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Resumé.
Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet. Det tager udgangspunkt i behovet for
en udvikling af samarbejdet mellem eksperter i og omkring PPR og lærere/pædagoger,
som i det daglige varetager arbejdet med eleverne fra indskoling til udskoling omkring opgaven med forebygge i retning af ’mindre specialpædagogik – mere inklusion’. Der samarbejdes med Magleblikskolen og med PPR i Halsnæs kommune. Der er fra skolen et ønske
om, at skolens vellykkede arbejde med at udvikle en pædagogisk praksis i mere inkluderende retning og med at udvikle innovative modeller for samarbejde, bliver nærmere systematisk beskrevet både med hensyn til udviklingen af arbejdsformer på skolen og samarbejdsformer med PPR og øvrige eksperter. Projektet skal afdække, hvad det mere præcist skal til – personligt, fagligt, institutionelt – for at udvikle en pædagogisk innovativ strategi, hvor ressourcerne kommer til børnene. Og dels skal det medvirke til en systematisering af denne viden på kommunalt, regionalt og landsplan. Af undersøgelsen fremgår, at
Magleblikskolens inklusionsklasserække er et godt eksempel på, hvordan en udvikling af
inkluderende praksis i skolen og i SFO kan udvikles lokalt som en mangfoldighed af praksisfællesskaber med udviklingsorienteret ledelse og et godt samarbejde. Inklusionsklasserne blev oprindeligt foreslået af PPR. Skolens ledelse, lærere, forældre og elever har i
de sidste fem-seks år taget udfordringen op og har i samarbejde med PPR gradvist udbygget projektet, så der i dag er inklusionsklasser til og med sjette klasse. Undervejs har
projektet været båret af ildsjæle samtidig med, at samarbejdsformerne på alle niveauer mellem eleverne, mellem lærere, pædagoger, forældre og med skolens specialcenter - systematisk har været udviklet til at understøtte forandringsprocesser, som fremmer inklusion. Der er derfor inspiration at hente for andre, som vil udvikle en inkluderende praksis.
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Innovative modeller for eksperter - i nye faglige, inklusionsfremmende samarbejdsformer i skolen
– Magleblikundersøgelsen.

1. Indledning – projektets baggrund og formål.
I forbindelse med udviklingen af det pædagogiske arbejde i skolen i mere inkluderende
retning er der behov for en udvikling af samarbejdet mellem eksperter i og omkring PPR
og lærere/pædagoger, som i det daglige varetager arbejdet med eleverne fra indskoling til
udskoling. Det er, som påvist i mange af NVIE’s projekter bl.a. skoleundersøgelsen, en af
forudsætningerne for at udvikle inklusion at ændre praksis i retning af ’mindre specialpædagogik – mere inklusion’ (se www.NVIE.dk).
Der er imidlertid et stort og udækket behov for at samarbejdet mellem eksperter, som yder
hjælp og støtte i skole og institution, f.eks. pædagogiske konsulenter, psykologer og talepædagoger, antager mere pædagogisk innovative former med mindre vægt på det specialpædagogiske og mere vægt på det inklusionspædagogiske.
En stor del af det traditionelle ekspertarbejde er foregået udenfor det almen pædagogiske
regi, hvor børnene har skullet komme til eksperterne, med læring i en isoleret social og
faglig praksis, og hvor de professionelle, der har arbejdet med børnene til daglig, ikke har
kunnet nyde godt af eksperternes kunnen og viden.
En inkluderende kommunal strategi vil ofte rette sig mod at eksperterne bliver mere ops øgende i deres arbejde, og at de udfører deres arbejde i den sociale og undervisningsmæssige praksis, der er børnenes hverdag, og hvor de professionelle dér inddrages praktisk i
arbejdet.
Projektet skal afdække, hvad det mere præcist skal til – personligt, fagligt, institutionelt –
for at udvikle en pædagogisk innovativ strategi, hvor ressourcerne kommer til børnene i
samarbejdet mellem specialister (PPR) og skole om at forandre praksis. Og dels skal det
medvirke til en systematisering af denne viden og dermed medvirke til udvikling af sådanne pædagogisk innovative strategier på kommunalt, regionalt og landsplan.
Magleblikskolen i Halsnæs kommune har udviklet en række specialfunktioner indenfor den
almindelige skole (og institutionerne, der samarbejdes med), som har succes med at ændre skolen i en mere inkluderende retning. Der er fra Magleblikskolen et ønske om, at skolens vellykkede arbejde med at udvikle en pædagogisk praksis i mere inkluderende retning
blev nærmere systematisk beskrevet. Ønsket er at bidrage til skolens egen forståelse og til
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forståelsen af samarbejdsformer i skolen og samarbejdsformer med PPR og øvrige eksperter, så den pædagogisk inkluderende praksis og samarbejdsmodellerne kan udbredes
til andre.
Den systematiske beskrivelse er foretaget ud fra 4 perspektiver: Lærer/pædagog- elevforældre- og ekspertperspektivet 1. Undersøgelsen er foretaget i løbet af 2009. Der er blevet gennemført iagttagelser, survey og kvalitative interviews til afdækning af de fire perspektiver med særligt fokus på lærernes/pædagogernes tilrettelæggelse af arbejdet med
at understøtte den sociale og faglige læring helt konkret gennem eksempelvis undervisnings- differentiering og deling om arbejdet både i planlægnings-, udførelse og evaluering
af undervisningen2.
Denne rapports målgruppe er først og fremmest elever og forældre til elever med særlige
behov, men det er egentlig alle elever og forældre, som får bedre betingelser ved, at der
udvikles et kendskab til en bedre pædagogik og til samarbejdsmodeller til gavn for en inkluderende praksis. Dernæst er målgruppen skolens lærere, ledelse og PPR samt Halsnæs kommune. Men i videre forstand vil målgruppen potentielt være alle, som deltager i
feltet med at udvikle en inkluderende praksis i skolen, herunder målgrupper som lærere,
pædagoger, studerende indenfor de berørte professioner, psykologer, pædagogiske konsulenter, ligesom der også er adresse til forskere indenfor feltet.
Vi har anvendt begrebet, innovativ’ og har i dette lagt vægt på, at det betydningsmæssigt
dækker både over ’noget nyt’ og over, at dette nye omsættes eller udvikles ’i praksis’. Iflg.
Gyldendals åbne encyklopædi betyder ’Innovation, (af lat. innovatio 'fornyelse', af in- og afledn. af novus 'ny'), udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis, indførelse af nye
tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet.
Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse’ 3. I andre
sammenhænge har der været peget på, at innovation også kan dække over en udvikling,
som sker over tid og tager form efter hånden eller er noget ’emergent’4.
Opgaven med at undersøge innovative samarbejdsformer kan med baggrund i denne opfattelse i projektet her beskrives som det at afdække betingelserne for nyudvikling af en inkluderende pædagogisk praksis og at betragte denne udvikling, som noget der efterhånden udvikles i praksis 5.
Fokus er på måder, der samarbejdes på mellem eksperter og skolen og indenfor skolen
for at nyudvikle den pædagogiske praksis på alle niveauer. Vi har derfor set på samarbejdet mellem elever, forældre lærere, pædagoger, specialcenter, ledelse og PPR og dermed
på samarbejdsformerne i bred forstand for at kunne komme frem til en beskrivelse og forståelse af disse samarbejdsprocesser og den måde de udvikles på og får betydning i den
pædagogiske praksis.
1

Der inddrages dilemmaer, som NVIE rapporter har peget på, bl.a.: Fleksibilitet/Stabilitet, Socialt/fagligt fællesskab, Team /konsekvens, Støtte/kontinuitet, bl.a. Willumsen og Quvang 2007.
2
I bilag 1 redegøres for undersøgelsens design og metoder
3 www.denstoredanske.dk
4
Det er som nævnt i bilag 1, især Schumpeter, som tillægges denne opfattelse.
5
I bilag 1 redegøres nærmere for denne anvendelse.
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Vores fokus er på inklusionsklasserne og den faglige praksis, som udfoldes i og omkring
dem. Skolen bruger begrebet inklusion om klasserne. Det er som andre steder, hvor begrebet vinder stigende brug, et udtryk for at begrebet bruges fagligt. Umiddelbart kunne
man spørge til, hvad der berettiger til betegnelsen. I vores undersøgelse er vi stødt på både inklusion og eksklusion på skolen. Et muligt hurtigt svar, som gør det meningsfuldt at
bruge betegnelsen inklusionsklasser kunne være, at gruppen af elever med særlige behov
indgår og regnes med i normalklassen på alle måder og at udviklingen i praksis retter sig
mod inklusion som et fagligt målperspektiv 6.
Vi er blevet inviteret indenfor af eksperterne og de professionelle med henblik på at sætte
ord på, hvad ’de er gode til på Magleblik’. ”Vi ved, vi er gode til at inkludere på skolen –
men hvad er det lige vi er gode til”?, som de sagde i den første henvendelse til os. Vi har i
dette arbejde rettet blikket særlig på samarbejdsformerne, som beskrevet. Det er altid følsomt for en organisation at invitere folk udefra på sådan en opgave, men vi er blevet modtaget meget åbent og imødekommende med stor vilje til at samarbejde med os om opgaven, som vi gerne vil rette en stor tak for til både lærere, pædagoger, skolens ledelse og
PPR.
At arbejde med afdækningen af inklusion på Magleblik har dermed antaget karakter af et
aktionsforskningsprojekt, hvor vi ikke kun var observatører med vores gang på skolen over
en halvårs periode. Mere end dette kommer vi til ved vores blotte tilstedeværelse og samtaler med lærere, pædagoger, børn forældre, skoleledelse PPR og andre samt ikke mindst
med denne rapport til at indtage en slags konsulentrolle. At indtage denne dobbeltrolle
praksisfællesskabs perspektiv er i særlig grad produktivt hvis og når det fortællinger der er
udgangspunktet. 7 Med dette perspektiv indtages samtidig et perspektiv, hvor organisationsfortællinger så at sige tager udgangspunkt i en værdsættende og anerkendende proces 8. I denne opklaring er det at søge efter mening et fælles anliggende og en søgning efter noget der knap nok anes eller forstås, men alligevel fornemmes som en forklaring og
forståelse og dermed åbning mod noget nyt uprøvet. 9
Vi har i opbygningen af rapporten lagt vægt på, at den både skulle afspejle Magleblikskolen og skolens interesse i at få sat ord på egen praksis, og at gøre den læservenlig i forhold til, at andre skoler og eksperter kunne hente inspiration fra rapporten. Indledningsvist
præsenteres skolen ved en beskrivelse af historien, omgivelserne og organiseringen af
den. Magleblikskolen er en mangfoldig skole på mange måder. Det er også tilfældet med
den pædagogiske praksis. Efterhånden som vi har lært skolen at kende, stod det klart, at
den bedste måde at opfatte og formidle denne praksis på er at tale om de mange praksisfortællinger fra inklusionsklasserne og at se dem som led i den store fortælling om inklus ionsklasserne, som også er fortællingen om samarbejdet mellem PPR, ledelsen og specialcenteret på skolen. Vi vil derfor efter præsentationen af skolen lade de mange forskellige
fortællinger, både fra samarbejdet mellem PPR, ledelsen og specialcenteret, og fra de forskellige klasser, komme til orde som det første i vores undersøgelse. Her forsøger vi at
6

NVIE’s videnregnskab 2007, Madsen, B (2009).
”Det er hen over årene blevet tydeligt for mig, at den bedste ramme for forståelse af og praktisk arbejde
med organisationsudvikling er en historie fortælleramme” (Hermansen:2001:96).
8
Horsdal (2004)
9
Glerup (2004)
7
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komme meget tæt på praksis i en konstruktion og sammensætning, som vi har fundet er
repræsentativ for PPR, skolen og inklusionsklasserne. Efter denne præsentation vil vi opsummere mere systematisk, hvad vi mener, det er, ’de er gode til’ på Magleblikskolen, og
hvad der umiddelbart kunne tjene som inspiration for andre. Derefter vil vi sætte ord på,
hvad undersøgelsen kan sige om de innovative samarbejdsformer og modeller for samarbejde i forhold til udviklingen af inklusionsklasserne; igen med mulighed for, at andre kan
hente inspiration i en mere systematiseret form med henblik på, hvordan samarbejdsformerne er udviklet, og hvordan de kan beskrives som strukturer. Og endelig vil i bilag1 redegøre for undersøgelsens design; i bilag 2 for PPR’s og skolens præsentation af organisering og værdigrundlag; i bilag 3 er gengivet nogle læreres præsentation af inklusionsklassen og et eksempel på uge skemaet i klassen.

2. Magleblikskolen, inklusionsklasserne, specialcenteret, ledelsen
og PPR.
Magleblikskolen ligger i udkanten af Frederiksværk, midt mellem Roskilde Fjord og Arresø
i Nordsjælland. Mindre end en times kørsel fra Rådhuspladsen, København. I kvarteret
omkring skolen er der både etagebyggerier, rækkehus og parcelhuskvarterer. Børn og
forældre har dermed en meget mangfoldig, varieret baggrund lige fra, at der bor en del
mennesker med etnisk minoritets baggrund, som betyder, at 30 % af eleverne kommer fra
disse familier og at eleverne i øvrigt kommer fra familier med vidt forskellig social og økonomisk baggrund.
Skolen er opført i 1975 af beton i et plan med afgrænsede afdelinger for indskolings- og et
mellemtrins afsnit og i to plan i udskolingen. Der er store velindrettede idrætshaller, og
skolen ligger i tæt tilknytning til Frederiksværk Svømmehal. Den er bygget i elementer med
ensartet størrelse midt i et bakket terræn, som gør de umiddelbare omgivelser meget varierede. Ud for afsnittene er der flere forskellige større og mindre legearealer med sandkasser, legestativer, fodbold og hockey mål og der er en variation af sandbelagte, sten- og
græsbelagte arealer rundt om hele skolen.
Indendøre er afsnit, idrætshaller kantine og administrations afdeling forbundet med store
brede gange holdt i en blanding af farver og rå beton. Langs gangen ved kantinen er der
små sofagrupper med mulighed for, at elever arbejder i mindre grupper. Der er faglokaler
til hjemkundskab, naturfag, sløjd mv. med god plads og indretning, så der er mange muligheder for værksteds lignende aktiviteter. I forbindelse med etableringen af inklusionsklasserne blev skolen i 2007 ombygget med et helt nyindrettet indskolingsafsnit, så inklusionsklasserne kunne have både klasserum, mindre grupperum og et stort fællesareal.
I indskoling og på mellemtrin er der et fællesareal mellem klasseværelserne, som indeholder et samlingsareal, et PC areal, et legeareal, et køkkenareal og et mindre lærerværelse
med arbejdspladser og mødemulighed for lærerne. Køkkenarealet er indrettet, så det kan
bruges både af lærere, pædagoger og elever.
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Skolen er 10-klasset: Bh.kl. - 9. klasse. Desuden undervises alle kommunens 10.klasseselever på Magleblikskolen i TIEREN. På skolen er både en fuldt integreret SFO (0.- 3.kl.)
og en Juniorklub (4.- 7.kl.) med fritidstilbud til skolens elever.
Skolen har 464 elever og 50 lærere. Der er både organisatorisk og fysisk afsnitsopdelt
med et indskolingsafsnit 0. - 3.kl., et afsnit for mellemtrinnet 4. - 6.kl., et udskolingsafsnit
for 7. - 9.kl. og TIEREN. Der arbejdes ud fra princippet om ’den lille skole i den store’.

Inklusionsklasserne.
Inklusionsklasserne er en klasserække fra 1. til 6. klasse, som har seks elever med generelle indlæringsvanskeligheder som en gruppe i klassen ofte kaldet ’den lille gruppe’ i den
store. I en klasse er der i alt fra 22-24 elever. Klasserne er parallelle til en klasserække,
som ikke har elever med særlige behov. Det er et princip, at alle lærere skal undervise alle
klassens elever. Inklusionsklasserne blev startet i 2003 med 0. klasse, det følgende år 0.
og 1. klasse indtil der i år er fra 0. til og med 6. klasse, som er inklusionsklasser. Der er altid i normeringen til klasserne minimum to lærere, der er ligeværdige og har et fælles ansvar for undervisningen og eleverne. Afhængigt af de særlige behov hos eleverne kan der
udover dette være normeret et antal sprogtimer, støttetimer eller praktisk medhjælp f.eks.
til nogle af eleverne med fysisk handicap. Inklusionsklasserne har deres eget afsnit både i
indskolingen og på mellemtrinnet.
Inklusionsafsnittet har udarbejdet et fælles værdisæt om inklusion, som blandt andet peger
på fællesskab, engagement, deltagelse og anerkendelse som vigtige begreber 10.

Skolens ’bekymringsmøde’ eller resourcecenter.
I skolens ressourcecenter holdes der koordinerende møder – bekymringsmøder – hver
uge. Her samarbejder PPR, talehørepædagog, SFO specialcenteret, AKT og læsecenteret. Afdelingslederen er også specialkoordinator og har specialklasserækken som sit område. Lederen af specialcenteret er ligeledes afdelingsleder i inklusionsafsnittet. Den koordinerede indsats retter sig både mod koordinering i forhold til enkelte børn og i forhold til
klassens team af lærere og pædagoger. Udviklingen mod større og større grad af koordinering af de forskellige støtteindsatser og den pædagogiske vejledning til lærere og pædagoger er sket i takt med inklusionsklasserne. Det har, efterhånden som behovene har
meldt sig, vist sig nødvendigt at systematisere mere og mere, især på den rådgivende og
konsultative rolle.

