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FORORD 

I Tårnby Kommune vil vi have, at alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i stærke børnefælles-
skaber, hvor de trives, og hvor deres læringspotentiale kan udfoldes og udfordres. Vi ønsker, at børn skal 
lære, trives og udvikles i eller tæt på almenmiljøet. Vi er overbeviste om, at det er i fællesskabet, at børn ud-
vikler sig, og det er vores pligt i samarbejde med forældrene at sikre, at ingen står uden for.  

Vi ser arbejdet med inklusion som en proces, der løbende skal udvikle sig og vedligeholdes, fordi de udfor-
dringer og vanskeligheder, vores børn og unge møder, også udvikler sig. Det betyder, at vi har et fagligt fo-
kus på god pædagogik suppleret med støtte og særligt tilrettelagt specialpædagogik, så børnene kan udvikle 
sig i inkluderende fællesskaber og opleve læringsmiljøer med plads til forskellighed. Det betyder også, at vi 
ønsker en kultur, hvor vi vedvarende er nysgerrige på at finde nye veje i vores inklusionspraksis og sætter 
høje forventninger til de rammer, vi skaber til vores børn og unge. Vi vil dog fortsat udvikle gode specialtilbud 
til de børn, der har behov for et sådan for at kunne udvikle sig og lære.    

Vi arbejder hver dag med at tage hånd om alle børn. Vores fornemste opgave er i samarbejde med foræl-
drene at give alle børn mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Vi skal sammen arbejde vi-
dere på at skabe gode dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber, hvor der er plads og rum, hvor alle børn og 
unge oplever sig velkomne. Det skal vi gøre for at sikre vores børn og unge en god hverdag. Vi skal også 
gøre det, fordi vi ønsker, at alle børn og unge får en god fremtid, hvor de har de bedste mulighed for at tage 
en uddannelse og få et job. Desto tættere vores børn og unge er på et almenmiljø, desto større er deres mu-
ligheder også videre i livet. For de af vores børn, der har det bedst i specialtilbud, skal vi sikre, at vi ser deres 
potentialer og arbejder for, at de klarer sig bedst muligt senere i livet.  
 

Allan Andersen / Mads Vinterby  

Borgmester       Formand for Børne- og Skoleudvalget 



 

2 
 

BAG OM STRATEGIEN  

Hvorfor en strategi for inklusion?  
De seneste år har vi set en stigning i antallet af børn, der møder faglige og sociale udfordringer i almenmil-
jøet. Det har ført til en stigning i brugen af specialiserede tilbud, dagbehandling, stigende elevfravær og ele-
ver, der er på reduceret skema, fordi de har svært ved at tilbringe en hel dag i skolen. Også i vores dagtilbud 
har vi set en større andel af børn, der ikke er i tilstrækkelig trivsel og udvikling. Derfor besluttede Børne- og 
Skoleudvalget i efteråret 2020, at der skulle udarbejdes en inklusionsstrategi og handleplan for 0-18 års  
området, således at vi kan skabe en inklusionspraksis, der lever op til vores ambitioner i Børne- og Unge-
politikken.  
 
I det indledende strategiarbejde blev der udarbejdet en ekstern undersøgelse, hvor indsatser og inklusions-
praksis på skoleområdet samt økonomien på området blev kortlagt. Analysen blev gennemført med tæt ind-
dragelse af medarbejdere, MED-udvalg, ledere og chefer fra Børne- og Kulturforvaltningen, Kreds 13, fami-
lierådet samt det fælleskommunale elevråd for at få så mange perspektiver på inklusionspraksissen som  
muligt. Hensigten har været at skabe mest mulig tværgående dialog undervejs med fokus på fælles udfor-
dringer og udviklingsmuligheder.   

Analysen blev suppleret af en intern kortlægning af inklusionspraksissen på 0-6 års området samt drøftelser i 
Børne- og Skoleudvalget, der tilsammen mundede ud i konkrete anbefalinger til, hvordan vi her i Tårnby 
Kommune kan skabe inkluderende læringsmiljøer og styrke den økonomiske og ledelsesmæssige styring, så 
flere elever kan lære og trives i almenmiljøet.  
  

