærk-

somhed på inklusion i 

folkeskolen.

- Vi kan sagtens lave uddannelse til alle, 

men udfordringen er at lave god uddannel-

se til alle, og det er en helt anden sag, som 

kræver langt mere tid og en større indsats. 

Effektiv uddannelse og god uddannelse er 

ikke automatisk det samme. Vi er nødt til at 

beslutte hvad vi vil have, sagde Leo Ko-

mischke-Konnerup videre i indlægget.

- Vi har sprunget hele den folkelige dis-

kussion over, og det er et problem også i 

sammenhæng med inklusion. Vi er nødt til 

at have den folkelige diskussion om, hvad 

det egentligt er vi vil med folkeskolen. Først 

derefter kan vi reelt arbejde med at få in-

klusion til at lykkes. 

- Jeg er rystet over, så lidt 
den ekspertise og erfaring 
i undervisning af unge 
med særlige behov, som 
findes på Ligeværds skoler 
og uddannelsessteder, fyl-
der og bliver brugt i dis-
kussionen, sagde Leo Ko-
mischke-Konnerup.
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Skolechefen:

Partnerskab om inklusion
Skolechef Henrik Schou, Esbjerg Kommune, inviterede forældre, politikere, 
fageksperter, lærere og forvaltningen til et partnerskab om inklusion i 
kommunens folkeskoler.
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- Inklusion er vigtigt, men det skal ske med 

varsomhed og kløgt. Derfor vil jeg gerne 

invitere til et partnerskab om inklusion i 

Esbjerg, lød invitationen fra Henrik Schou.

Esbjerg Kommunes politik på området 

er, at alle skal have lige muligheder for at 

deltage i fællesskabet og i fællesskabets 

aktiviteter. 

Der er mange spørgsmål, der skal finde 

et svar. Hvordan skal samarbejdet mellem 

forvaltning og skole foregå? Hvordan skal 

personalet klædes på til opgaven? Hvilke 

kompetencer er der brug for? Hvordan skal 

arbejdet med inklusion organisering? Hvor-

dan bliver forældrene inddraget?

- Nogle af de veje som vi arbejder med 

i Esbjerg er, at skolen skal betragtes som 

mere end blot en stamklasse. Vi skal finde 

veje for mere fleksible organiseringer. In-

klusion handler i høj grad også om opbak-

FaKtaboKS
Esbjerg Kommune:
•	 12.000 elever
•	 1800 ansatte
•	 Udgifter til personale, bygninger 

og drift årligt ca. 1 mia.
•	 186 mio. bliver anvendt til spe-

cialundervisning
•	 70 mio. er afsat til at udvikle in-

klusion
•	 96,5 % af børnene i almensyste-

met
•	 3,5 % udskilt til specialundervis-

ning i specialklasser, specialgrup-
per, undervisningscentre, tale og 
hørecenter og ambulant under-
visning.

ning og support, efteruddannelse, det 

daglige arbejde med børnene i klasserne 

og konferencer, hvor vi kan drøfte udfor-

dringerne i inklusion. Vi kommer heller ikke 

uden om, at inklusion både handler om 

pædagogik og om økonomi. 

Sonja Knudsen byder velkommen, mens Esben Kullberg finpudser sin åbning af konferencen.
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Læreren:

børn med ondt i følelsen 
stikker man ikke bare flere timer
Der er behov for ikke blot efteruddannelse men også støtte fra personer med 
specialviden direkte ind i klassen, hvis inklusion skal lykkes.

- Inklusion er meget mere komplekst end 

bare at stikke børn nogle flere timer. Der 

skal være en anden struktur, og undervis-

ningen skal varieres mere og mere, lød 

budskabet blandt andet fra Lars S. Ander-

sen, næstformand for folkeskolelærerne i 

Esbjerg.

- Folkeskolen er efterhånden det sidste 

sted, hvor alle møder alle. Det skal vi værne 

om. Vi er som lærere positive i forhold til 

inklusion, men vi ser også rigtig mange og 

store udfordringer i det. Der er mange for-

dele i, at alle børn deltager aktivt i fælles-

skabet, lærer og trives, sagde Lars S. An-

dersen.