Skolens ledelse.

10

Dette er gengivet i bilag 2.
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Skoleledelsen har valgt at udvikle et ledelsesteam på fem. Det består af Skoleleder, Viceskoleleder, SFO leder, viceSFO leder samt afdelingslederen/specialcenterlederen. Ledelsesteamet har arbejdet med et fælles værdisæt, som blandt andet lægger vægt på at være
udviklingsparate. I dette ligger, at man betragter udviklingsorienteringen som noget af det
vigtigste, og noget som er en indarbejdet del af skolens kultur gennem mange år:
”Ting kan lade sig gøre – vi tør godt prøve”
Åbne for nye initiativer fra medarbejderne
Imødekommende – se muligheder i stedet for trusler
Være realistiske, passe på, at vi ikke drukner i nye tiltag
Et andet vigtigt træk ved ledelsesværdierne er, at man ønsker at være autentisk og anerkendende. Der lægges vægt på at kunne deltage i afsnittenes møder og at være rollemodeller for resten af skolen’11.

PPR
PPR i Halsnæs har også en målsætning om at være udviklingsorienteret med et særligt
fokus på inklusion. Det fremgår også af den måde, rådgivningen præsenterer sig på
hjemmesiden i kommunen, hvor PPR er beskrevet som et sted, hvor man kan få:
vejledning/rådgivning til børn, forældre, lærere og pædagoger vedrørende generelle
og specifikke indlæringsvanskeligheder
rådgivning af og samarbejde med andre fagpersoner
konsultativ bistand, undervisning og supervision af lærere og pædagoger
udviklingsopgaver i samarbejde med skolerne
kursusvirksomhed for ansatte som arbejder med 0-18-årige
PPR lægger også stor vægt på, at dem der samarbejdes med har tillid til gensidigt samarbejde. Det fremgår af PPR’s værdisæt om redelighed, mulighed og helhed:
’Værdierne redelighed, mulighed og helhed er integreret i måden, der arbejdes på, og
er blandt andre værdier en forudsætning for, at PPR lykkes med de arbejdsopgaver,
der hører et PPR-kontor til’12.

3. Samarbejdet skoleledelse – PPR.
Samarbejdet mellem skoleledelsen og PPR har været meget udviklet fra begyndelsen af
inklusionsklasse projektet. Det var oprindeligt PPR, der foreslog ledelsen på Magleblikskolen at påbegynde projektet med inklusionsklasserne. En vigtig side af samarbejdet var og
11
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En uddybning findes i bilag 2.
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er en stor grad af gensidig respekt og tillid til muligheder for at udvikle pædagogisk nytænkning som led i arbejdet med inklusion.
Der har også været en vilje til at udvikle de organisatoriske rammer, så de svarede til den
pædagogiske udvikling for både indskolings afsnittet og for mellemtrinnet. Skolens ledelse
og ressourcecenter har i samarbejde med PPR lagt stor vægt på at kunne støtte op om
den pædagogiske udvikling i inklusionsafdelingen gennem hele forløbet.
Aktuelt er det udskolingen, PPR og skoleledelsen begyndt at gøre sig tanker om. PPR har
udviklet sig ved den måde, der tilbydes supervision på; det sker i højere grad ved, at de
enkelte teams tilbydes supervision med henblik på udvikling af praksis.

Interview med skoleledelsen, specialcenteret og PPR.
Historien om Magleblikskolen som inklusions skole med en inklusionsrække begyndte i
2002, da MV tiltrådte som leder af PPR. MV havde stor interesse i inklusion, blandt andet
fordi hun havde erfaringer fra sin hjemkommune, og fordi hun var blevet inspireret af Susan Tetlers bog ’Den inkluderende skole - fra vision til virkelighed’ 13. Det skolepolitiske udvalg i kommunen bad umiddelbart efter MV’s tiltræden om hendes syn på, hvad der var
den bedste løsning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. MV var overbevist
om, at tanken og visionen om inklusion måtte kunne lykkes også i Frederiksværk. Hun fortalte derfor udvalget om, at hun var overbevist om at en inklusionsklasse, hvor en gruppe
elever med generelle indlæringsvanskeligheder var sammen med en normalklasse, måtte
være den bedste løsning frem for et forsøg på at enkeltintegrere disse elever.
Udvalget og skolechefen blev ret begejstret for MVs tanker og bad hende gå videre med
dem. Hun henvendte sig derfor til Magleblik skolens leder EH og forelagde ideen, fordi
skolen var kendt for at arbejde med udfordringer, være udviklingsorienteret og være god til
at arbejde med mangfoldighed og fællesskab ifølge skolechefen. EH’s umiddelbare reaktion var positiv, ’vi har jo pladsen – og har aldrig været bange for at prøve noget nyt’. Samtidig var EH betænkelig ved specialklasser og enkelt integration. som hun fandt, ikke var
nogen god løsning. Tanken om en inklusionsklasse-række, som var den måde MV præsenterede det på, passede derfor godt ind i den måde skolen arbejdede på; så MVs initiativ om at tænke anderledes blev positivt modtaget og taget som udtryk for, at PPR havde
en god chef med mod til at tænke anderledes.
Også medarbejderne tog godt imod ideen, de var ikke bange for at prøve noget nyt, men
noget usikre på, hvad der lå i projektet. PPR chefen medvirkede ved introduktionen af projektet til lærerne, pædagogerne, skolebestyrelsen og kontaktforældrene, og de tog alle
godt imod det. Efter et halvt år kom børnehaveklasselederne og var med på at være de
igangsættende – de brændte virkelig for ideen. Det var de to, som skabte grundlaget, der
derefter blev fulgt op, efterhånden som børnene blev ældre. Den klasse, som begyndte i
august 2003, er nu 6. klasse. Det er så langt processen med at udvikle inklusionsklass erækken er nået.
13
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Den ene af børnehaveklasselederne var ny. Hun havde tidligere været ansat i specialklasser og havde længe arbejdet med specialpædagogik. Skolens anden børnehaveklasseleder gennem mange år havde længe arbejdet med pædagogisk udvikling på skolen. De to
videreudviklede nu i et tæt samarbejde efterhånden den pædagogik, der skulle til, når
specialklassen skulle være en del af normalklassen.
PPR foretog ved opstarten af projektet en studietur til Nakskov for at lære noget om, hvordan der kunne arbejdes med en inklusionsklasse række, men var efter besøget overbevist
om, at det måtte udvikles lokalt ud fra en lokalt tilpasset tilgang. Skolen og PPR enedes
om, at der måtte ske en udvikling af pædagogik og didaktik efterhånden som projektet
skred frem, med den eneste egentlige beslutning, at rammerne for projektet var, at det aldrig måtte være en spareordning. MV var helt tryg ved dette ikke, mindst fordi også Skolechefen i kommunen altid støttede op om projektet.
Forældrene blev fra begyndelsen af projektet inddraget både ved information og indflydelse, så man kan sige, at der har stået stor respekt om det – måske endda en slags misundelse fra de andre skolers og forældres side, som ikke har deres børn i inklusionsklasserne – for ’der er jo altid to lærere til stede i inklusionsklasserne’. Men det betyder absolut ikke, at man som lærer bare kan ’læne sig tilbage’ mener EH, tværtimod.
Det er nok også vigtigt, at inklusionsklasserne ikke er en fast ramme, udfordringer bliver
altid taget op i forhold til de elever, forældre og lærere, der er i klassen. ’Og så har vi været
heldige med ikke at have en for stor udskiftning af lærerne. Vi har haft et fælles ansvar –
men det er naturligvis sårbart, hvis lærere holder op’, siger EH. Hun har stor tillid til PPR
leder MV, som hun også opfatter som en rigtig god inspirator og igangsætter og som en
god understøtter af nye måder at arbejde på. På skolen samarbejder de forskellige funktionslærere for AKT, sprogklasse og læsning sammen med supervision fra PPR, så lærerne
altid ved, hvor de kan hente støtte og rådgivning. Udviklingen har taget tid, med respekt for
at kulturen skulle kunne følge med. Det har derfor altid været vigtigt at sætte beslutninger
til debat med respekt for, at beslutninger kunne laves om lokalt.
De forskellige inklusionsklasser arbejder også meget forskelligt og har udviklet sig meget
forskelligt, mener EH. Det er jo forskellige børn, forældre og lærere/pædagoger, der er tale
om. Man kan ikke have én enkelt måde at arbejde på, der må være stor lydhørhed fra ledelsens side med vide grænser for, hvordan inklusion gribes an – også sådan, at et team,
hvis det er nødvendigt i en periode, må arbejde opdelt, hvis det er det, der skal til. Når bare der er en udvikling mod inklusion i gang. Der er også nogle lærere, der har så svært ved
det, at de beder om at komme til at arbejde i ’normal-rækken’, og ’det må vi også have respekt for’. Udviklingen af inklusion handler om mange ting, og det er umuligt at undgå at
foretage fejlplaceringer. Men man kan blive bedre til at løse opgaven, også selvom man
somme tider kan blive svimmel over kompleksiteten. En af opgaverne for PPR er også at
betrygge lærerne i forhold til, at de gør det rigtige ’tænk, hvis jeg gør noget forkert’, eller
hvornår er konteksten forkert’. Og så er PPR, ledelsen og specialfunktionslærerne også
blevet mere skarpe på, hvornår skolen alligevel ikke er det rette tilbud.
På inklusionsrækken har der hele tiden foregået et intensivt arbejde med inklusionsbegrebet, skolens værdier og med at få omsat disse til praksis. Det er en kompliceret proces,
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som hele tiden udvikler sig. Der er mere og mere viden og inspirations materiale på omr ådet i disse år i forhold til, da inklusionsprojektet begyndte på Magleblik. Der er også sket
noget både med PPR’s og skolens opfattelse af begreber og praksis. Der er nu mere og
mere fokus på, hvor vigtigt det er at have adgang til differentierede fællesskaber, til en
mangfoldighed, så alle børn har adgang under trygge, men udfordrende vilkår. ’Det er ikke
nok at være på tålt ophold’. Samtidig er det også vigtigt at praksis må afspejle elever, forældre og lærere og her er alle årgangene forskellige.
PPR er ved at videreudvikle, hvordan man kan understøtte samarbejdet på nye måder.
Der er taget initiativ til, at der er dannet en erfaringsgruppe af de psykologer og konsulenter, der arbejder indenfor specialfeltet på tværs i kommunen. Der er fokus på at give muligheder for udviklingsprojekter, og på at udvikle den måde teams tilbydes supervision på.
Der er fire supervisionsgrupper. Rådgivningen fra PPR foregår i to spor. Det ene er en
rådgivning på børnene. Det andet, som gives af en konsulent gives som supervision på
teamet, og her er der udviklet en ny måde at arbejde på. Der er efterhånden udviklet en
forståelse for, at teams bliver superviseret på inklusionsarbejdet, at det er det, der er det
vigtige, og at der ikke kan gives færdige løsninger, som ’gør sådan, det virker’ – det begynder at gå fremad med forståelsen for dette, mener PPR chefen. Det handler om udvikling af skolekulturen, og her er der forskel på lærer- og pædagogkulturen. Lærerne er mindre vant til at være mange sammen, det har pædagogerne altid været. På denne måde
arbejder skoleledelsen og PPR tæt sammen om at udvikle de forskellige teams’ samarbejde om at se på egen praksis og udvikle den. Der er mange praktiske problemer at løse –
men dem er de i fuld gang med at løse i fællesskab mellem PPR, Skoleledelse og SFO ledelsen. Sammen har de nu fundet ressourcer/tid til supervision af teams.
PPR’s udvikling på tværs i kommunen og nye måder at organisere sig på har også noget
med kommunesammenlægningen af Frederiksværk og Hundested til Halsnæs kommune
at gøre. Der har været indkøringsvanskeligheder omkring visitationen, men de er nu ved at
blive løst ved, at skolerne ikke sidder direkte med i visitationsudvalget, men at de indkaldes, når der visiteres til deres skole. Det er jo dem, som kender konteksten og kan rådgive
om, hvorvidt deres tilbud er godt til de børn, som visiteret. Det har taget lidt tid at finde ud
af det. Tidligere var man vant til, at antallet af børn med generelle indlæringsvanskeligheder var så lille, at man PPR ledelsen stort set kunne have overblik over alle og kunne følge
dem hele vejen. Sådan er det ikke længere, og derfor er visiteringen blevet mere specialiseret.
De fysiske rammer, særligt i indskolingen og på mellemtrinnet, var også ret ideelle med ét
plan, fælles afsnit lokaler og klasse rum med tilhørende mindre grupperum. Desuden har
de ydre rammer så mange varierede muligheder, at der allerede i indretningen af skolen
var lagt op til en skole, ’der var lidt anderledes’. En skole med en masse værksteder og
muligheder for en mangfoldighed af læringsaktiviteter og fællesskaber. Det er samtidig en
skole med en masse ’ildsjæle’ - engagerede lærere, som også var indstillet på at afprøve
nye veje. Det skal også med, at skolen gennem mange år har haft og har en engageret ledelse, som støtter op om de mange forskellige måder at gribe arbejdet an på samtidig
med, at udviklingen på tværs og mellem årgangene understøttes. Det gælder også for udviklingen af inklusionsklasserækken til udskolingen. Aktuelt er PPR lederen i gang med at
drøfte med skoleledelsen, hvordan man eventuelt kunne forestille sig den høje grad af
værkstedspræg i undervisningen på Magleblik videreudviklet indtil 9. og måske videre til
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10. klasse. Man kunne lade sig inspirere af efterskolerne, mener både PPR og skoleledelsen. Og undervejs er det vigtigt at fortælle medarbejderne om tankerne og inddrage alle i
dialog.

4. Inklusionsklassernes praksisfortællinger.
Vi har valgt at præsentere inklusionsklasserne som en kombination og triangulering af vores observationer ved et forløb i klassen, interviews med eleverne, interviews med forældrene og med lærere og pædagoger – teamet. Denne måde at præsentere klasserne på
kan give et indtryk af observationer og interviews som en fælles konstruktion, der i sin helhed er vores fortolkning af, hvad det har været vigtigt at fokusere på, når konstruktionerne
skulle vise noget om innovative samarbejdsformer mellem elever, lærere, pædagoger og
forældre. Fortolkningen og fremstillingerne er naturligvis vores ansvar. Vi har valgt at bruge en teoretisk ramme inspireret af Etienne Wenger i denne fortolkning 14. Det betyder, at
vi har lagt vægt på et blik for fællesskaber og deltagelse i praksis fællesskaber gennem
meningsforhandling, som noget af det mest centrale for forståelsen af udvikling af en inkluderende praksis, som vi har oplevet den på Magleblikskolen. Vi har desuden lagt vægt
på mange andre begreber, som deltagerne har fundet vigtige under interviews og samtaler, blandt andet undervisningsdifferentiering, læringsstile, anerkendelse og læringsledelse.
Praksisfortællingerne bygger som nævnt bl.a. på vores observationer på skolen, og en
væsentlig del af disse observationer er naturligt nok baseret på helt konkrete udsagn, vi
har hørt børn og voksne udtrykke med deres egne ord. Disse udsagn er i rapporten gengivet så tæt på det, der reelt blev sagt der på stedet, men da vi ikke har benyttet os af tekniske hjælpemidler som båndoptager eller video, men alene har foretaget skriftlige notater,
er udsagnene selvfølgelig til en vis grad udtryk for, hvad vi i skyndingen fik noteret og efterfølgende kunne huske. Under alle omstændigheder er disse så at sige generaliserende
udsagn i det følgende i rapporten rent layout mæssigt omkranset af tegnet:’ ved udsagnets
begyndelse og tilsvarene med et: ’ ved udsagnets slutning.
Klasserne og deres praksis belyses på denne måde beskrevet både ud fra et observatørperspektiv, et elev perspektiv, et forældreperspektiv og et lærer/pædagog perspektiv. Interviews med elever og forældre skal understøtte de to sidste perspektiver; men det har
ikke i alle klasser været muligt at foretage interviews med elever og forældre; hvor det ikke
har været muligt, har vi støttet os på lærere og pædagoger. Vi har under observatørperspektivet lagt vægt på kortfattet at beskrive nogle sider af de fysiske rammer, som viser
samspillet med den praksis, der udfoldes i klasserne. Klassernes praksis følger ikke kronologisk, men i en rækkefølge, hvor vi først ser på nogle eksempler på undervisningspraksis,
som virker mere udviklet og dernæst på eksempler på praksis, som er i sin begyndelse,
fordi teamet kun har arbejdet sammen i kortere tid. Det mener, vi bidrager til at forstå forskellige sider af inklusionsklassernes udvikling og karakteren af samarbejdsformerne, som
understøtter inklusion. De træk, som er skildret, er ikke udtømmende for den enkelte klasse, men afspejler træk, som kan forekomme i alle klasserne på forskellige tidspunkter, fordi klasser og praksis altid vil være forskellig over tid og afhænge af børn, lærere og foræl14
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dre. Vi har altså ikke med rækkefølgen fremhævet nogle klasser eller praksisser frem for
andre, men alene ment, det bidrog til forståelsen at vælge denne rækkefølge.