  

Hvem har været med i udformning af strategi og handleplan?  
Der er nedsat en styregruppe bestående af forvaltningschefen og cheferne på børne- og ungeområdet. I 
samspil med Forvaltnings-MED har styregruppen nedsat en projektgruppe bestående af MED-repræsentan-
ter, medarbejdere fra skole og dagtilbud, ledere fra skole, SFO, klub og dagtilbud, pædagogiske vejledere og 
konsulenter fra ROF, dagtilbud og Skole. Projektgruppen har arbejdet med at omsætte de strategiske mål og 
anbefalingerne til konkrete tiltag på 0-18 års området, der skal være med til at skabe en ny inklusionspraksis 
i Tårnby Kommune.    
  

  

Hvordan følger vi op?  
Strategien suppleres af en handleplan, som omsætter de strategiske mål til konkrete handlinger. Opfølgnin-
gen på strategien og handleplanen vil ske systematisk i gennem året, så inklusionspraksissen kan udvikle 
sig i takt med behovene. Børne- og Skoleudvalget vil en gang årligt få en status på handleplanen som oplæg 
til drøftelse af den videre indsats.   
  

Vi bestræber os på, at opfølgningen så vidt muligt indlejres i eksisterende mødefora og tæt på og i samar-
bejde med børn, unge og forældre og blandt de professionelle, der arbejder i og tæt på praksis. Det skal 
være på elevrådsmøder, bestyrelsesmøder på skole- og dagtilbudsområdet og møder i Familierådet, for det 
er her, vi kan få svar på, om vi lykkes med en ny inklusionspraksis.    

Derudover vil vi som forvaltning anvende data fra fx trivselsmålinger, brugertilfredshedsundersøgelser og 
tal for inklusionsgrad, der giver os mulighed for at følge, om børnene er i trivsel, og hvordan det går med at 
skabe bedre inkluderende læringsmiljøer. 
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HVAD SKAL STRATEGI OG HANDLEPLAN KUNNE?  

Strategien tager afsæt i Tårnby Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og skal bidrage til at 
skabe rammerne for, at alle børn og unge fra 0-18 år får et godt liv i stærke fællesskaber. ”Stærke børnefæl-
leskaber – en strategi for inklusionsstrategien 0 – 18 år” erstatter den nuværende inklusionspolitik 0-18 år.   

Strategien formulerer mål for inklusionspraksis og indsatser, mens handleplanen synliggør roller og opgaver 
samt anviser konkrete handlemuligheder i forhold til at styrke de inkluderende børnefælleskaber. Strategien 
og handleplanen skal støtte ledere og medarbejdere i at udvikle indsatser og organisatoriske strukturer, der 
sætter rammerne for, hvordan der arbejdes med inklusion fremadrettet. Strategien skal samtidig være med til 
at videreudvikle en kultur med fokus på, at alle børn gør det bedste, de kan, og at alle børn skal være en del 
af fællesskabet. Medarbejdere og ledere skal derfor vedvarende være nysgerrige på at finde nye veje og 
handlemuligheder, så flest mulige børn trives og udvikles i og tæt på almenmiljøet. Vi skal have en kultur, 
der udlever ambitionen om stærke børnefællesskaber både i vores handlinger og vores måde at tale om  
inklusion på.   
 

HVAD ER STÆRKE BØRNEFÆLLESKABER?  

Inklusion er et begreb, der ofte bliver brugt, når vi tales om børn med særlige behov. Med en ny inklusions-
strategi ønsker vi at sætte fokus på alle børns læring og trivsel, for inklusion handler om stærke fællesskaber 
for alle børn.   

Stærke børnefællesskaber handler for os om, hvordan vi indretter os pædagogisk og organisatorisk, så vi 
sikrer, at alle børn i Tårnby Kommune oplever sig som betydningsfulde og aktive deltagere både i sociale 
fællesskaber og i læringsfællesskaber.   

At skabe inkluderende læringsmiljøer er at tage et professionelt ansvar. Vi har derfor en forventning om, at 
medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser, så 
hvert læringsmiljø understøtter børnenes kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling. Det 
betyder, at dagtilbud og skoler kontinuerligt skal tilpasse sig børnenes og de unges forudsætninger og be-
hov, så de oplever at lykkes med læring, trivsel og personlig mestring.  