- Vi skal have længere skoledage, der 

skal varieres mere, men vi skal også passe 

på med at kravle for højt op på stigen for 

hurtigt. Det vil trække tænderne ud på læ-

rerne, forældre og ikke mindst også på 

børnene. Inklusion tager tid, og den tid 

skal vi tage os. 

udvalgsformanden:

Nogle børn kan kun 
tilgodeses i specialklasse
Nogle gange må vi også spørge om inklusion er det rigtige, siger udvalgs-
formanden for Børn og Familie i Esbjerg, Diana Mose Olsen.

Diana Mose Olsen oplever ikke stor mod-

stand mod inklusion, men hun oplever sto-

re bekymringer, som hun godt kan forstå.

- Men hvad er alternativet til inklusion? 

Den diskussion er blevet lidt glemt. Jeg er 

tilhænger af inklusion, men jeg tror, vi ram-

mer ved siden af, hvis vi tror vi kan ramme 

alle. Nogle gange er man nødt til at spørge 

om, inklusion er det rigtige for et barn, for-

klarede hun.

- FN’s børnekonvention siger, at alle har 

ret til uddannelse og at blive mødt på deres 

egne behov. Det gælder selvfølgelig også 

børn med et handicap. De har ret til også 

bare at være almindelige børn, som alle an-

dre. Så også i det lys er inklusion det rigti-

ge.

Hun peger blandt andet på, at vi midt i 

inklusionen skal også være opmærksom-

me på, at nogle børn har så specifikke pro-

blemstillinger, at de kun kan tilgodeses i 

specialklasser.

- Vi skal sikre, at rammerne er de rigti-

ge for alle elever, at personalets kompeten-

cer er de rigtige, og vi skal se på om, vi kan 

organisere os på en anden måde, så alle 

behov tilgodeses. 

Der blev læst flittigt og noteret på inklusions-
konferencen i Esbjerg.
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Paneldebat:

Måske er det ikke børnene men 
forældrene vi skal have inkluderet
Glad Fagskole lagde lokaler til Ligeværds Inklusionskonference i Esbjerg den 29. 
april, som havde 87 deltagere. De fire indlæg blev efterfulgt af en paneldebat med 
spørgsmål fra salen. I det følgende er et udpluk fra debatten.

Første spørgsmål fra salen var fra Morten 

Geertsen, forælder til et barn med autis-

me. Hans spørgsmål til panelet ramte for-

mentligt midt ned i tankerne hos mange 

af deltagerne – og for så vidt også panel-

deltagerne: Hvorfor skal det gå stærkt?

Leo Komischke-Konnerup: - Det går alt 

for stærkt. Vi risikerer at spille russisk rou-

lette med vores børn, hvis man vil indføre 

inklusion nærmest over natten. Hvis man 

gribe så omfattende ind i vores børns liv og 

skolegang er det økonomiske udgangs-

punkt helt forkert. Det skal være et pæda-

gogisk udgangspunkt.

Diana Mose Olesen: - Vi har arbejdet 

med det gennem mange år, 96,5 % af ele-

verne i Esbjerg Kommune er i almensyste-

met. Vi har ikke bare lukket specialtilbud-

dene ned, men vi er heller ikke klar til at 

indføre inklusion i august. Målene er ikke 

meldt ud endnu, og det er den 1. august 

inden længe.

Henrik Schou: - Inklusionen bliver af-

gjort ude på skolerne, hvor skolerne og for-

ældrene sammen må finde ud af den en-

kelte elevs behov.

Lars S. Andersen: - Det flyder jo ikke 

med ressourcer på skolerne. Jeg kan ikke 

finde de små hold til elever med særlige 

behov på min skole. Jeg tror vi skal have ro 

på og justere på rammerne når det er nød-

vendigt.

Måske er det ikke børnene men foræl-

drene vi skal have inkluderet, lød det fra sa-

len.

Den bemærkning svarede Esben Kull-

berg hurtigt på: - Inklusionens succes bliver 

afgjort på forældremøderne. Skolen og læ-

rerne skal skabe rammerne for en god dia-

log og diskussion, mellem forældre til børn 

med særlige behov og forældre til børn 

med almene behov, og dermed skabe ram-

merne for inklusion. Forældremøderne må 

ikke udvikle sig til en slagmark for eller 

imod inklusion.