4.1 Uffe hin spage – et eksempel på en udviklet undervisningspraksis og
elev-makkersamarbejde, med vægt på meningsforhandling og mangfoldighed.
Observatørperspektivet.
Timen foregår i klasseværelset, som er meget varieret. Både i det centrale klasseværelse
og i det tilstødende mindre grupperum. Bordopstillingen er både til grupper og til enkeltarbejdspladser med PC' er langs den ene væg. I et let forsænket hjørne bagest i klasselokalet er klassens hygge- og møde krog, som er indrettet med puder og madrasser og holdt i
varme, gule, brune og røde farver. Der hænger plakater om at arbejde med Vikingetiden
på væggene og der står en vase med fødselsdagsflag i vinduet. På kanten af denne krog
er der placeret et dukketeater, som eleverne kan bruge. Ved indgangsdøren er der 2 tavler, en traditionel og en interaktiv whiteboard med en PC tilknyttet. Elev- og lærer borde er
ens. Eleverne har faste pladser, når der er klasseundervisning og instruktion – ellers rykkes der ’frit’ rundt – dog med lærernes forbehold for at rykke udenfor. Klassen arbejder
tværfagligt med temaet Vikingetiden. I denne time er klassen samlet og arbejder sammen,
sådan som det for det meste er tilfældet. Dansk lærerne for begge grupper er også klasselærere. I timen deltager også den praktiske hjælper, som særligt er tilknyttet 2 elever med
fysisk handicap.
De to lærere har i timens forløb et meget tydeligt samarbejdende praksisfællesskab, hvor
de gør brug af hinanden og meget bevidst har tilrettelagt brugen/inddragelsen af tingsliggjorte redskaber og artefakter. Den ene introducerer tiden og lokaliteten ved hjælp af en
interaktiv tavle og inviterer herunder eleverne til at bidrage undervejs, idet hun derpå uddyber for hele klassen – så alle inviteres til at deltage mere eller mindre i meningsforhandlingerne om placeringen af Danmark og om, hvornår vikingetiden var, og hvad der karakteriserer den. Derpå inviterer den anden lærer både socialt og fagligt til at fortsætte. Hun
bruger forskellige former for gestus og mimik til at invitere kollegaen ’indenfor’ og ved fagligt at skabe en brobygning til genren og tiden, som denne derpå uddyber og udfolder på
samme måde. Det er tydeligt, at de har samarbejdet om planlægningen og nu også samarbejder om udførelsen. Klassen bliver bedt om at sætte sig i hygge krogen, fordi de nu
skal have en saga læst op. Eleverne sidder på gulvet eller på puder i en cirkel i hjørnet af
klassen og de to lærere sidder sammen med nogle af dem på kanten mod hyggekrogen,
så de kan ses af alle. Alle sidder tæt sammen.
Den ene lærer læser sagaen om ’Uffe hin spage’ op for klassen. Undervejs stopper hun op
for at kommentere de svære eller ukendte ord i små dialoger med eleverne. Hun inviterer
børnene til at bidrage med forklaringer på ordene og til at forsøge at udtrykke meningen.
Hun foretager en meningsforhandling med og i klassen med hende selv kollegaen som
dem, der har de rigtige faglige svar; de administrerer tydeligvis denne ’magt’ med en social
imødekommenhed, venlighed og med et socialt og fagligt engagement, samtidig med at de
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inviterer til faglige meningsforhandlinger. Læreren bruger omhyggeligt elevernes bidrag,
også selvom de ligger i grænseområdet; som da eleverne byder ind på ordet ’spage’, som
virker meget vanskeligt at nærme sig. Betydningen af ordet ligger ikke lige for; der er ingen
af eleverne, som umiddelbart forstår det. Ordet virker særlig vanskeligt måske, for eleverne med etnisk minoritets baggrund men lærerne har blik for mulige udsatte positioner som
følge af dette.
Læreren inviterer nu kollegaen til at tage over igen med samme overgange som tidligere,
idet hun siger, at de sammen har planlagt, hvordan klassen nu skal arbejde sammen om
sagaen Uffe hin spage. De skiftes til at forklare i ’ping-pong’, at de har lavet læsebogs- siderne om til et puslespil, som eleverne nu skal forsøge at forhandle fælles mening i ved at
finde ud af rækkefølgen i brikkerne – som de derpå skal klistre op på et stykke karton og
farvelægge. ’Ja’, siger den ene, ’vi har rigtig arbejdet med at tilrettelægge det, så I kan
komme til at samarbejde om teksten’. ’Og’ siger den anden lærer, vi har også bestemt,
hvem I skal samarbejde med’. Lærerne spørger, om der er spørgsmål. Der er et par; et af
dem drejer sig om, hvorvidt arbejdsarkene er forskellige. Lærerne svarer, at alle puslespillene er forskellige, så de er nødt til at arbejde to og to i de grupper, hun og kollegaen har
bestemt. Derpå instruerer de grupperne, som fordeler sig på forskellige lokaliteter i rummet
omkring arbejdsbordene. Nogle få elever får ’lov til’ at gå udenfor i fællesarealet for det afsnit, som 4.a ’s klasse lokale er en del af. De to lærere går rundt mellem bordene og vejleder.
Eleverne sidder nu to og to ved bordene, tager nogle brikker, samtaler og forhandler mening ved fysisk på skift forsøgsvis at skabe en rækkefølge mellem tekststykkerne, som
samtidig passer med brikkernes form. Flere af eleverne tager to brikker op, ser på teksten
og forsøger at skabe mening, som forelægges kammeraten, som igen kommenterer og de
forsøger begge om brikkerne passer med det samlede ark og med illustrationerne til sagnet, som også fortæller noget om, hvor teksten er placeret i den samlede fortælling. Lærerne spørger til og kommenterer undervejs elevernes fælles læring. Vejledning og læringsfællesskab forbindes med puslespil brikkerne som omdrejningspunkt og strukturering.
Eleverne er både engagerede i processen og i, at de når frem til at kunne lime resultatet
fast på karton og begynde at farvelægge produktet.

I en gruppe er kun den ene af de to drenge i gang. De har begge etnisk minoritetsbaggrund og har også vanskeligheder med dansk sproget. Den ene er desuden et barn med
generelle indlæringsvanskeligheder. Det er ham, som endnu ikke er i gang. Den ene lærer
kommer hen til bordet og ’indfanger’ drengen, som endnu ikke deltager. ’Kan du se, din
kammerat er allerede godt i gang’. siger hun og peger på bordet. Kammeraten viser stolt
sin rækkefølge på puslespil brikkerne med tekststykker frem og begynder at forklare, selvom meningen endnu ikke er helt tydelig. Den første dreng er i sit kropssprog og mimik meget skeptisk. Han afviser og anfægter meningen og tager fat i nogle af papirbrikkerne og
bytter om på dem, slår lidt til dem. Kammeraten bliver ked af det, noget fortørnet og beklager sig højlydt. Efter lidt tid kommer læreren hen til deres bord og forsøger at mægle mellem de to drenge. Hun forsøger at få dem til at genoptage meningsforhandlingen, lægger
særlig appel til den første dreng om at se meningen. Han begynder nu smilende at deltage
engageret. Læreren koncentrerer sig om det faglige og henviser til den mening, de skal
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finde i teksten. Til sidst roser hun dem for det, de har nået og opfordrer dem og de andre
elever til at fastgøre det på det udleverede stykke karton til næste gang. Timen er slut.

Elev-, Forældre- og lærerperspektivet.
Elevperspektivet: Vi har fair play! Og – ingen er alene!
I interviewet deltager to elever med generelle indlæringsvanskeligheder sammen med to
andre elever. Der er en pige og tre drenge. Under samtalen kommer eleverne ind på mange punkter, hvor de er enige om meget. De udtrykker også stort engagement og identitet
knyttet til deres klassefællesskab. Da de bliver bedt om at konkretisere skolen, som de er
meget glade for på grund af alle dens læringsmuligheder og for dens muligheder for sociale fællesskaber peger de på, at det altid er muligt at deltage i sociale aktiviteter som tilbydes i og udenfor klasseværelset. På skolen er der meget få konflikter i frikvarterne mener
de. Og, når det forekommer, finder de altid en løsning, som de også selv er med til at bidrage til. Selvfølgelig er der konflikter, men generelt holder klassen sammen.
Siden 1. klasse har deres lærere lært dem ’fair play’. ’Det betyder’, forklarer de, ’at lad os
sige at der er to fodboldhold, hvor det ene består næsten kun af elever, der går til fodbold
efter skoletid – det er unfair!. Så laver man holdene om så holdene er mere i balance. Det
er fairness!’. Eleverne er helt enige om at praktisere det og bliver derfor også sjældent
meget uenige om regler og værdier. Hvis der er ballade kan det ske, at lærerne giver en
elev ’det gule kort’. Så kan de som regel godt se det selv. De mener, de er gode til at trøste hinanden og til at lege sammen i klassen. De er gode kammerater i 4.a. De mener, at
fairness også bliver praktiseret på andre områder af deres skoledag og skolearbejde. Det
er vigtigt at samarbejde i forskellige grupper at hjælpe hinanden og at lære af hinanden.
Alle er gode til noget! En af eleverne gør opmærksom på, at selvom han ikke er så god til
dansk, så er han ret god til matematik. ’Og’, siger en af kammeraterne, ’du er en rigtig god
kammerat, når (en anden af kammeraterne, som nævnes) har brug for det!’.
Børnene virker meget reflekterende når det drejer sig om at være opmærksomme på hinanden og på deres egne kvaliteter og kompetencer i skolen. De taler også med stor anerkendelse om en anden kammerat med særlige behov, som er begyndt at kunne sige fra og
være aktiv overfor andres tilbud om hjælpsomhed og venskab, som næsten kan blive for
meget. De er helt opmærksomme på det positive ved, at kammeraten selv er aktiv i forhold
til sådanne afgrænsninger i forhold til kammeraternes tilbud om at deltage i fællesskaberne.
Eleverne giver flere eksempler på de mange varierede læringsmuligheder, klassen og skolen tilbyder. De kan lide de fleste af deres fag, særlig dem de er gode til. En af eleverne er
særlig god til engelsk – men er samtidig meget beskeden med det. Ude aktiviteterne er
også meget populære, selvom det kan være trættende både rent fysisk og på grund af de
mange aktiviteter og læringsmuligheder – ’man er helt færdig efter sådan en tur’ siger en
af drengene. Klassen har lige været i Roskilde i sidste uge, hvor de overnattede 3 dage i
telt. Alle synes det er meget nemt at få kammerater både i klassen og på tværs. Man kan
altid finde nogen at være sammen med, vi er alle fra det samme område og kender mange
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– der er ingen der er alene! Fødselsdage er enten fælles for hele klassen eller, hvis boligen er for lille enten for pigerne eller for drengene.

Interview med forældre.
Verden bliver meget rigere på denne måde!
Fire forældre deltager i interviewet. Det er både forældre til børn med generelle indlæringsvanskeligheder og forældre til resten af klassens børn. Forældrenes indtryk af det
særlige ved klassen er, at lærerne konstant udvikler deres undervisningspraksis på nye
måder ved hjælp af undervisningsdifferentiering i kombination med vægt på sociale og faglige fællesskaber og har gjort dette lige siden begyndelsen fra 1. klasse. Da de først blev
introduceret til inklusionsklasserækken, havde skolen været noget uklar eller søgende
overfor, hvad det egentlig indebar; det hele var meget nyt, og der fandtes ikke nogen skole, som lignede det, Magleblikskolen ville udvikle. Der har nok også været forsigtighed
med at melde for bastant ud om inklusionstanken, som først skulle udvikles i praksis. Men,
ledelsens og lærernes stærke engagement i forhold til at udvikle nye veje var helt afgørende for inklusionsklassen og forældrenes tillid til, at projektet nok skulle lykkes..
Særlig denne klasse har demonstreret, hvordan både eleverne med generelle indlæringsvanskeligheder og de andre elever havde gavn af de mange aktiviteter og mangfoldige,
varierede undervisnings- og læringsmuligheder, der er i klassen. Lærerne er rigtig gode til
hele tiden at udvikle nye veje og afprøve nye måder at undervise på. De har på et tidligt
tidspunkt arbejdet med læringsstile, hvor der er blevet arbejdet med fysiske aktiviteter,
sang og musik i kombination med dansk. Der er blevet sjippet staveord og brugt mange
andre forskellige måder at lære på. ’Når jeg fortæller andre forældre om det, bliver de
overraskede’, siger en af forældrene. Selvom man kan blive bekymret, fordi nogle lærere
beklager sig over udfordringerne ved inklusion på andre skoler, er det netop ikke er tilfældet på Magleblik. For de såkaldt normale børn opleves det som forældre som en meget
stor gevinst, at disse børn i inklusionsklassen lærer meget mere om det at have et handicap og om at udvikle respekt og empati. Der er stor tilfredshed med denne måde at organisere specialundervisning på – ’verden bliver meget rigere på denne måde’, mener en af
forældrene.
Det er så nødvendigt, at der hele tiden bliver udviklet nyt, ligesom det er sket indtil nu,
samtidig med at der bliver tilpasset til den enkelte elev og i den enkelte elevs tempo. Det
kan være ved, at en elev med særlige behov i en periode i dansk får lov til at arbejde med
matematik og får lov at vente lidt med dansk. Den store variation, af elever og lærernes
måde at arbejde på, har ført til, at alle eleverne har meget mere tolerance og respekt for
mangfoldighed – en stor grad af sammenhold end andre steder. ’De har en respekt for, at
man kan være forskellige, at det er sådan, det er’. Eleverne er meget reflekterende overfor
hinandens svage og stærke sider. De er meget opmærksomme på hinanden og tager
hensyn. Det er nok også en af grundene til, at der næsten ikke er problemer med mobning
i denne klasse. En af eleverne med særlige behov er netop blevet valgt som repræsentant
i elevrådet.
Der er stor opbakning til inklusionstanken blandt alle forældrene på møder og ved arrangementer. Men der er ikke et meget udbygget kontaktnet udover dette blandt forældrene.
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Indtrykket fra samtaler med børnene er, at de leger meget ’på tværs’ i klassen i frikvartererne. Det er altid nemt at komme til at deltage. Fra fødselsdagene har forældrene bemærket et særligt sammenhold blandt drengene, som nok også hænger sammen med, at
eleverne med særlige behov i denne klasse er drenge.
Forældrene har nemt ved at følge med i deres børns aktiviteter i skolen ved hjælp af de
ugeplaner, børnene får med hjem; også selvom hjemmearbejdet er meget individuelt, så
de altid må spørge deres barn, hvor langt de er nået og skal nå i løbet af ugen. Eleverne
bruger jo forskellige bøger og forskelligt materiale. Men, der er også stor tillid til, at lærerne
hele tiden forhandler med deres barn sådan, at barnets behov for udfordringer bliver tilgodeset ’også, selvom vi ikke kan følge med i detaljer’.
Forældrene til børnene med særlige behov har ikke i længden været i tvivl om, at dette tilbud er det helt rigtige til deres børn, selvom der kan forekomme tvivl ind imellem. De er
overbevist om, at inklusionsklasserne skal udvikles videre indtil 9. og 10. klass e. ’Naturligvis kan de ikke nå lige langt, men de bør forblive sammen som klasse’. Alt andet ville heller ikke kunne forklares eller retfærdiggøres overfor børnene. Men nyudvikling og tilpasning kræver ressourcer og opbakning til lærerne. Somme tider kan f orældrene have en
bekymring om, hvorvidt nedskæringer kan true inklusionsklasserne, selvom det ikke har
været tilfældet indtil nu. Men, de vil arbejde for deres inkluderende skole og for at eleverne
med særlige behov kan blive på skolen. ’De har jo ikke gjort nogen noget!’