Den pædagogiske praksis bygger således på en tilgang, hvor alle er vedholdende med at skabe fokus på 
fællesskaber og læringsmiljøer af høj kvalitet. Det betyder også, at vi ønsker en kultur, hvor vi vedvarende er 
nysgerrige på at finde nye veje i vores inklusionspraksis. Ingen børn skal vente på, at tiltag og indsatser 
iværksættes, men derimod mødes at voksne, der understøtter barnets læring og trivsel, der hvor barnet er. 
Den enkelte skole og institution skal arbejde bevidst med at etablere læringsmiljøer og fællesskaber med 
positive relationer og have fokus på børnenes kompetencer og ressourcer.   

HVAD ER GOD INKLUSIONSPRAKSIS FOR OS?  

En god inklusionspraksis er for os, at:  
• vi sætter tidligt ind, så flest muligt børn kan udvikle sig og trives i almenfællesskaberne  

• vi organiserer os med fleksible indsatser tæt på almenmiljøet, så børn ikke skal vente  

• vi træffer beslutninger tæt på og i samarbejde med børn og forældre  

• vi samarbejder professionelt om at udvikle den pædagogiske praksis  

• vi har fokus på at sikre trygge overgange på 0-18 års området  

• vi sikrer, at børn med vidtgående specialpædagogiske behov er en del af mindre fællesskaber, der 

understøtter det enkelte barns læring, trivsel og udvikling  
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FORÆLDRE-  OG BØRNEINDDRAGELSE  

I Tårnby Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik hedder det, at ”forældre er grundstenen og 
medskabende af børn og unges liv og velfærd”. Forældrene er de vigtigste voksne i barnets liv og en væ-
sentlig ressource i arbejdet med børnefællesskaber. Forældrene er aktive deltagere og medskabere af inklu-
sionskulturen gennem aktive handlinger, og når de indgår i samtaler med og om børn. Det er derfor nødven-
digt, at forældrene har adgang til vejledning om, hvordan de bedst støtter deres barn og de fællesskaber, 
barnet indgår i.    

Som voksne er vi forpligtede på at sikre, at børns perspektiver respekteres og inddrages systematisk. Børns 
perspektiver giver viden om, hvordan vi kan tilrettelægge en praksis, hvor der skabes deltagelsesmuligheder 
for alle. Når vi inddrager børn, skal det være på en måde, der er meningsfuld i forhold til barnets alder, udvik-
ling, sproglige formåen mm.    

Når børn og forældre skal være med til at skabe en inklusionspraksis, hvor alle kan være med, kræver det, 
at de mødes af professionelle, der lytter og er nysgerrige på at finde fælles løsninger. De professionelle skal 
have blik for, at forældre har forskellige forudsætninger og drømme for livet, og det kræver et helhedsorien-
teret blik på barnet og barnets omgivelser. Forældre skal opleve, at de fagprofessionelle taler sammen og 
koordinerer indsatser på tværs af kommunen. Derfor skal forældre altid vide, hvem der er tovholder, og 
hvem de kan henvende sig til. Derudover skal vi altid sikre, at der sker partshøringer, at nødvendige samtyk-
ker indhentes, og at data behandles i overensstemmelse med god forvaltningsskik, så proces, dokumenta-
tion og beslutninger er tydelige for alle.   
 

Det vil vi se:  
• Børn og forældre oplever, at deres barns stemme har betydning, og at de tidligt inddrages og indgår 

i ligeværdig og åben dialog  

• Forældrene oplever, at der er klare forventninger til dem som forældre og til, hvad de kan forvente i 

arbejdet med inkluderende fællesskaber  

• Forældrene ved, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor og er ikke i tvivl om, hvem de kan henvende 

sig til i sager om deres barn   

• Forældrene har adgang til relevante informationsmaterialer  

• Ledelser og medarbejdere, der anvender et anerkendende og ressourcefokuseret sprog om børn og 

deres forældre  

• Forældrene oplever, at der er sammenhæng i indsatsen mellem barn, hjem, institution og skole  

  

Her sætter vi ind:  
• Styrkelse af tovholderfunktionen   

• Udarbejdelse af kommunikationsmaterialer til forældre om inklusionstiltag og kommunens strategi på 

området  

• Udvikling af ledere, lærere og pædagogers kompetencer til at samtale om inklusion med børn og for-

ældre og inddrage barnets stemme i vores inklusionspraksis   

• Sikring af god forvaltningsskik, så der sikres samtykke, partshøring og korrekt dokumentation  
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DE PROFESSIONELLES SAMARBEJDE  

Vi skal lykkes med at skabe trygge og udviklende fællesskaber for alle børn. Derfor er det afgørende, at de 
professionelle støtter hinanden i et stærkt fagligt samarbejde, der beror på et fælles sprog og fælles tilgange 
til børn og børnegrupper. Det betyder også en systematik i anvendelsen af fælles værktøjer, der muliggør, at 
de professionelle får grundlag for at identificere, analysere og handle på bekymringer for et barn.   