Sonja Knudsen, Lokalforeningen Lige-

værd Sydvestjylland: Hvordan det er gået 

med dem, der nu er inkluderet?

Anders Lundsgaard: - Vi mangler syste-

matisk opsamling af erfaringer, men mine 

oplevelser er, at det afhænger af de voks-

nes, i bred forstand, forståelse og parat-

hed. Hvordan vi taler om inklusion som for-

ældre og lærere, hvordan vi forstår inklusi-

on, og om vi forstår og ser inklusion som 

mere end en skoleopgave.

I panelet sad også Isak Johannesen og 

Niels Boddum fra UFL, Unge For Ligeværd. 

De blev spurgt, hvordan de havde oplevet 

deres tid i folkeskolen.

Isak Johannesen: - For mig var folke-

skolen den frygteligste tid i mit liv. Jeg kom 

senere på en specialefterskole, og det var 

noget helt andet. Pludselig fik jeg en lærer, 

der kunne forstå mine problemer, og det 

betød meget for mit selvværd og om jeg 

lærte noget.

Leo Komischke-Konnerup: - Hvorfor er 

diskussion indskrænket til at være folkesko-

le kontra privatskole. Jeg er rystet over, at 

de kompetencer og erfaringer, der er på Li-

Isak Johannesen og Niels Boddum, som var en del af panelet, fortalte om deres oplevelse af tiden i 
folkeskolen.
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Forældrepar:

Et godt initiativ
Morten og Jette Geertsen er forældrepar til et barn 

med infantil autisme. De har store bekymringer over, 

hvad der kan ske med deres barn i forbindelse med 

inklusion, som i dag får specialundervisning på Cen-

terskolen i Esbjerg. Ligeværd talte kort med dem om 

deres umiddelbare indtryk fra inklusionskonferencen.

- Jeg har virkelig haft den her ondt i maven for-

nemmelse i forhold til, hvad der skulle ske med vores 

søn. Jeg har tænkt, at han kunne godt risikere at blive 

inkluderet, og hvad vil der så ske med ham, hvordan vil 

han reagere på det, sagde Jette Geertsen.

Inklusionskonferencen og indlæggene fra både 

skolechef Henrik Schou og udvalgsformand Diana Mo-

se Lund bidrog til at mindske, ikke helt fjerne, bekym-

ringerne hos begge forældrene.

- Det var godt for os at høre fra dem, at de er be-

vidste om, at ikke alle nødvendigvis kan inkluderes. De 

er klar over, at der er lang vej til inklusion kan gennem-

føres, og det er en vurdering af det enkelte barns be-

hov og muligheder. Konferencen var et rigtig godt ini-

tiativ, der har bidraget til at afmystificere inklusion for os. Vores barn har brug 

for struktur, struktur og struktur. Hvis vi ikke er opmærksomme på det enkel-

te barn, risikerer vi at inklusion i praksis bliver eksklusion, forklarede Morten 

Geertsen efter mødet. 

Morten og Jette Geertsen var mere rolige efter konferencen, end de var inden.

geværds uddannelsessteder og skoler fyl-

der så lidt i debatten om inklusion. Hvorfor 

bruger vi ikke de erfaringer?

Anders Lundsgaard: - Det vigtigste er 

at give lærere og pædagoger muligheder 

for at arbejde pædagogisk. Det er vigtigt, 

at lærerne har et dobbeltblik for at forstå 

behovene hos børn med særlige behov og 

Inklusionskonferencen i Esbjerg var velbesøgt.

børn med almene behov. Det er vigtigt, at 

de både kan se eleven og mennesket.

I panelet sad:

•	 Leo Komischke-Konnerup, UC Syddan-

mark.

•	 Diana Mose Olsen, formand for Børn 

og Familie i Esbjerg Kommune

•	 Henrik Schou, skolechef i Esbjerg 

Kommune

•	 Lars S. Andersen, næstformand for læ-

rerne i Esbjerg

•	 Anders Lundsgaard, Esbjerg Kommu-

nes PPR

•	 Ulla Kromann Mejer, medlem af social-

udvalget i Esbjerg Kommune og han-

dicaprådet

•	 Isak Johannesen, Unge For Ligeværd

•	 Niels Boddum, Unge For Ligeværd 
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