Lærerperspektivet.
Interview med teamet.
Lærere har samarbejdet siden begyndelsen af inklusions klasse projektet. De har haft
klassen siden 1. klasse og har fulgt dem i hele forløbet indtil nu. Ud over de to er der en
praktisk hjælper, som er knyttet til to af eleverne med fysisk handicap. Lærerne har både
samme og forskellige fag med klassen. Begge har dansk og historie med klassen, og den
ene har desuden matematik med klassen. De skelner ikke så meget imellem hvem, der
gør hvad, de deles meget om arbejdet og er også begge klasselærere. Den ene lærer har
længe arbejdet med specialpædagogik, og den ene lærer deltog i et kursus i USA om læringsstile samme år som projektet med inklusionsklasserne begyndte på Magleblik. Senere tog også den anden lærer et kursus i læringsstile. Begge lærere havde et stort engagement i inklusionstanken og var meget optaget af at udvikle pædagogiske veje og met oder til at fremme elevernes læring i et samarbejde samtidig med at de praktiserede undervisningsdifferentiering.
Meget ofte underviser de som i eksemplet med ’Uffe hin spage’ med skift imellem sig og
med en stor brug af meningsforhandling hele tiden. De har sammen udviklet denne måde
at arbejde på, og det er deres opfattelse, at man ikke kan fremme inklusion, med mindre
man arbejder meget tæt sammen som team, både om planlægning, og om undervisning.
De er meget glade for at arbejde på denne måde og kunne ikke tænke sig at arbejde traditionelt. Begge lærere har et meget indgående kendskab til alle eleverne.
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De udvikler hele tiden nye måder at undervise på og veje til at fremme elevernes læring og
inddrager pragmatisk, hvad de kan se virker, i forhold til ’hvor eleverne er nu’. På denne
måde sætter de hele tiden eleverne overfor lærings udfordringer i løbet af dagen, som er
tilpasset eleverne, samtidig med at de har opmærksomhed på de sociale fællesskaber og
på den enkelte elevs identitetsudvikling, efterhånden som de udvikler sig. Hvis et barn har
vanskeligheder hjemme, forsøger de at støtte barnet i en periode. De lægger også meget
mærke til, hvad der sker i frikvarterer og pauser og på ture med hensyn til både det sociale
og det faglige. ’Vi har selvfølgelig konstant fokus på det faglige, men samtidig har vi stor
respekt for, at der er meget store forskelle mellem eleverne, og at de alle kan have både
hurtigere og langsommere læringstempo i forskellige perioder’. De mener, det er vigtigt, at
eleverne har deres egen individuelle rytme og følger hver enkelt nøje. Derfor vurderer de
hele tiden, hvor langt eleverne er, både socialt og fagligt, for at kunne udvikle nye udfordrende måder at arbejde på. Ugeplanerne for klassen er udformet med billeder og af og til
huskesedler, så både elever og forældre kan holde sig orienteret om arbejdet.
Lærerne i 4.a. fortæller meget gerne om deres nye måder at arbejde på i afsnittet. De har
et godt samarbejde med specialcenter og sprogcenter, hvor der sker en gensidig inspirat ion om udvikling af pædagogik og didaktik. Lærerne har præsenteret deres arbejde for kolleger fra afsnittet og for praktikanter i Halsnæs kommune. En af overskrifterne er: ’1000
måder at være på – 1000 måder at lære på’.

4.2 Centi-cubes og Let’s help little Digby – et eksempel på et mangfoldigt læringsmiljø med struktur, læringsstile og læringsledelse.
Observatørperspektivet.
Denne klasses klasseværelse er stort – det består af to næsten lige store, sammenhængende rum med en skydedør imellem. Det ene rum har meget værkstedspræg. Der er et
stort lærerbord tæt ved tavlen, som bruges til at demonstrere forskellige aktiviteter eller
forsøg. Der er en tavle og flere opslagstavler med fælles oplysninger. Bordopstillingen er i
grupper for 4-6 elever og langs den ene væg står der nogle skabe og hylder til elev-tasker
og andet. Der er et en kvadratmeter stort naturforsøg med en plexiglas plade, med sort
plastic tildækning. I et hjørne af lokalet står der et klaver og der hænger opslag med sange
og musikstykker og forskellige billeder på væggen. Det andet lokale har en interaktiv
whiteboard i midten. I den ene side er der gruppeborde, og i den anden side er der en sofa
gruppe.
Matematiklæreren har klassen sammen med en vikar, fordi den anden lærer er syg. Først
skal de arbejde med tabellerne. De er nået til 5 tabellen, og læreren foreslår, at de alle
hopper tabellen’, dvs. han tæller til 50. Alle hopper små hop for hvert tal, og hver gang de
når et tal, der hører til tabellen, skal de hoppe højt. De skal i dag arbejde med centi-cubes.
Alle sætter sig igen og læreren forklarer, at han har planlagt en række aktiviteter til grupperne. Aktiviteterne går ud på at få en fornemmelse af litermål, og han har derfor taget
nogle mælkekartoner af forskellig størrelse med. Han viser 1 hel, en halv og en kvart liter
frem – og spørger herunder, hvor mange kvarte der går på en halv og videre frem. Eleverne byder ind, og læreren svarer anerkendende tilbage. Derpå går han over til at forklare de

NVIE, Christian Quvang og John Willumsen

19

enkelte aktiviteter, grupperne skal igennem. De skal alle nå alle aktiviteterne så vidt muligt
efter tur. Aktiviteterne er meget varierede og involverer mange sanser og læringsstile. De
er nøje tilrettelagt i en balance mellem deltagelse og arbejdsredskaber som arbejdsark,
målebægre, beholdere, klodser og sakse. Og de er tilrettelagt sådan, at eleverne skal arbejde sammen om mange af aktiviteterne samtidig med, at der også er punkter, hvor de
arbejder alene. I hele tilrettelæggelsen er der meget fokus på samarbejdet mellem eleverne og alles deltagelse i arbejdet; flere af opgaverne kan ikke nemt løses alene eller af et
par elever.
Den første aktivitet er at gætte på, hvor mange centi-cubes, der kan være i en mælkekarton, det er nogle små klodser, som eleverne kender. Eleverne skal fylde så mange centicubes som muligt i en hel liters mælkekarton som muligt. Derefter skal de i fællesskab tælle, hvor mange de har fyldt i og ud fra dette gætte på, hvor mange der mon kan være i kartonen, hvis der ikke er luft mellem klodserne. Resultatet skrives op på tavlen med angivelse af gruppens nummer. Den næste aktivitet er at afmåle hvor mange deciliter, der kan
være i forskellige beholdere i køkkenet og placere dem i rækkefølge med angivelse af
rumfang i dl og notere resultatet på et arbejdsark, de får udleveret. Den tredje aktivitet går
ud på at klippe mælkekartoner ud af et arbejdsark og sætte dem på et andet ark i arbejdsbogen, som også angiver prisen på en liter mælk. Eleverne skal regne ud, hvor meget
mælken mon koster i supermarkedet, så de både arbejder med brøker og tabeller. Den
sidste aktivitet er at arbejde med tabeller ved hjælp af et program på PCerne i afsnittets
fællesrum. Programmet er populært, og læreren siger, at den gruppe, som ikke nåede
denne aktivitet sidst, gerne må begynde med den denne gang. Der er opmærksomhed på,
at det kan være en udsat position at være i gruppen, som ikke er helt så hurtig som de andre.
Eleverne hjælpes ad i den første aktivitet. De fylder op i mælkekartonen, og alle tæller op
til 100 klodser sammen, og de sidste lægges til; alt imens gætter de spændt på, hvor
mange der mon kan være i den. De skriver sammentællingen på tavlen og forhandler om,
hvor mange der mon kan være, hvis der ikke var luft. Der er et tydeligt engagement i gruppen.
Derpå går gruppen videre til aktiviteten i køkkenet i fællesafsnittet. Nogle af eleverne hælder vand op, medens andre aflæser og andre igen noterer på arbejdsarket. Skålenes rækkefølge forhandles mellem eleverne, der er lidt uenighed undervejs, men så måles der
igen, og de finder efterhånden en fælles afgørelse. Målearbejdet og forhandlingerne engagerer alle i gruppen, og det fælles resultat bringes videre.
Eleverne finder selv vej til den næste aktivitet, nu gælder det klippeopgaven. Klippearbejdet foregår enkeltvis, og løsningen af opgaverne går hver enkelt i gang med, da klippearbejdet er færdigt. Enkelte finder opgaven svær, men da klippearbejdet er på plads, forsøger børnene at hjælpe hinanden. Et par elever har særlig vanskeligt ved at finde ud af,
hvor meget mælken mon koster i supermarkedet og begynder at pjatte lidt. Det accepteres
et stykke tid, da læreren kommer til og hjælper på vej og opmuntrer til at stille regnestykket
op, så det giver mening for eleven. Han er opmærksom på elevens udsatte position, opmuntrer og forsøger at engagere ved at appellere til opgavens faglige udfordring for eleven
uden at presse for meget på.
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Ved PC aktiviteten arbejdes der både sammen og individuelt. Hver elev har sin egen bane
og sidekammeraten hjælper gerne til med at komme op på næste bane. Men der er også
konkurrence mellem elever, som ligger tæt på hinanden. Programmet skal indøve tabelkendskab og størrelsesforhold ved at eleverne skal gætte på multiplikationsstykker, som
forbindes med en talkolonne over rigtige svar. Har man alle svar på en bane, går man videre til den næste. Der er stor forskel på, hvor langt eleverne kan nå.
I næste del af timen deles klassen op, så en mindre gruppe arbejder sammen med vikaren
i det andet lokale med særlige opgaver, som er tilpasset deres generelle indlæringsbehov.
En elev har sin egen bærbare PC med og arbejder med vanskelige ord, medens et par af
eleverne sammen med vikaren arbejder med ord på tavlen.
Resten af klassen arbejder med brøker. Læreren gennemgår på tavlen, og eleverne byder
ind på, hvor mange 4-dele, der går på en hel og hvor mange 8-dele, der mon går på en
hel. Han bruger en formaliseret opstilling og bruger hele tiden elevernes bidrag. Hen mod
slutningen af timen introducerer han sammenligning med nodesystemet, som børnene
kender fra musik undervisningen. Børnene byder ind på hans spørgsmål om, hvordan en
fjerdedelsnode ser ud, en halv og en hel, og hver gang tages deres bidrag op til meningsforhandling. Der er skabt en ’bro’ mellem begreber og tegn i matematik og musik praksisfællesskaberne.
Let’s help little Digby!
I næste time har klassen Engelsk med Engelsklæreren og vikaren. Læreren introducerer
timen i det store rum. Eleverne sidder ved de faste gruppeborde; læreren byder velkommen med et ’Hello Class!’. Eleverne siger højt ’Hello’, og læreren præsenterer sig og beder
eleverne gøre det samme. Derpå siger hun, at dagens program er, at de først skal synge
en sang, de har prøvet før, som er på det net-sted, de før har arbejdet med, og derefter
skal de hjælpe Little Digby, som altid glemmer ting og farer vild på en tur i skoven. Det foregår i det andet klasseværelse, hvor hun beder dem gå ind og sætte sig rundt om den interaktive tavle.
Alle børnene går ind ved siden af og sætter sig dels på stole, dels på gulvet og i sofaerne,
men alle ser op på læreren, som sætter PC’en i gang og åbner net-adgangen. Sangen, de
skal synge, er en de har prøvet før, siger læreren – og beder en af eleverne finde den på
den portal, som eleven har fortalt hende, at han også bruger hjemme. Drengen kommer til
skærmen, men han finder en anden sang, som han er meget optaget af og netop har fundet hjemme. Læreren ser lidt på den og spørger, om nogle af de andre elever kender den.
Det er der ikke nogen, der gør. ’Den er nok lidt svær’, siger læreren og foreslår, at de tager
den en anden dag og holder fast ved den, de kender i dag. Den anden kan de altid vende
tilbage til en anden dag lover hun. Hun finder sangen frem med tekst og musik på nettet
og beder dem alle synge med.

Nu skal vi arbejde med et andet godt program, siger læreren og åbner et program med
Story-Bears historier fra BBC. Hun vælger historien om Little Digby. ’Han farer altid vild’
forklarer hun’, og vi skal hjælpe ham med at huske, hvad det er, han oplever, så vi senere
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kan hjælpe ham tilbage igen’. Digby møder en række ting på sin tur gennem en park, og
der skal sættes ord på tingene, men lige forinden stoppes op, og der skal klikkes med fingeren på tavlen. Hver gang inviterer læreren en af eleverne til at byde ind med et forslag til
ordet og derpå klikke på programmet, hvorefter ordet læses op af fortælleren i programmet. De fleste af elevernes forslag er rigtige, men når der er svar eller forslag, som ikke er
helt rigtige, spørger læreren om nye forslag med stor imødekommenhed og anerkendelse
– jo, måske men, prøv lige.
Alle elever får efterhånden prøvet programmet og deltager engageret i de udfordringer, det
stiller eleverne overfor. Nogle er til tavlen flere gange, men læreren sørger for, at alle
mindst forsøger ’en gang. Det lykkes eleverne i fællesskab at hjælpe Digby med både at
finde ting, han har efterladt og med at finde tilbage til udgangspunktet igen.
I sidste time har klassen musik. Matematiklæreren er også klassens musik lærer og har
klassen sammen med vikaren. Alle eleverne har deres blokfløjte med. Læreren gennemgår en melodi først på klaveret i hjørnet af den værksteds prægede del af klasseværelserne og også på tavlen. Derpå beder han hver enkelt elev forsøge sig med musikstykket, og
mange er meget ivrige for at komme til. Der er stor forskel på elevernes færdigheder, men
alle byder ind. Til sidst spiller læreren for og begynder at dirigere klasse orkesteret til at
opføre stykket samlet. Alle elever deltager med meget stort engagement, og stykket spilles
flere gange. Det er et meget følelsesladet øjeblik, og læreren ser meget anerkendende på
musikerne. Skoledagen i denne klasse er slut.

Elev, forældre og lærerperspektivet.
Interview med eleverne.
’Den klogeste skole i hele kommunen, hvor man får mange nye venner’.
Eleverne er rigtig glade for at gå på Magleblik skolen. Det er godt at få lektier for og at arbejde med fag, mener de. At lære noget om musik – en elev har lavet sin egen melodi –
den hænger ved en af opslagstavlerne i klasseværelset. Der er mange fag, eleverne finder
interessante; det er også fint, at man i skolen kan få nye venner og kan arbejde med at få
bedre kendskab til brug af PC. De er glade for klassens ture, hvor man kan lære hinanden
bedre at kende og lære skolen og naturen omkring bedre at kende. Flere af eleverne har
søskende, der allerede går på skolen og mindre søskende, hvor det allerede er besluttet,
at de også skal gå på Magleblik – ’hele min familie har gået på skolen – fordi det er den
klogeste og største skole i hele kommunen’. ’Der er gode lokaler og gode lærere, som både er gode til alt det faglige og som er gode til ikke at blive vrede og vise deres følelser for
meget’. ’Vi er selv lidt handicappede på følelser nogle gange, så er det godt at lærerne ikke er også er det’.
Det er godt, at der er så mange måder, man kan lære på og så mange nye ting at lære.
Engelske ord, navneord, navne sang. Det er egentlig fantastisk, at man bare kan gå på
Magleblik og lære så meget. Men, det er også lidt svært. Når man kommer hjem, er man
altid træt. Der er mange forskellige fag og aktiviteter. Men, det er fint nok med det – faktisk
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kan flere af eleverne gå i den sidste uge af sommerferien og sukke efter skolen. Bare den
dog snart begynder igen!
De fleste har mange klassekammerater, de også ser efter skoletid. Der er mange venner,
når man går på skolen, som også bor i nærheden. I frikvartererne er der mange legemuligheder, selvom nogle af pigerne hellere ville blive indendørs. Tur dagene er gode, fordi
eleverne lærer noget om deres omegn, om skoven og naturen og kan lege nye steder,
som de senere kan bruge i fritiden.
Der er sammenhold mellem pigerne i denne klasse, og alle fire elever er glade for deres
SFO, hvor der også er mange aktiviteter hver dag, og hvor der en gang om ugen er rollespil, hvor man kan kæmpe mod forskellige hold og vinde ’fritter’ en slags valuta i form af
små halve glasperler, som man kan købe ekstra ind for i rollespillets kro, hvor der sælges
snacks og drikke. Man kan også tjene fritter ved f.eks. at samle affald ind på skolens ude
areal.