Særligt for skolen:  
Det professionelle læringsfællesskab er nøglen til en fælles forståelse og tilgang til alle børn i fællesskabet. 
Teamet om klassen, i SFO’en og klubben skal arbejde systematisk med at afprøve og evaluere pædagogi-
ske tiltag, så teamet kan lære af og med hinanden. Nogle gange opstår der udfordringer omkring et enkelt 
barn eller i fællesskabet, som teamet har behov for hjælp til at håndtere. Her kan teamet søge sparring og 
konkret hjælp i klassen og hos skolens lokale kompetencecenter.   

Særligt for dagtilbud:  
Det pædagogiske personale i dagtilbud har, sammen med andre relevante fagprofessionelle, ansvar for at 

identificere og støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle børn deltager i fællesskabet. Lærepla-

nens temaer og det pædagogiske grundlag for det enkelte dagtilbud skal være relevant for alle børn, uanset 

baggrund, sprog, kultur og traditioner. Vi skal sikre et fagligt kompetent læringsmiljø og en velfunderet tvær-

faglighed, der samarbejder systematisk og kontinuerligt om det enkelte barns mestring, trivsel, udvikling og 

læring.  

Det vil vi se:   

• Ledelser, der sætter de inkluderende fællesskaber på dagsordenen og sikrer, at lokal prioritering og 

organisering understøtter udviklingen af positive og udviklende fællesskaber  

• Ledelser, der samarbejder på tværs og formulerer klare forventninger til medarbejderne  

• Konsekvens og ensartethed i anvendelsen af fælles sprog og værktøjer  

• En styrket tovholderfunktion   

• Professionelle læringsmiljøer i dagtilbud, skole, SFO og klub, hvor vi lærer af og med hinanden gen-

nem systematiske afprøvninger og videndeling   

  

Her sætter vi ind:  

• Kompetenceudvikle ledelser og medarbejdere i ledelse og udviklingen af professionelle læringsfæl-

lesskaber og læringsmiljøer, der tilgodeser alle børns behov  

• Styrke systematikken i anvendelsen af fælles værktøjer på tværs af organisationen   

• Kompetenceudvikle ledelser og medarbejdere i brugen af fælles værktøjer  
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INKLUSIONSPRAKSIS I OG TÆT PÅ ALMENOMRÅDET             

Alle voksne omkring et barn - både forældre og professionelle -  bærer et ansvar for, at der er plads til alle i 
fællesskabet. Dagtilbud, skole, SFO og klub har en stor opgave med at udvikle inkluderende læringsmiljøer 
præget af faglig og social trivsel, hvor børnene er aktive deltagere, der ses og anerkendes, der hvor de er.  

I skolen arbejder lærere og pædagoger forebyggende gennem klasseledelse og faglig eller understøttende 
undervisningsdifferentiering. Målet er en varieret og motiverende undervisning, der aktivt inddrager eleverne 
i deres egen læring. I dagplejen, vuggestuen og børnehaven dannes børnenes første erfaringer med fælles-
skaber uden for familien. Det pædagogiske personale arbejder forebyggende i det daglige, pædagogiske 
arbejde med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes trivsel, udvikling og behov for læring.  

Dagtilbud og skole er kun en blandt flere areaner for børns læring og udvikling, hvor hjemmet er den mest 
centrale og har størst indflydelse på børnenes trivsel og læring. Børn skal derfor, både i dagtilbuddet og i 
skolen, mødes af lærere og pædagoger, der har blik for, hvordan praksis kan rammesættes og tilrettelæg-
ges, således at børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig både i almen- og specialtilbud.   