Lærer- og pædagogperspektivet.
De to lærere fra tidligere deltager. Den tredje lærer og SFO pædagogen er begge forhindret pga. sygdom. Endelig har PDK (medhjælp) omsorgsdag og deltager derfor heller ikke.
Den ene lærer har fulgt klassen siden børnehaveklassen. Den anden lærer er kommet til
fra 1. klasse, og de to har tidligere arbejdet sammen i mange år siden den første inklusionsklasse. Den tredje lærer kom til som vikar, men er siden fortsat, og han har været et
frisk pust i teamets udvikling ved at stille spørgsmål og være med til at sætte nyt i gang.
’Der er seks elever med diagnosen ’generelle indlæringsvanskeligheder’ og to elever, som
er kommet til fra sproggruppen af klassens i alt 24 elever’. I teamet tager de hele tiden
spørgsmålet op om, hvad der er et godt liv for den enkelte inklusionselev – hvis der er tvivl
– og det er der for nogle børn. Det er vigtigt at være opmærksom på spørgsmål om deltagelse i fællesskabet og at kunne følge op med en passende mængde struktur. I fællesskab
har de efterhånden udviklet et omfattende samarbejde om forskellige måder at arbejde på
og udforme materialer på ud fra en fælles grundholdning og menneskesyn.
Man skal kende hinanden rigtig godt for ikke blot at planlægge sammen, men også undervise i et flow, hvor man hele tiden kan byde ind, supplere og afbryde hinanden. Det er noget af en kunst, kræver lang tids samarbejde og er absolut ikke nogen selvfølge. To af lærerne har begge musik og to, pædagogen og en af lærerne lægger vægt på ude undervisning og ude aktiviteter. Begge dele toner arbejdet i klassen og bidrager til udvikling af fællesskabet. De har en ugentlig ude dag, hvor der er god tid til at børnene lærer hinanden at
kende på kryds og tværs. Lærerne har været på kurser i blandt andet anerkendelse og læringsstile, og de har særlig arbejdet med at udvikle forskellige former for holddeling og arbejder for tiden med at udvikle værksteds stationer med systemer, så eleverne kan arbejde mere selvstændigt. Arbejdet med læringsstile struktureres af lærerne, eleverne accepterer, at de bliver behandlet forskelligt på den måde. Der gøres meget ud af at arbejde
med andet end det skriftlige i arbejdshæfterne – ’så kan vi altid bruge dem, når vi har
travlt’. De har arbejdet med læringsstile siden første klasse, ’det kan være godt til fordybelse uden stress fra de andre elever’.
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Teamet holder møde en gang om ugen, hvor der, udover samarbejdet om ugeplan og arbejdsfordeling, også er plads til at rette fokus på enkelte elever eller blot en enkelt over et
tidsforløb. Det er vigtigt med en god blanding af aktiviteter og struktur i løbet af ugen og at
have opmærksomhed på fællesskabet også, hvordan børnene taler til hinanden. Der skal
være plads til forskellighed, det løfter det hele; også i forhold til forskelle mellem drenge og
piger. Der var en kæmpe spredning på eleverne, men i dag er der noget mindre end i 1.
klasse. ’Vi er vant til at skulle have alle med, men somme tider kan ikke alle elever være
med på alle måder’.
’På møderne forsøger vi at finde nye veje for de elever, der er i fokus’. Planlægningen kan
være noget af et puslespil, men lærerne er hurtige til at skifte om, det er også vigtigt at
kunne ændre plan, mens undervisningen er i gang. ’Vi har jo vores ugeplan, men hvis eleverne er godt i gang, så ændrer vi den’. PC’er og interaktiv tavle er et virkeligt aktiv i planlægning og udførelse af undervisningen. ’Det er guld værd, at vi lige kan hente en film ind
fra Statens Filmcentral eller programmer andre steder fra – et godt redskab både for lærere og elever’. Det er både en god støtte til fysisk handicappede elever, men bruges også
som et rigtig godt integreret redskab overalt i undervisningen af hele klassen. Læseprogrammer kan være rigtig gode hjælpemidler, også selvom eleverne løser opgaver ’for lærerens skyld’ – men de har også deres begrænsninger.
Lærerne i teamet er gode til at opfange hinanden og har gode erfaringer med fælles undervisning. Men de er også opmærksomme på hinanden mht. stress og er meget gensidigt
forpligtede. Teamets arbejdspladser i afsnittets lærerværelse er også et vigtigt middel til at
holde den daglige kontakt. Når flere har fri samtidig, kan man lige nå at vende ting og
spørge til hinanden og eleverne. Indtil nu er det ikke nedskrevet, men det kan være, det
bliver nødvendigt fremover. Alle skal have timer i både den lille gruppe og i resten af klassen. De har også været heldige ved, at mindst en altid har været på klassen, altså at der
ikke har været længere tids sygdom, som har været belastende for nogle af de andre klasser. SFO pædagogen deltager også rigtig godt i samarbejdet og bidrager til aktiviteter og
til udvikling af fællesskaber. Hjælpere og vikarer kan være meget skiftende, men nogle vikarer går virkelig ind i en slags mesterlære og bliver senere lærestuderende. Så har det
fungeret godt.
I teamet samarbejder de meget med forældrene, som bakker inklusionstanken op. Der er
desværre ikke kontaktforældre fra ’den lille gruppe’, men forældrene er gode til selv at lave
arrangementer. De har etableret en ’legegruppe’ som forebyggende på mobning inspireret
af Skole og Samfund. På forældremøderne er inklusion altid på dagsordenen, og nogle
gange har forældre til specialbørnene fortalt om deres barns særlige behov. Det er vigtigt
for teamet, at forældrene altid kan følge med, så de ikke bliver nervøse. Også ved skolehjem samtalerne lægges der stor vægt på dette. Men, generelt har også mange forældre
til de såkaldt normale børn valgt at sætte deres barn i inklusionsklasse; ’vi tror sagtens det
kan hænge sammen med mangfoldigheden i klassen, i undervisningen og i den sociale erfaring og endelig også, fordi de altid har mulighed for at være to lærere’.
Teamet har besluttet at fortsætte med klassen på mellemtrinnet for at kunne fortsætte udviklingen af en inkluderende pædagogik for børnene. Erfaringerne med at følge klassen
videre op er ret gode. Det er vigtigt at holde hele klassen sammen for at kunne inkludere,
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mener de. Det har teamet et godt fundament for at mene idet grundholdning og menneskesyn deles i så stor grad, og konkret giver sig udslag i didaktikken og i måden der f.eks.
anerkendes og irettesættes på – ’der er det en stor fordel, at vi deler synet på det’.
Der er et godt samarbejde med specialcenteret sprogcenteret og læsecenteret. Det kan
være, når der søges råd om det enkelte barn om materialer og om tilrettelæggelsen af
særlige forløb. Der er også en god dialog med ledelsen, som altid lytter, når et problem forelægges, man kan altid gå ind og fortælle om sit syn på et eller andet, og der er plads til
at være uenig. I teamet har der undervejs været en dialog med ledelsen om, hvor mange
elever med særlige behov, der kunne være i klassen.

4.3 Tierovergange - et eksempel på dynamisk lærersamarbejde og ethos
med gensidig interesse og respekt.
Observatørperspektivet.
Stemningen i denne klasse er grundlæggende præget af imødekommenhed og interesse i,
hvem denne fremmede observatør er, og hvad ’han’, eller ’de’, nu også ’skal lave her’.
Med denne interesse bekræftes væsentlige kvaliteter, der karakteriserer et åbent socialt
miljø og et praksisfællesskab præget af deltagelse. Således spørger en dreng lærerne, da
denne observatør første gang træder ind i klassen en tidlig morgen, om, ’hvem den gamle
mand er’ og ’hvad han skal her’. Efter at lærerne kort har forklaret dette, og denne observatør selv har haft mulighed for et par kommentarer, flyttes børnenes opmærksomhed let
på dagens aktiviteter, og det der er planerne for indholdet i undervisningen.
Denne morgen gælder det matematik, hvor der skal arbejdes med at træne løsning af opgaver med tierovergang. Børnene lytter opmærksomt til instruktionen i, hvordan opgaven
skal løses. Det er oplagt, at de godt kan huske sidste gang, de arbejdede på den måde,
for der kommer en del gode kommentarer og erfaringer, som; ’det gjorde vi altså sådan
sidst’ og ’hvad var det lige, du mente med det, for det blev vi færdige med’. Matematiklæreren kommenterer forslagene med positive motiverende kommentarer som, at ’det var
godt set’, og ’gør I det bare ligesådan i dag’, og hvorefter hun fortsætter sin grundige instruktion i, hvordan de skal arbejde med løsningen i grupper ved hjælp af det konkrete materiale, der er en ’regnemaskine’. *Regnemaskinen er faktisk blot en udsmykket papkasse
med et stykke stof i enderne, således at et barn kan krave ind i ’maskinen’ og gøre det ud
for regnemaskinens computer og talbehandler. De to andre børn i gruppen skal så give
hinanden regnestykker for ved hjælp af nogle konkrete materialer i form af centicubes,
men de skal få ’regnemaskinen’ til at gennemføre beregningen for derefter selv at kontrollere. Denne udregningsproces går egentlig fint i de forskellige grupper, men ikke uden til
tider lange forhandlinger om, hvordan resultatet fremkommer. Nu og da kommer læreren
forbi og giver sit besyv med eller ved at fremkalde undren og tænkning i forhold til, om det
nu også kan være rigtigt. Børnene udfordres altså på deres arbejde via lærerens kommentarer. Der er tale om en meget dynamisk lærerintroduktion og opfølgning i grupperne, hvor
den enkelte lærer eller lærerne sammen udveksler kommentarer og sparrer hinanden i en
stadig sprogliggørelse af alt, hvad der vedrører det, der sker i forbindelse med denne matematikaktivitet. I denne aktivitet viser lærerne udpræget opmærksomhed i forhold til alle
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elever, men i særlig grad til flere af plusbørnene. Denne tætte kontakt omfatter såvel
sproglig nærkontakt med mange og stadige spørgsmål som, ’hvad nu’, ’går det som det
skal’, ’når du nu skal til det næste, så kan du godt gøre sådan, som jeg forklarer nu’. Der
er et meget højt aktivitetsniveau i denne time, hvor ’tiden pludselig vupti er gået’, som et af
børnene siger; at lige pludselig er det dansk’ og så stopper arbejdet i regnecomputerne.
I dansktimen gives indledningsvis en fælles introduktion til alle elever, om det de skal nå i
løbet af timen. Alle lytter og spørger nysgerrigt til processen. Herefter fortsætter fire ’plusbørn’ sammen med et femte barn i en aktivitet med en specialundervisningslærer. Denne
gruppe går umiddelbart i gang med opgaven uden forhandlinger af nogen art. Samtidig tager en anden lærer sig af den større gruppe elever, hvor der indimellem opstår lettere ikke
præcist identificeret uro. Børnene taler med hinanden om andet, end det der skal ske i arbejdet, og det bliver kommenteret af de andre, som; ’ti nu stille, så vi kan komme i gang’.
Stemningen i denne time med den ny lærerbesætning er lidt forandret i f orhold til den forrige time, i og med der i denne dansktime fra lærernes side i højere grad markeres, at der
skal være arbejdsro.
Et særligt dynamisk element i denne undervisning opstår, når de to eller alle tre lærerne
tilstede samtidig i klasseværelset ’afbryder’ hinanden, supplerer hinanden, eller overtager
fra hinanden i gennemførelsen af undervisningen med kommentarer, som; ’det siger du
nok, men har du tænkt på, at det også kunne gøres sådan’, hvorefter en bestemt fremgangsmåde vises. Sådan skabes og fastholdes der tilsyneladende et ’flow’ i aktiviteterne,
der i dette tilfælde er arbejdet med gækkebreve, hvor børnene er meget ivrige efter at
’komme på’ med deres svar på lærernes spørgsmål, men for at kunne dette, samtidig må
følge med i dialogen med stor opmærksomhed. Det drejer sig om vers til gækkebrevene,
som; ’kender I nogle digte til gækkebreve’ eller; ’hvem kan digte et vers for mig?’. Sådanne
spørgsmål fremkalder i den grad aktivitet, hvor der lyttes intenst til fællesskabet. Dette
’flow’, og lærer til lærer sparring og inspiration, er helt tydeligt en faktor, der er medvirkende til fastholdelse af børnenes motivation og ’rettethed’ i forhold til de aktiviteter, der initieres af lærerne, og dette kan aflæses direkte på, hvordan de opmærksomt flytter fokus mellem de sparrende lærere.
I det hele taget er der i klassen mange aktiviteter, der tager højde for børns behov for at
bruge kroppen ved at ’flytte sig’ rent fysisk. Dette manifesterer sig meget konkret i klassens aktivitet i ’løb og læs’ timen, hvor der løbes på en individuelt valgt distance efterfulgt
af stille siddende individuel læsning, hvor klassens to lærere, samt specialundervisningslæreren, gennemfører individuelle støtteopgaver. Denne dag følges vejrudsigten intenst i
timen og pausen før løb og læs timen, fordi det regner pænt og dette får nogle børn til forsøg på at påvirke lærernes afgørelse, om der skal løbes eller hvad? ’Nej, det regner altså
for meget og vi gider ikke blive våde’. Forhandlingerne herom bølger frem og tilbage, og
lærerne følger nøje vejrets udvikling, der ender med opklaring. Så bliver der stille omkring
det spørgsmål, og efter frikvarteret starter løberne uden at skulle overtales til noget som
helst. Der er enkelte, der godt vil konkurrere lidt på distancen, og derfor opildner til lidt intern venskabelig konkurrence. Helt overvejende er klassen således et dynamisk og støttende praksisfællesskab, hvor eleverne grundlæggende er mere end gode til at støtte hinanden bl.a. i de mange gruppeaktiviteter og samtidig give plads til det individuelle.
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I begyndelsen af timen efter løbet er overstået, er der tydeligt arbejdsro og klar motivation
for en aktivitet, der for alle er en positiv oplevelse. Ingen børn tysser på hinanden. Dog er
der to absolut mindre tvister, der skal udredes i timen; en dreng pige uenighed mellem to
’plusbørn’ internt i klassen og en konflikt mellem en dreng i klassen og elever fra 1.klasse.
I begge situationer udredes og forhandles der nuanceret på stedet af matematiklær eren og
dansklæreren, der begge er meget kontante og præcise omkring, hvem der har gjort hvad
og bør følge op ved at gøre det eller det. Konflikten gøres nærmest til en læreproces, hvor
børnene er synligt engageret i udredningen og følelsesmæssigt påvirkede; her afstemmes
virkelig reglerne for deltagelse i praksisfællesskabet.
Et fag, der kan være en lakmusprøve på, hvor tolerant et praksisfællesskab er, kan være
idræt, der med fokus på kropslige og kollaborative kompetencer hurtigt vil eksponere nogle
børns ikke så optimale udgangspunkt for præstationer, mens andre børn i dette fag i særlig grad har muligheden for at vise deres gode kompetencer. For klassen udvikles og diff erentieres samarbejdet mellem lærere og pædagoger løbende, hvor pædagoger eksempelvis sammen med lærerne, og herunder idrætslæreren, aktivt samarbejder idrætstimerne.
Her er de to 2.klasser sammen i undervisningen, der bliver varetaget af lærere og skolepædagoger samt praktikanter i fællesskab. I denne time er aktiviteterne blandt andet gennemførelse af forskellige aktiviteter på fire konkurrerende ’stationer’. Der konkurreres helt
åbent, selv om det klart fra de voksne meldes ud, at ’dette er ikke en konkurrence’, og;
’sørg nu for at hjælpe hinanden på holdene’. Plusbørnene deltager, men uden at være iøjnefaldende i disse aktiviteter på trods af, at der er tale om fire grupper, der, trods de voksnes melding, uvægerligt kommer til at konkurrere mod hinanden. I løbet af disse to lektioner er der igen en twist mellem et plusbarn og nogle andre børn, hvor der er tale om gensidigt verbal drilleri; ’jamen, hun sagde altså noget, der ikke passer’; ’nej, det sagde jeg ikke’ og så videre.
Med til skolehverdagen hører selvfølgelig også skolefritidsordningen eller SFO. Her er et
relevant inklusionsparameter på, hvordan samarbejdet med SFO og inddragelse af skolens pædagoger i undervisning og aktiviteter forløber, og hvordan de professionelle samarbejder omkring løsning af de fælles pædagogiske opgaver og udfordringer. Da klokken
er tæt på timens afslutning, geares der ligeså stille ned af lærerne, og samtalen begynder
at kredse om eftermiddagens aktiviteter ved at lærerne hører om; ’hvem, der skal lege
med hvem i SFO’ og ’hvem er det, der skal hjem med hvem for at lege der hjemme når nu
mor har fri, eller der er en hule der skal bygges færdig’. Da klokken ringer ud bliver børnene således siddende på deres pladser, mens SFO pædagogerne ligeså stille indfinder sig
og begynder at notere i deres bog, hvem der skal hvad. Lærernes tilstedeværelse i overgangen mellem børnenes skoletid og start på SFO tid, hvor klasseværelset ’omdannes’ til
SFO, giver mulighed for videnudveksling mellem lærere og pædagoger, hvilket også sker.
Efter denne ’afleveringsforretning’ er gennemført, forlader lærerne klassen, og SFO personalet tager over. Herefter sker der en fordeling af børnene til individuelle aktiviteter, der
er spredt over indskolingsafsnittet.
I klassen arbejder lærerne med løbende at etablere et differentieret læringsmiljø med mulighed for flere forskellige læringsveje og aktiviteter, der gennemføres uden motivationsproblemer med en skelen til - og inspiration fra ideen om læringsstile suppleret med en
lang række egne ideer og egen producerede materialer. Brugen af læringsstile virker som
et integreret og begrundet element af undervisningen, der klart er styret af lærerne og ikke
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det modsatte. Lærernes erfaring og tilsyneladende pragmatiske indstilling til undervisningens fleksible tilrettelæggelse og gennemførelse fremstår som et godt eksempel på en
professionsforankret kompetent undervisning. Denne professionelle håndtering af læreropgaven er uden tvivl medvirkende til, at klassen er en velfungerende klasse og et velfungerende socialt fællesskab, hvor der ikke observeres nogen form for markante konflikter
mellem børnene i løbet af skoledagen. Tværtimod ses der mange eksempler på samarbejde og udveksling af ideer til opgaveløsning baseret på dialog og konsensusløsninger i nternt i børnegruppen. Der samarbejdes mere, end der konkurreres i forskellige situationer,
såvel på tværs af køn, som kompetence og etnicitet.
Umiddelbart vurderet er der flere ’undergrupperinger’ i klassens børnegruppe. Især i drengegruppen synes der er at være nogle, der helst søger bestemte klassekammerater, når
der skal løses opgaver af forskellig slags. Dette forhold synes dog ikke at forstyrre fællesskabet. I forhold til børnene med anden etnisk baggrund kan der ikke iagttages adfærdsmæssige problemer eller opmærksomhedsproblemer. Mere iøjnefaldende er dog nok nogle faglige udfordringer. Den ene elev med særlige behov i klassen fremstår umiddelbart
vurderet som værende i periferien af klassens fællesskab og aktiviteter. Dette tilskrives
dog primært, ifølge lærernes oplysninger, det forhold, at denne elev stort set ikke selv
henvender sig til de andre i klassen i sociale eller faglige sammenhænge. Ligesom skolehjem samarbejdet ikke endnu er etableret på et efter lærernes opfattelse typisk gennemsnitligt og tilfredsstillende niveau omkring denne elev. Det fornemmes tydeligt, at de tre
voksnes tilstedeværelse, og det tætte samarbejde mellem lærerne, er en vigtig forudsætning for, at fokus fastholdes på aktiviteter i fællesskabet mere end på det enkelte barn og
barnets specifikke behov. Dette fælles fokus opretholdes paradoksalt nok netop i kraft af
lærernes blik for, hvor, hvordan og hvornår et barn skal støttes. Denne praksis udfoldes,
både i forhold til det faglige, og i forhold til, at barnets opmærksomhed skal støttes for at
blive rettet mod det centrale i øjeblikkets undervisning.
I det hele taget synes klassens etos baseret på gensidig interesse og respekt internt i børnegruppen, internt i voksengruppen, men tilligemed mellem børn og voksne. Denne respekt og ansvarlighed udfoldes angiveligt også uden for klasseværelset og lærernes egen
børnegruppe udmøntet i en aktiv opmærksomhed i forhold til andre elever fra andre klasser. Dette ses eks. i kantinen i ’det store frikvarter’, hvor de voksne, når der måtte være
behov herfor, ’blander sig’ for at foregribe potentielle konflikter, der måske ellers ville have
afstedkommet mere omfattende forstyrrelser. Ligesom der i spisesituationen hersker næsten hjemlig hygge og intimitet mellem lærer og børn, hvor samtalen mellem lærer og elev
kan være meget personlig og handle om livets store temaer indflettet i kommentarer om
kvaliteten af dagens madpakke, og hvem der måske vil bytte en ostemad for en banan.

Elev-, forældre- og lærerperspektivet.
Men hvad siger børn, deres forældre og lærere om deres mere tætte og erf aringsbaserede
oplevelse af skolen, og bekræftes nogle af de iagttagelser og perspektiver, der for en udefrakommende gæst synes iøjnefaldende i forhold til at beskrive en skole, der arbejder med
inklusion? Og hvordan forholder det sig med disse oplevelser i forhold til teorier om praksisfællesskaber og disses betydning for inklusion? Dette belyses i høj grad i interviewene
med børn og forældre struktureret over begreber fra nyere og betydningsfuld forskning i
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betydningen af relationer deltagelse i praksisfællesskaber for menneskers identitetsdannelse og udvikling 15. I forhold til lærerperspektivet er dette baseret på en række samtaler
med enkelt lærere og lærerteam gennemført som ustrukturerede interview og samtaler.

Elevperspektivet
Om børnenes aktiviteter på skolen; hvem de er sammen med, hvad de laver og hvad der
er godt og meningsfuldt.
Fra et børneperspektiv, fortalt af de fire børn fra klassen, er skolen først og fremmest et
sted, hvor der er mulighed for at lege og især at lege med klassekammeraterne. Aktiviteterne er mange og forskellige lige fra at strikke, udfylde perleplader til en række aktiviteter
udenfor i frikvartererne sammen med andre fra klassen. I frikvartererne leges der endvidere dåseskjul og andre lege med vennerne fra klassen. Der eges mest med dem fra klassen
og mest ude lege, de selv finder på som for eksempel lege med helte, der redder verden,
eller politi og røvere. At få adgang til at lege med andre er ifølge børnene ikke svært, for
man spørger bare, om man må være med, eller man spørger, om de er nogen, der vil være med til at lege en eller anden leg. Der er mange lege hvor det meste af klassen er med
bortset fra en fra sprogklassen, der ikke taler dansk, for han er ikke med. Ifølge børnene er
klassens fællesskab stærkt, for på spørgsmålet om, hvad der er det bedste ved at gå i
klassen, svares der, at det er, at man kan være sammen med ens venner, og man ikke
skal være bekymret for, at de ikke er ens venner.
En af de seneste tilkomne børn i klassen fremhæver, at det bedste ved den nye klasse er,
at det er godt at gå i klassen, for det har betydet mange nye venner, selv om det kan være
svært at huske alle de nye navne for eksempel i dåseskjul.
Om oplevelsen af ’overgange’, forandringer og det at noget er svært eller skifter, og hvem
der har betydet noget i den situation og om det at være anderledes
Det at skifte mellem klasser og skoler og møde nye voksne gør ikke så meget, bortset fra
at det hele bare bliver lidt sværere, ikke rigtigt svært, men bare sværere. Det gør ikke så
meget og det er i orden, for det skader ikke nogen. Selvom man i klassen bliver sådan lidt
triste indeni, når man ikke kan være sammen med den tidligere klasselærer.
Det med at skifte skole kan være godt, når det ikke opleves godt på den gamle skole, hvor
bøgerne var for svære og læreren brugte de svære bøger. Så var læreren bare ude at kopiere hele tiden. Der var også mobning af flere elever på den anden skole, og det var
svært at finde nogen at lege med.
Om de situationer, hvor læring i skolen eller andre steder opleves som betydningsfuld
Timerne, de er rare, men somme tider er der nogen, der taler for meget, og så er det irriterende, at de larmer, for så laver de ikke så meget, og alle andre laver heller ikke så meget.
Nogen gange i timerne er der nogen, der spørger om alt muligt, så er der forstyrrelser. Det
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kan somme tider betyde, at andre, end dem der driller, får skæld ud, selv om det er dem,
der forstyrrer. Det kan betyde, at vi slår hinanden, men vi gør det ikke for, at det skal gøre
ondt, for det skal ikke blive vildt. Så skal klassen også passe på ikke at drille andre ved at
sige grimme ting, for vi ved godt, at det er forkert. Men somme tider er der nogle der gør
noget, de ikke skulle og godt ved er forkert, men måske er et for at være med sammen
med os andre.

Forældreperspektivet
Om forældrenes møde med skolen og inklusionsklassen
Det hele virkede meget organiseret, der var styr på tingene i forhold til, hvad vi ellers har
oplevet. Der kom en ansat og hjalp nye forældre hen til klassen, hvor der blev udleveret en
bog, og børnene fik farver. Her blev også givet informationer om inklusionsklassen. Og det
var noget nyt, for før var de i specialklassen, men nu skulle de inkluderes. Vi har aldrig oplevet problemer, og børnene i klassen har næsten aldrig snakket om det, at der var de
børn med problemer.
Selv om der er to specialbørn i en klasse, er de stadig med til alt. Så i undervisningen er
de inde i storgruppen i klassen, og andre gange er de derinde i specialklassen, hvor de
kan få lidt mere opmærksomhed. Det er også rart, at de kan trække sig tilbage og koncentrere sig. Det været en fordel for alle.
Mødet med lærerne har også været et positivt møde. Det er vigtigt, at der er kontakt mellem den enkelte lærer og forældrene. Information er vigtigt. Da inklusionsklassen startede,
var der kun to forældre, der meldte deres børn ud, fordi de mente, at det ville gå ud over
de andre. Men folk var bange for, at det var DAMP børn, der kravlede ud over det hele.
Det var seks år siden. Men sådan er det nok ikke mere. For nu bliver de også trukket ud af
klasserne, hvis der er uro. Men undervisningen bliver ikke forstyrret, fordi de jo har det
rum, de kan trække sig tilbage til.
Om børnenes selvopfattelse og opfattelse af andre og spørgsmålet om, hvordan det kan
påvirke børn at gå i en inklusionsklasse i forhold til at opleve forskellighed og tolerance
Der har ikke været problemer for børn med særlige behov eller plus børnene, og det, at de
var inde på klassen. Det var nogle andre ting, der gav vanskeligheder, men nu er der
kommet en lærer, der kan styre det. De har nok fået udviklet en større tolerance i forhold til
forskellighed. Selv om de var lidt vilde, men de har fået en bedre forståelse for, at der ikke
er sådan noget som ’normale børn’; børn er ’bare’ forskellige.
Fortæl på hvilke måder skolen har betydet noget for dit barns personlighedsdannelse
Det har ikke været et problem for vores børn at være del af et fællesskab med de andre
børn. Men det er et problem, hvis man ikke bor i skoledistriktet, for så skal du som forældre køre meget rundt med børnene. Lærerne prøvede at hjælpe, men det var lidt svært, at
han heller ikke selv var en del af fællesskabet i skoledistriktet. Børnenes fællesskab er tæt,
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har vi indtryk af. For eksempel kontakter de hinanden meget efter skoletid, og de er også
sammen i weekenderne.
Om mødet med den ’gode’ lærer
Forældrene er enige om, at børn skal kunne lide læreren. Hun eller han må godt være
skrap og stille krav, men så er det godt, når det er integrerede klasser med to lærere, for
så har lærerne ligesom en sparringspartner og børnene to forskellige voksne, de kan forholde sig til. Det betyder meget, at der er to lærere, for den ene skal have en særlig viden
og uddannelse, så denne kan trække sig ud med den elev, der skal have hjælp. Fagligt er
det godt, så de kan få hjælp, men så er det også godt for børnene, at der er to forskellige
typer lærere. Det er godt når vore børn finder ud af, at de kan lære noget og for eksempel
begynder at læse for første gang i deres liv, efter at være startet i skolen her. Så bliver de
stolte af dem selv, og så går det godt. For, at det skal gå godt, er det vigtigt at få ros fra
lærerne, og at denne ros bliver skrevet ned, og måske betyder det noget, at børnene får
flag eller stjerner som en slags anerkendelse.
Om ’overgange’ mellem børnehave og skoler
Børnehaverne skal være mere observerende og undersøgende for at afklare, om der er
nogle børn, der har brug for hjælp. Det tog to år at få vores datter testet, og så fandt de ud
af, at hun var ordblind. Og det var godt, for der er ikke noget værre end en dårlig start på
skoleårene. Det er vigtigt, at man finder ud af, hvor børnene er med deres kunnen og pr oblemer. Da vi nåede til indlæringen viste det sig at være et problem, for det vidste de ikke
noget om i børnehaveklassen.
Her oplevede vi det helt anderledes for vores pige, da hun forlod nulte klasse, kunne hun
faktisk læse alle bogstaverne. Det var en specialundervisningslærer, og det er de gode til
her på skolen. De er gode til at få dem i gang. Jeg har selv prøvet at lære dem noget, men
det gik ikke. Det skal forældre nok holde sig fra.
Fortæl på hvilke måder skolens praksisfællesskab har påvirket dit barn i retning af bedre at
kunne håndtere hverdag og udfordringer, for hvad er det skolen her, er god til?
Det er nok, at de leger, samtidig med at de lærer. Det skal være sjovt at lave noget. Men
der skal også være plads til, at de lærer på forskellig måde, og få lov til at gøre det på deres egen måde, som min datter, der bedst lærer noget, når hun får lov til at gå rundt i klassen i undervisningen. Så ved, at de får lov til det, kommer de på den måde til at kunne
rumme hinanden og give plads til hinanden.
En anden ting de er særlig gode til her, er den hurtige dialog, der finder sted, når der er
problemer. De ringer med det samme, hvis det er nødvendigt. Eller også skriver de så nu
på Skoleintra, og det er meget nyt. Men når det skal være personligt, skal det være pr. telefon. Så nu kan vi også følge med i hvilke lektier, de har. Men tit har de lavet dem på skolen, og så har børnene ikke noget for hjemme. De er også gode til at give dem ekstra opgaver med hjem, de så kan lave når de er færdige med de andre.
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Jeg synes også pædagogerne er meget gode og opmærksomme overfor børnene. Så er
det også mit indtryk, at de samarbejder rigtig godt med skolen. Det er nok lidt tværfagligt
og godt både for samarbejdet og for børnene, at de voksne samarbejder og har faste og tit
fælles rammer for børnene.
I det hele taget er der et helt andet overblik og en ansvarlighed her. Det er nok vigtigt, at
de voksne har ’blik’ for børnene, og nu henvender vores barn sig selv til pædagogerne og
lærerne, det gjorde hun ikke før. Man føler sig mere tryg på, hvad der sker i skolen, og de
er gode til at fremhæve det enkelte barns succeshistorier og dygtige sider.

Lærerperspektivet og pædagogperspektivet.
De tre lærere i teamet deles om klasselærerfunktionen. De er et forholdsvis nyt team. Det
er vigtigt både at planlægge og undervise sammen, så lærerne udnytter udviklingen af fælles praksis mener de. Der er en fælles organisering for hele klassen, men der er også aktiviteter, hvor klassen deles op. F.eks. i arbejdet med bogstaver. Der kan den lille gruppe,
som består af klassens ene specialbarn og nogle af de andre elever i en lille gruppe, mens
resten af klassen, som i alt har 17 elever er sammen. Derefter er der så fælles læseundervisning. Lærerne er fælles om eleverne, men med forskelligt fokus, så de er fælles om at
have føling med alle. Speciallæreren har ansvaret for alle de elever, der har vanskeligt ved
det.
Inklusion er et meget komplekst begreb, som kan være vanskeligt at forklare, fordi meget
tages for givet. Det er vigtigt i et team, som arbejder inkluderende, at have stor åbenhed
og tillid til hinanden, så kollegiale spørgsmålstegn og forslag om at ændre noget i situationen ikke bliver mødt med personligt forsvar eller opfattet som et angreb. Det er noget, som
er udviklet som en del af kulturen i inklusionsafsnittet på skolen.
Teamet har faste møder en gang om ugen, hvor det meget er det sociale, som tages op.
For tiden er det fast to elever, blikket er rettet mod; der er særligt fokus på deres behov for
anerkendelse – at de nu får oplevet ’at vi ser dem’. I planlægningen går lærerne sammen
om at få gode ideer til at differentiere og blive gode til at bruge forskellige læringsstile og
arbejde på alle mulige forskellige måder. ’Vi vender dagligt, hvordan vi udvikler elevernes
forståelse, så de funderer bedre’. Lærerne fører log bog, små referater, for at holde den
røde tråd.
Børnene er rigtig gode til mange forskellige værkstedsaktiviteter, hvor de skal hjælpe hinanden. Lærerne har det princip, at eleverne først skal spørge hinanden ’lige runde en
kammerat først’, før de beder om hjælp hos lærerne. Lærerne samarbejder hele tiden om,
hvordan de kan udvikle materialer, som eleverne selv kan samarbejde om og selv kan arbejde med. Også i det arbejde er det vigtigt med stor åbenhed i forhold til kolleger – man
skal kunne rumme den tillid som lærer og forstå, at forslag til nye måder at arbejde på ikke
er udtryk for kritik af den måde man arbejder på. Tilsvarende, når lærerne i undervisningen
afbryder hinanden for at skabe læring for eleverne. Det har også ført til mange spændende
aktiviteter, hvor de kombinerer tekst, teater, drama og andre aktiviteter.
SFO pædagogen er et meget vigtigt bindeled mellem skolen og SFO. Der deles informationer hele tiden, hvor SFO personalet særlig har det sociale perspektiv. Informationerne fra
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SFO bruges i skolen og omvendt. Pædagogen har 8 timer i 1. klasse, som bliver fleksibelt
administreret i forhold til aktiviteterne i klassen, f.eks. hvis klassen skal på tur ud af huset,
kan pædagogen flexe. Sociale øvelsesopgaver for børnene tilrettelægges og udføres fælles mellem lærere og pædagog. Lærere og pædagog holder møder 3-4 gange årligt med
fokus på det sociale.
Teamet er noget privilegeret ved, at der i klassen kun er et barn med generelle indlæringsvanskeligheder; det har givet mulighed for at tage sig af nogle af gråzone børnene i og
med den ressourcemæssige gevinst ved at være to lærere på klassen. Lærerne er
medskabere af inklusion, men det kræver også at de andre elever er med. Der må skabes
forståelse hos de andre elever og bruges meget tid på det. Generelle indlæringsvanskeligheder er ikke så synligt et handicap. Det kan komme til udtryk ved at eleven står udenfor
en leg, er passiv og har vanskeligt ved at komme til at deltage i en leg; her kan det være
vigtigt at skabe forståelse hos de andre elever. Regler kan være svære at forstå og det er
vigtigt at binde det sociale og det faglige sammen. Normalgruppen af børn skal også være
stor nok til ’at de specielle ikke tager overhånd’.