Nogle gange har et barn eller dele af børnegruppen udfordringer, der gør, at der er behov for en foregri-
bende indsats. Selvom den foregribende indsats oftest er på et enkelt barn eller en mindre børnegruppe, fo-
regår indsatsen i fællesskabet. I enkelte tilfælde har børn så store faglige, sociale eller udviklingsmæssige 
udfordringer, at der skal indgribende indsatser til. Indgribende indsatser er særligt tilrettelagte indsatser, der 
anvender specialpædagogiske tiltag i eller tæt på almentilbuddet, som barnet er en del af. Det er ikke en op-
gave, det enkelte team eller den enkelte medarbejder skal stå alene med. Derfor rykker vi de specialiserede 
kompetencer tæt på praksis og samler de tværfaglige ressourcer i lokale kompetencecentre på skoler og i 
dagtilbudsdistrikterne.  

Det vil vi se:  

• Børn, der udvikler deres læringspotentiale og trives godt i de fællesskaber, de er en del af  

• Lærere og pædagoger, der arbejder forebyggende og har viden om og kompetencer til at skabe in-

kluderende trivsels- og læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber  

• De specialiserede kompetencer som psykologer, specialpædagogiske konsulenter, vejledere og fo-

rebyggende rådgivere skal være tæt på og en del af den pædagogiske praksis i dagtilbud og skoler  

• Fleksible mellemformstilbud, der hurtigt kan iværksættes og understøtte børns faglige og sociale triv-

sel og udvikling   

• Styrkelse af den tværgående og helhedsorienterede sagsbehandling på tværs af institution, skole, 

rådgivning og forebyggelse samt Familieafdeling  

Her sætter vi ind:  

• Etablering af kompetencecentre på skole og i dagtilbudsdistrikter med tværfaglige medarbejdere, der 

kan vejlede og deltage i forebyggende, foregribende og indgribende indsatser af almen- og special-

pædagogisk karakter i praksis i både dagtilbud, skole, SFO og klub  

• Kompetenceudvikling af medarbejdere i og tæt på praksis   

• Udvikling af fleksible indsatser og mellemformstilbud, der hurtigt kan igangsættes, så et barn ikke 

skal vente   

• Opkvalificering af specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet 

• Nedbringelse af ventelister   
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VISITATION OG SPECIALISEREDE TILBUD  

Vi har et fælles ansvar for alle børn og på tværs af afdelinger m.v. Vi træffer derfor fælles beslutninger om 
indsatser, visitation og brug af vores fælles ressourcer. Vi skal gå langt for at skabe inkluderende læringsmil-
jøer, hvor alle børn og unge kan udvikles, trives og lære mest muligt. Selvom fællesskaberne styrkes, og 
samarbejdet og kompetencerne omkring barnet udvikles, vil der fortsat være enkelte børn og unge med  
vanskeligheder og handicap, der har behov for et specialiseret tilbud i en periode eller hele dagtilbuds- og 
skoletiden.     

Overvejelser om indstilling til kommunens visitationsudvalg kan først begynde, når dagtilbuddet eller skolen i 
samarbejde med det lokale kompetencecenter har iværksat relevante indsatser, og de professionelle og for-
ældrene på et velbegrundet grundlag vurderer, at barnet ikke længere trives og udvikles i den grad, at tilbud-
det fortsat er det rette for barnet. Visitationsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt barnet har behov for en 
specialpædagogisk indsats i et segregeret tilbud, eller om der skal iværksættes andre foranstaltninger.   

Når et barn visiteres til et specialtilbud, skal der altid arbejdes på at forbedre barnets muligheder for at vende 
tilbage til et almentilbud. Derfor skal der i forbindelse med den første visitation til et specialtilbud tages stilling 
til og beskrives mål og indsatser for mulig tilbagevenden til et alment tilbud.  

Det vil vi se:  

• En gennemskuelig og smidig visitationsprocedure, der formulerer klare mål med visitationen, der kan 

bruges som udgangspunkt i det specialpædagogiske arbejde med henblik på mulig re-inklusion  

• Specialtilbud, der løbende og systematisk i samarbejde med almentilbuddet vurderer praksis i for-

hold til børnenes faglige, personlige og sociale udvikling samt forbereder børn og modtagende al-

mentilbud på tilbageslusning   

• Fleksible specialtilbud, der løbende kan tilpasses behovene     

  

Her sætter vi ind:  

• Optimering af visitationsproceduren, så den sikrer serviceniveauet på tværs af kommunen og under-

støtter det samlede arbejde med børns faglige, personlige og sociale udvikling, herunder opmærk-

somhed på mulig tilbageslusning til almenmiljøet  

• Udvikling af eksisterende, specialiserede tilbud på skole og dagtilbudsområdet, så de svarer til aktu-

elle behov  
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