Det er tydeligt at de elever, der går i inklusionsklasserne er bedre til at tage hensyn. Skolen har mange elever med en socialt belastet baggrund – måske er det også medvirkende
til inklusion, at mange elever og forældre er vant til større mangfoldighed. På det første
forældremøde var der behov for at få tydeliggjort både ressourcer og indhold i inklusionsklasserne, så forældrene var trygge. Teamet lægger stor vægt på at få forældrene med.
Børnefødselsdagene bliver hele tiden taget op. De har tilbudt hjemmebesøg til alle de forældre, som ville det. Det har der været rigtig gode erfaringer med. De får et større kendskab til børn og forældre og forældrene er tit mere trygge ved at det er dem, som er i rollen
som vært ved skole-hjem samtalerne i stedet for at skulle tænke ’er der mon noget i vejen
med mit barn’. Hjemmebesøgene var inspireret af sprogklassen, hvor det bruges i stort
omfang.
Skolens specialcenter har ikke været så meget inde i samarbejdet i klassen. Læsevejledningen bruges meget til test og til at hente inspiration til andre materialer og på dette område søger teamet vejledning også. I afsnittet udveksles erfaringer især med de ældre
klassers teams. Lærerne mener der skal en god portion af idealisme til at arbejde med inklusion, ’man skal ville inklusion’. Og det vil de, de kan sagtens forestille sig at fortsætte
samarbejdet om klassen videre på mellemtrinnet for derved at bygge videre på de erfaringer og de mange måder at arbejde og samarbejde på, de har udviklet i indskolingen allerede.
Teamet mener, at lærerne i Afsnit A er ’drevet’ af en grundlæggende personlig motivation
med stærkt fokus på nødvendigheden af inklusion, som et grundlæggende pædagogisk og
etisk princip. En af lærerne udtrykte således, at skolens virksomhed må bygge på ”kærlighed og læring” – i nævnte rækkefølge.
På spørgsmålet om, hvad der efter lærernes opfattelse skal til for at optimere inklusions
indsatsen på skolen lokalt og andetsteds, var svaret uden tøven:
- Der skal igangsættes meget, meget mere uddannelse og efteruddannelse
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Der må fokuseres mere på lærerens handlemuligheder, dels baseret på erfaringsudveksling og videndeling, dels udvikling af ’kataloger’ over forslag til løsninger af
inklusionsdilemmaer evt. gennem supervision
Der skal et øget ledelsesmæssig fokus på betydningen af teamsammensætning,
idet opgaven med inklusion skærper nødvendigheden af, at det er teamkolleger, der
reelt vil og kan arbejde sammen
Det er en erfaring, at klasser med en 14 - 16 elever, heriblandt en enkelt eller to
elever med særlige behov, er en for lille social enhed, ligesom forholdet mellem antal børn med særlige behov og ’almindelige’ børn er problematisk. Denne sammensætning indebærer begrænsede muligheder for indsatser på, såvel det faglige, som
det sociale område og ikke mindst i forhold til arbejdet med inklusion
Det er en nødvendighed, at der etableres en rød tråd i forhold til at arbejdet med inklusionsbørnene i indskolingen, således at dette arbejde med inklusion videreføres
på mellemtrin og i overbygningen
Det er en forudsætning for pædagogisk succes i arbejdet bl.a. med inklusion, at
man som lærer ved, hvad man går ind til i A klasserne. Med dette understreges det,
at det ikke er en ’radiatorlærer’ funktion, der er tilstrækkelig eller befordrende for inklusion, men rettere en funktion hvor lærere i fællesskab gennem fælles planlægning, ledelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen udvikler en inklusionsbaseret didaktik rettet mod ”kærlighed og læring”.

En af lærerne fremhæver i en samtale efter timen, at ”… det med social inklusion – det kan
vi, men vi mangler viden om, hvordan vi ”rent didaktisk kan forbedre vores undervisning i
forhold til plusbørn og de andre i klassen.”
I forhold til samarbejdet mellem skole og SFO blev der klart givet udtryk for glæde over
samarbejdet med skolens lærere i en række korte samtaler før, under og efter idrætsundervisningen.

4.4 Thors brudefærd – et eksempel på lærerintervention og elevernes gensidige hjælpsomhed.
Observatørperspektivet.
Det er en træt klasse, der møder op klokken 8 ved skoledagens start, for klassen har dagen før om eftermiddagen og om aftenen, med deltagelse af forældre og søskende, afsluttet et længere forberedelsesforløb med et par opførelser af teaterstykket ’Thors Brudefærd’. Så der er utvivlsomt her, ’dagen derpå’, tale om en vis mathed og fortsatte bearbejdelser af, hvad der skete aftenen før. Der samtales ivrigt og begejstret om, hvem der sagde hvad derhjemme, om den eller den fra klassen der var så eller så god og så videre.
Denne cocktail af træthed og engagement, måske iblandet lettelse over, at det er gået
godt, er nok årsagen til den punktvise sociale uro i børnenes sociale samspil, der betyder
at alle tre lærere må være opmærksomme, meget styrende og regulerende. Dette kan være baggrunden for det, der sker under børnenes vej ind i klassen om morgenen, hvor der
opstår en ’episode’ internt i pigegruppen med den konsekvens, at en eller flere af pigerne
angiveligt bliver meget kede af det. I løbet af de første par lektioner popper denne tvist op
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flere gange. Der synes at være tale om visse markeringer internt i pigegruppen mellem en
af ’lederne’ og nogle af de andre piger. Her er det tydeligt, at en eller to piger med anden
etnisk baggrund end dansk har indtaget og ’kæmper’ for at indtage en vigtig position, der
nok udfordrer de aktuelle og gældende grænser for, hvem der kan tillade sig hvad. Disse
’episoder’ mødes af en meget indfølende og samtidig styrende lærerintervention. De er tydeligt, at sådanne situationer er resursekrævende for lærerne, i og med de i høj grad engagerer sig i disse processer, der i høj grad har betydning for den sociale inklusion i klassen.
Set fra et fagligt perspektiv er teateropførelsen dagen før et strålende eksempel på, hvordan børn, ved at skulle samarbejde om noget musisk kreativt, får vist sider af sig selv, der
ofte ikke er så synlige i den almindelige undervisning. I denne opførelse har nogle af børnene selv foreslået en prolog, som de oven i købet selv har skrevet drejebog for. Det er et
par drenge, der har taget over og bestemmer, at de selv vil skrive denne prolog. Lærerne
er begejstrede, fordi det er børn, der almindeligvis ikke markerer sig stærkt fagligt set i
dansk. Ligesom det er tydeligt, vurderet på baggrund af de andre børns reaktioner, at dette initiativ imponerer dem. I det hele taget synes netop denne opførelse af ”Thors Brudefærd” at udviske de forskelle, der ellers i mere almindelige og faglige sammenhænge definerer børnenes placering i børnegruppen fagligt, kognitivt og socialt.
Evalueringen af teateroplevelsen om morgenen er, som den første aktivitet på skoledagen,
en god igangsætter til det arbejde, der følger lige efter, idet børnene hver især skal skrive
deres egen historie om noget fra teateropførelsen og supplere denne med en tegning. Der
er fra starten generelt en vældig skriveaktivitet, men også et par stykker, der ikke kan få
startet og får brug for lærerens hjælp; ’Øv, jeg kan ikke få det hele med, så hvad gør jeg
så?’ eller; ’hvordan får jeg startet?’, og ’ih hvor er jeg træt’. Arbejdet er individuelt, men flere af børnene hjælper hinanden, både med hensyn til stavning og det indholdsmæssige.
Det er op til børnene selv, hvor de vil sidde, og med hvem de vil samarbejde, og denne frihed er de oplagt vant til selv at forvalte, idet processen forløber problemfrit efter de indledende sædvanlige startvanskeligheder og tiltagende opgavefokusering. For lærerne indebærer denne skriveopgave massiv travlhed, fordi mange børn skal have hjælp til at komme i gang, eller på anden måde støttes, og dette behov er naturligt nok især udtalt for
plusbørnenes vedkommende.
En anden del af evalueringen er gensidig feedback, hvor forudsætningen er, at alle børnene skal omtales rosende. Der sker så det uheldige, at enkelte af børnene ikke får rosende
omtale af deres kammerater. Dette ’rammer’ især en bestemt pige, der endog selv har været mere end ivrig for netop selv at uddele roser til de andre. Hun bliver synlig ked af det,
og heldigvis giver hun udtryk for disse skuffede forventninger, således at lærerne kan forholde sig til det og handle, men pigen er forståeligt nok såret over den manglende positive
feedback til hende selv; ’nu har jeg rost tre af jer, men ingen sagde noget godt om mig’. I
det hele taget er lærerne, i denne på mange måder krævende samtale, meget opmærksomme på de børn, der af forskellige grunde mister koncentrationen og dermed får brug
for voksen støtte, der måske kan være lærerens tilstedeværelse tæt på, en hånd på skulderen eller lignende. Denne tætte kontakt er således ordløs og næsten umærkelig, men alligevel en støttende markering, der kvitteres for med genetableret opmærksomhed.

NVIE, Christian Quvang og John Willumsen

35

I tredje lektion er der matematik på skemaet. I denne time fortsætter den ene lærer med
klassen, mens de seks plusbørn går med en specialundervisningslærer ind i et andet lokale for at gennemføre matematikundervisningen der. På dette hold bliver der arbejdet meget konkret med tiere og 10er overgang ved hjælp af praktiske opgaver og spil eller leg.
Der bliver arbejdet intenst og med mange kommentarer om, hvem der nu har ret eller ikke
har ret med hensyn til opgavebesvarelser. Disse seks børn er klart vant til at samarbejde
og leve op til lærerens udtalte forventning om engagement. Der bliver grinet og råbt ’øv og
atter øv’, når dette er nødvendigt.
De konflikter, der tidligere på dagen fylder meget i pigegruppen i undervisningen, ophører
helt, da klassen, sammen med de tre lærere samt musiklæreren, hans guitar og noget forplejning, begiver sig ud på en lille ekskursion i dejlig solskinsvejr til nogle gravhøje i nærheden af skolen. Her er det, som om pionerånden med fokus på opdagelse og at have det
sjovt kommer op i de fleste børn og i særlig grad i dem, der, ligesom Tigerdyret i Peter
Plys universet, hele tiden løber langt foran de andre. På denne ekskursion, til de nyligt
blotlagte gravhøje Magleblikhøje fra bronzealderen få hundrede meter fra skolen, er der en
meget god og glad stemning, hvor mange følges ad, for senere, måske sammen med andre, at gå på opdagelse i buskadser, op på høje eller ned i nogle mindre slugter. Dog er
der en eller to piger, der synes at holde sig i periferien af kammeratskabskredsen, for til
gengæld at opholde sig tættere på lærerne.
Her i denne fase af turen er der virkelig mulighed for at overhøre ’interessante’ samtaler
børnene imellem. Der er især grund til at fremhæve en dialog, en af lærerne og undertegnede overhører mellem en af drengene med særlige behov og to af de andre drenge i
klassen. Dette er en meget ’dyb’ samtale forstået på den måde, at der meget åbent bliver
talt om, hvordan det er, når hjernen ikke kan samarbejde med kroppen, og ting derfor går
galt, herunder hvordan det nemt kan ske, at der tisses i bukserne, men også om hvordan
der kan ske misforståelser, og hvordan andre kan have svært ved at forstå en. Samtalen
er i den grad præget af en gensidig empati og en reel forståelse af, at det ikke altid er
nemt at have det sådan. Ud over denne samtale udspiller der sig også andre samtaler
mellem børnene indbyrdes, samt mellem lærere og børn, der nok ikke er typiske hændelser i den almindelige skoledag. En udbytterig tur ud over den kage og saft, der bliver serveret og sangene, der blev sunget på Maglekildehøjen.
Den næste dag starter skoledagen med en dobbelttime i idræt, hvor begge klasser på årgangen deltager. Alle klæder om, og der er rigtig gang i den under omklædningen, med
mange kommentarer hen over bænke og knagerækker. Kommentarer som; ’hvad mon vi
skal lave i dag’ afslører børnenes forventninger til timen. Her i disse timer indgår plusbørnene klart på lige fod med alle de andre børn på egne præmisser og for fleres vedkommende med støttelærere og støttepædagoger samtidig med, at der er øget opmærksomhed fra alle de voksne, uanset hvilket ansvar de har; ’husk nu at passe på jer selv’ og;
’kom nu, det kan du jo godt’. Aktiviteterne ligger op til fysisk aktivitet i deltagelsesbaner for
alle børn med rimelig åbne opgaver uden specifikke krav til kompetencer, og eleverne kan
i store træk udføre aktiviteterne på deres eget niveau. Hele salen er indrettet med stationer
til fysisk aktivitet bundet sammen af bomme og måtter. Der er således en stadig cirkuleren
rundt i salen, hvor børnene har mange kommentarer til hinanden, skynder på hinanden,
men også sagtens kan give plads til andre i køer og i redskaber. Dette indbefatter også det
kønsspecifikke aspekt, idet der ikke er markant forskel på de to køns adfærd bortset fra
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timens start med instruktion inde midt på gulvet, hvor piger og drenge sætter sig i to adskilte grupper.
Mest markant, men uden at være et decideret problem, er det, at et par drenge med anden
etnisk baggrund end dansk i bare iver ’tonser’ derudaf i de forskellige aktiviteter og dette
uden så mange hensyn i forhold til de andre. Dette skaber et par farlige situationer set fra
et voksenperspektiv, men kammeraterne er tilsyneladende ligeglade og oplever det måske
ikke sådan, for det giver ikke anledning til nogen kommentarer fra kammerater eller lær ere. Drengene får altså her ’rum uden grænser’ til at udfolde sig, og dette udnyttes til fulde
og med synlig glæde og tilfredshed for drengenes vedkommende.
Ellers er alle meget samarbejdsvillige og lydhøre overfor pædagoger og lærere. Der har
ikke i disse idræts timer været gennemført særlige forløb for plusbørn. Evalueringen i
rundkreds efter timen er meget positiv, og de voksne får at vide, ’at det har været sjovt i
timerne i dag’ og ’nøj, hvor jeg fik det varmt, selv om der var kø ved svingtovene’. Børnene
giver udtryk for at have lært noget, OG at de har haft det rigtigt sjovt, og snakken i drengenes omklædningsrum efter timen bekræfter dette til fulde
Generelt fremstår klassen på ca. 25 elever inklusiv 6 elever med særlige behov socialt
som en absolut velfungerende klasse. Der er tale om en række umiddelbart iøjnefaldende
karakteristika som hjælpsomhed i forhold til klassekammerater og samarbejdsvilje i forhold
til lærerne, samtidig med at der synes at være etableret en række dyader og grupper i, s åvel drenge, som i pigeflokken, med den konsekvens, at der så også er nogle få børn, der
synes at være i periferien af fællesskabet. Om der er sammenfald mellem det at tilhøre
gruppen af børn med særlige behov, og samtidig i nogle henseender at være udenfor, er
ikke umiddelbart klart på basis af de gennemførte observationer og det trods alt sporadiske kendskab til børnegruppen. Men helt overordnet er det altså, at denne klasse virker
som en meget sammentømret enhed, hvor deltagelse og forskellighed følges hånd i hånd
fuldstændig som flere i klassen helt konkret fulgtes ad sammen på vejen ud til gravhøjene.

Elev-, forældre- og lærerperspektiv.
Men hvad siger børn, deres forældre og lærere om deres mere tætte og erf aringsbaserede
oplevelse af skolen, og bekræftes nogle af de iagttagelser og perspektiver, der for en udefrakommende gæst synes iøjnefaldende i forhold til at beskrive en skole, der arbejder med
inklusion? Og hvordan forholder det sig med disse oplevelser i forhold til teorier om praksisfællesskaber og disses betydning for inklusion? I forhold til lærerperspektivet er dette
baseret på både fokusgruppe interview med teamet og en række samtaler med enkelte
lærere og lærerteam gennemført som ustrukturerede interview og samtaler.

Elevperspektivet.
Om børnenes aktiviteter på skolen; hvem de er sammen med, hvad de laver og hvad der
er godt og meningsfuldt.
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Der laves lektier, og der er samvær med mange forskellige i klassen omkring fodbold,
slåskampe for sjov osv. Det er sammen med dem fra klassen og ikke rigtig nogen andre;
der sker noget. Vi er sammen med pigerne og nogen gange drengene. Der er nogen, der
spørger, hvad vi skal lave, og så bliver der enighed om det. Alle må gerne være med, selv
om det ikke er aftalt først. Sommetider er der også dans. Mest med dem fra klassen og
næsten ikke med andre. Det er forskelligt, hvad der sker.
Det bedste ved skolen er frikvartererne, fordi man bliver gode til at lege også med de andre, selv om skolearbejdet og det at være inde på klassen og lave lektier er godt. Det er
både gruppearbejde, og det at arbejde selv. Det med grupper er hyggeligst, men det er
mest lærerne, der laver grupper. Det vigtigste ved at gå i skole er at være sammen med
vennerne. Weekenderne kan være svære, for der mangler vi vennerne. Men weekenderne
er rigtig gode, for der sover vi hjemme ved de andre.
Om oplevelsen af ’overgange’, forandringer og det at noget er svært eller skifter, og hvem
der har betydet noget i den situation og om det at være anderledes
Nej, ’overgangene’ har været gode lige fra nulte til første og videre til anden og så videre.
Det bliver bedre og bedre, fordi vi ikke skændes så meget mere. Og så pigerne og de pr oblemer, dem har vi talt meget om. Altså, vi er glad for de nye lærere, men det var svært at
’komme af med’ de gamle. Vi savner nogle af vore gamle lærere. Vi ser dem i frikvartererne, og det er godt, men det ville være fint at få nogen af vores lærere med, og altså vi fik
Jane med og så Jimmy, og det var godt. Vi tror ikke, at det har været svært for nogen i
klassen, for der er vist ikke nogen, der føler sig udenfor, eller måske er der alligevel. Der
er en, der har haft det svært også i klubben, men det er måske mere derhjemme selv om
det at skifte lærer heller ikke var nemt..
Om det særlige at gå i en inklusions klasse
Ja, vi er en plus klasse, og der kan da være nogle, der synes, de er irriterende altså plusbørnene. Men jeg synes det er ok, nogen af dem lærer mindre, end vi gør, altså der er en,
han kender ikke bogstaverne. Men nu kommer han for at være sammen med mig og det er
fint. Så er der ham vi kalder klassens spasmager men han er også klassens kloge, fordi
han ved så meget om computer. Men alle er meget forskellige, og nu ham der, han er sjov,
men på en måde kan man ikke stole på ham, og så bliver han meget ked af det, når det
nævnes. Så er der også hende, der ikke tror, hun kan noget. Hun har svært, ved at lave
det hun skal, og det er svært at få hende til det.
Om de situationer, hvor læring i skolen eller andre steder opleves som betydningsfuld
Det har nok betydet noget at gå i denne klasse, tror jeg, fordi at her har vi lært noget. Når
der komme nye, er der mange, der gerne vil lege med dem, og vi har fået mange og det
har været godt, men nu skal vi heller ikke blive flere. Så er det faktisk kommet alle til gode
at vi er så forskellige selv om det er svært at sige, hvad vi har lært men det har været godt
at få hjælp. Det er nok i vores hverdag oppe i skolen vi lærer mest, hvor man også har sine venner, der kan hjælpe med det, man ikke kan. Vi lærer mest af vores venner og mest i
frikvartererne. Og læreren han skal være sød, og et er vigtigt, at man kan slappe af, så
man ikke bliver ked af det. Altså det at få et nej, det er svært, især når nogen bliver sure.
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Forældreperspektivet.
Om forældrenes møde med skolen og inklusionsklassen.
Det var meget planlagt her på skolen, hvor det var planlagt ned til mindst detalje og lærerne virkede meget entusiastiske. Vores dreng er meget glad for at gå i skolen. Vi har to andre børn på en anden skole, som vi også er glade for. Men det har været et godt skift til
denne skole for de snakker også meget sammen, så det har været et godt møde og især
fordi vi sender dem i skole for at lære noget. Lærerne viser også anerkendelse trods de få
resurser, de har. Ligesom der er en positiv stemning i forhold til eksempelvis det med at
sætte grænser.
Fortæl på hvilke måder skolen har betydet noget for dit barns personlighedsdannelse
Det har været en udvikling i positiv retning, og læren er, at man skal behandle andre, som
man selv vil behandles. Også selv om man er færdig. Og så er der forskelle mellem drenge og piger og de ting har vi arbejdet meget med og især problemløsning.
.
Fortæl på hvilke måder klassens og skolens praksisfællesskab har påvirket dit barn i retning af bedre at kunne håndtere hverdag og udfordringer, for hvad er det skolen her, er
god til?
Det er sundt at gå i den klasse, hvor de oplever, at børnene er forskellige, men at de alligevel får et grundlag for at kende hinanden. Jeg tror, at det er sundt, at vi som forældre
oplever, at børn kan være forskellige. Det synes også som om, at det har haft den positive
effekt, at der er kommet flere resurser i form af tid, for det har måske betydet, at der er
’faldet noget af’ til de børn med problemer, der så har fået mere hjælp.
Vores pige har det godt i klassen hvor hun har fået afstivet hendes selvtillid.. Og hun er
glad for at være samen med de andre. Vi oplever det også, fordi vores søn har det godt,
men jeg oplever også det modsatte ind imellem, hvor han har det svært. Men den måde
klassen er på, bliver det ikke til noget problem, og min søn er god til at løse konflikter. Så
er ros også meget vigtig at få givet i de rigtige situationer.
Ja det er fint med det at arbejde med det sociale, og egentlig er det en god ide med spis egrupperne, og det er godt og en god ide, at det prøves, det med at danne relationer. Så de
der spisegrupper. Jeg mener selv går jeg i skole hele dagen, og det er sommetider et pr oblem at live klar til at bidrage til den aktivitet. Men jeg fik et chok, da brevet kom hjem, det
skal ikke udbredes for meget, for så bliver det et problem med forældres tid og mulighed
for at støtte. De der ’madgrupper’ er der kun to af om året, så der er meget at forholde sig
til, når man er mange. Måske sætter vi for mange ting i gang! Når man har flere børn på
forskellige niveauer kan det hurtigt blive tidskrævende. Dette skal så følges op, for at man
kan få adgang til det praksisfællesskab. Der er dannet fleksible grupper på fem, og måske
skal vi inddrage bedsteforældrene for at få fordelt det hele. Så er det også et problem, at vi
som forældre får stillet denne opgave indirekte. Jeg ville nødigt være ung i dag med alle
de problemer og alt det de skal have,
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Om ’overgange’ mellem børnehave og skoler og fra skole til skole.
Her på denne skole er det helt anderledes travlt, men der var nogle gode lærere, der var
gode støtter til klasselæreren. Generelt har der været talt alt for meget i alt for mange timer, og det er gået ud over klassen og den enkeltes læring. På den anden side er det vigtigt for børnene, at de får forklaringer for så at kunne fordybe sig for at forstå sig selv og de
andre.
Om mulige grænser for inklusion.
Jeg tror det vigtigste er resurserne i forhold til antal børn, og at børnene med særlige behov mødes af disse resurser, når de kommer i kassen. Det er ikke noget problem at have
mange børn i klassen, men det er ikke sikkert, at de reelt bliver rummet. Der skal være tilstrækkelige resurser i lærerteamet. Man kan kigge på det individuelle barn og vurdere,
hvor der er behov for en særlig indsats. Men man mangler at give tilstrækkelig hjælp i de
store klasser, hvor der netop er begrænset eller ingen hjælp i overbygningen. Fra 7.klasse
begynder det at sejle, så hvis man kunne lave en indsats der og de følgende år, kunne
man komme rigtig langt. Man skal blive ved med at måle og vurdere, for heldigvis har dette
en effekt. Og så kan man styrke børnenes selvfølelse her, men det er jo ikke billedet nu.
Jeg tænker også meget på de mange unge, der ikke får arbejde, for hvilke temaer skal vi
så arbejde med i skolen. Hvad vil kvalificere, men vigtigere; hvad er de grundlæggende
ting vi skal gøre? Hvad skal vi arbejde med?
Om skole hjem samarbejdet og lektier.
Der var mange, der ville til lektiecafe. Men det er et problem, at de ikke har lektier for, for
så har man som forældre ikke en jordisk chance for at vide, hvor ens barn er, og så på
slutningen af året er der kun lavet halvdelen i bogen. Nu har den nye dansklærer for første
gang i mit samarbejde med skolen startet på det med at fastlægge lektieopgaver. Lektierne er med til at binde det hele sammen, så det er godt, at hun er gået i gang med det. Det
er vigtigt, at man så lærer at forklare sig. Somme tider kommer der for mange informationer, men mangelen herpå rammer hårdt. At turde, at blive ved med at sige, at man ikke
har forstået det, at det er en svær opgave.
Dette tema har meget med inklusion at gøre. Og det er vigtigt med lektierne, fordi børnene
så er mere trygge ved at gå op sammen eller lignende. Jeg har manglet, at jeg ikke har
vidst, hvor min søn ligger? For hvordan kan jeg vide, hvor min søn ligger fagligt, og det er
altså ikke det sociale, jeg mener. For det sociale ved jeg alt om, men hvad med det faglige, hvor ligger han her?

Lærerperspektivet.
Vedrørende denne klasse blev en række forhold drøftet med klasselæreren i løbet af to
længerevarende samtaler, der uddybede en række aspekter omkring klassen og arbejdet
med inklusion.
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Heraf fremgår det blandt andet, at der er blevet ”eksperimenteret” en del i forhold til i hvilke
fag og aktiviteter ’plusbørnene’ har deltaget i. Ifølge klasselæreren er klassens lærere int eresseret i endnu mere inklusion af ’plusbørnene’, og i forbindelse med overgangen fra til
næste klasse efter sommerferien er der knyttet en ’ny’ lærer fra 10.klasse til lærerteamet
omkring klassen. I følge klaselæreren har dette haft en positiv indflydelse på børnenes
motivation. Klassen består pt. af 28 elever, hvoraf 2 er i sprogklasse og derfor midlertidigt
ikke tilstede i klassen. Med seks plusbørn i klassen er der to lærere til stede i alle timer.
Klasselæreren fremhæver, at det, i forhold til resurser, er tilstrækkeligt med det tildelte,
hvis det alene var børn med generelle læringsvanskeligheder, men med den stigende
mængde børn med socialt emotionelle problemer er det spørgsmålet om resurserne i
længden vil være tilstrækkelige. I karakteristikken af børnegruppen nævnes ligeledes, at
der er tale om ”begyndende udfordringer” i forhold til pigegruppen i klassen, idet der er
stærke rivaliseringer mellem nogle piger med anden etnisk baggrund og så resten af pigegruppen og klassen. Sammenfattende i forhold til, hvad der er den største udfordring,
nævner klasselæreren dog, at det er i forhold til samarbejdet med socialforvaltningen vedr.
omsorgssvigtede børn, at arbejdet virkelig ”trækker tænder ud”. Et andet aspekt ved hverdagen, der ”trækker tænder” ud, er, når lærere skal ”opdrage” på hinanden, i og med at
uenighed eller forskellig opfattelse kan betyde, at man må blande sig i noget, der kan være
ubehageligt. I den forbindelse understregs det, at samarbejdet med AKT lærerne, hvis
virksomhed stopper ved klassens dør, fungerer ganske godt.
Teamet har haft udskiftninger siden begyndelsen af første klasse med forskellige dansk
lærere indtil den nuværende dansklærer kom til ved begyndelsen af klassen efter sommerferien sidste år.
Det er bestemt en klasse med potentialer men for tiden er de sociale problemer i klassen
noget som fylder rigtig meget. Problemerne opstod i slutningen forrige klasse og har særlig
at gøre med relationer mellem pigerne, fordi en enkelt indtager en meget dominerende position. Lærerne har været meget forsigtige og dilemmaet har været usikkerhed i forhold til
den bedste måde at gribe ind på. Lærerne har modtaget supervision fra PPR, men oplever
stadig vanskelighederne som en stor udfordring. De samme problemer kendes ikke i SFO,
hvor nogle af børnene ikke deltager, selvom det dog kendes i overgangen til klubben, hvor
pædagogerne allerede har bemærket pigegruppens vanskeligheder. Drengene derimod
leger rigtig meget og deltager meget på kryds og tværs.
Problemet i pigegruppen mærkes også blandt drengene, som synes det fylder alt for meget ’lad os nu komme i gang med at lære noget’ siger nogle af drengene, når lærerne ofte
må tage relationerne mellem pigerne i frikvartererne eller udenfor skolen op i klassen. Og
jo – det har taget rigtig meget opmærksomhed fra det faglige.
Undervisningen har været meget opdelt i den almindelige klasse, specialgruppen og
sproggruppen. Opdelingen afspejler og nogle fag som Matematik, at det også logistisk er
svært, men i Dansk ligger timerne samtidig. Der arbejdes med fælles temaer dog ikke i alle
timer som en fælles aktivitet. I Engelsk, Historie, Kristendomskundskab og Idræt arbejdes
der fælles for hele klassen. Men, de sociale problemer har blokeret for, at lærerne f.eks. i
engelsk kunne udvikle didaktikken mere, arbejde mere inkluderende og bedre fagligt med
gruppesammensætninger og gæstelærere. Det vanskelige er usikkerheden i hvor tæt lærerne kan gribe ind i det sociale og stille krav, fordi den dominerende elev samtidig er i en
meget udsat position.
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Sociale kompetencer spiller en afgørende rolle for hvordan dilemmaet opleves og kan l øses af teamet. Hvis en elev har store vanskeligheder ved social empati kan det stille børnene med generelle indlærings vanskeligheder eller i andre typer vanskeligheder i en udsat position og her opleves usikkerheden i teamet som det der vanskeliggør hvordan teamet kan handle på det. Lærerne har året igennem været meget søgende, men dog samtidig professionelle, så der da også er tegn på, at deres arbejde med problemerne har båret
frugt. Der er i klassen bestemt en høj grad af empati og evne til konflikt håndtering – men
det er sket på bekostning af det faglige, mener teamet.
Teamet har både opdelt og fælles planlægning afhængigt af fagene. Men der er et stort
ønske om at lære af kollegerne og af at se hinandens undervisning. Det har der ikke rigtig
været mulighed for i det år, de har arbejdet sammen i. På afsnit møderne har der været
andre spørgsmål oppe, som har gjort, at teamet endnu ikke har trukket på denne mulighed. Der har måske været for lidt opmærksomhed på, at trække på de ’gamle’ når de nye
skulle introduceres i dette team. Der er mange potentialer blandt kolleger med særlig viden
– men der er ikke altid mulighed for at trække på det. Det vil de gerne blive bedre til. Teamet vil gerne fortsætte med klassen og lægger vægt på, at man ved, hvad man går ind til
og at man som lærer har lyst til at arbejde med inklusionsklasserne. Det er vigtigt at lærerne forberedes til det.
SFO har i hele indskolingen været en del af skoletiden og pædagogen følger eleverne indtil 3. klasse. I klassen er der en pædagog med 8 timer ugentligt i klassen, men sygdom har
spillet uheldigt ind. Tilsvarende med pædagogisk medhjælp til klassen. SFO pædagogerne
deltager også ved skole-hjem samtalerne og forberedelsen af dem.
Frikvartererne arbejder nogle af pædagogerne målrettet med ved at sætte aktiviteter i
gang og teamet har også tanker om, hvorvidt det kunne være en ide at skabe legepatruljer
eller andre aktiviteter i gang.
Forældrene har fra årets start været involveret i arbejdet. På det første møde blev de sociale problemer taget op og forældrene har taget det op på fødselsdage og givet tilbagemeldinger til teamet. Det har fungeret godt. Også skole-hjem samtalerne har været brugt til
det også i forbindelse med nogle vanskelige samtaler, hvor nogle af forældrene havde
skrevet et brev om problemet. Der er stor mangfoldighed blandt forældrene i klassen men
det er nok lidt vanskeligere med aktiviteter og sammenhold mellem forældrene i denne
klasse sammenlignet med nogle af de andre klasser.

4.5 Sproglig opmærksomhed og Rumlerikker -et eksempel på det nye teams
udvikling af den inkluderende fælles praksis.
Observatørperspektivet.
Der er samling i klassen efter morgensamlingen i fællesafsnittet. I sidste skoleår var nogle
lærere og pædagoger først kommet til et stykke ind i skoleåret, fordi klassen havde været
ramt af både sygdom og personale, som var holdt op. Derfor havde klassens lærere i sid-
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ste skoleår meget af undervisningen opdelt i tre forskellige grupper for at få struktur på
hverdagen. Indretningen afspejlede denne opdeling i nogen grad, der havde ikke været
muligheder for at arbejde meget med udviklingen af inklusion i dette skoleår. Ledelsen
havde også bakket op om personalets ønske om i en periode at arbejde mere opdelt, og
det havde også givet arbejdsro til at begynde at tænke over, hvordan både indretningen og
den pædagogiske praksis kunne udvikles mere efter sommerferien. Den første beskrivelse
er fra den sproglige opmærksomheds time fra før sommerferien.
Sproglig opmærksomhed – vægt på det faglige.
Det centrale klasseværelse og det mindre grupperum ligner hinanden med hensyn til farvevalg og bordopstillinger. I klasseværelset er der silhuetter af elevernes hovedprofiler i
stor størrelse med navne på, som hænger højt på endevæggen – lokalet er beboet. Det er
det på flere måder. Ét sted er der et opslag med klassens regler, og flere steder på væggene er der adskillige spor af, at der i klassen er fokus på sproglig opmærksomhed – bogstaver og ord. Rundt omkring i lokalet er der værkstedslignende arbejdsstationer.
Klassen har et forløb om ’sproglig opmærksomhed’, hvor eleverne er sammen med klasselæreren og to støttelærere. Under forløbet kommer også læreren, som har specialgruppen til. Den ene støttelærer har været klasselærer på fuld tid, men kan nu kun have 10 timer på grund af svigtende helbred. Klasselæreren introducerer overfor hele klassen, at de
i dag skal arbejde med nogle forskellige lyde og de tilhørende bogstaver, og at de i forløbet bliver delt op i 3 forskellige hold. Børnene deler sig nu op i to grupper, som arbejder i
klassen og en gruppe, som arbejder i grupperummet. Klasselæreren arbejder med den
største gruppe. Medens hun instruerer denne gruppe, sidder den anden noget mindre
gruppe sammen om et rundt bord i ’kanten’ eller på grænsen af lokalet sammen med stø ttelæreren. Læreren gør meget ud af bogstaverne og deres brug i forskellige ord, som er i
elevernes umiddelbare omgivelser. På bordet har hun samlet nogle eksempler på de bogstaver og lyde og ting, som repræsenteres, og som udgør meningsfeltet for dagens arbejde. Efter en kort introduktion inviterer hun eleverne til at byde ind med forslag til sammenhæng/mening, – og hun udfordrer dem til at give flere yderligere eksempler fra klasseværelset. Eleverne byder engageret ind, idet de peger rundt i lokalet eller henter en ting frem.
Efter lidt tid får eleverne udleveret deres arbejdsmapper – nogle store blå ringbind med
bogstaver udenpå. Opgaven er at de skal notere så mange ting i lokalet og afsnittets fællesareal som muligt som eksempler på de 4 lyde og bogstaver, de arbejder med. Eleverne
går enkeltvis rundt i lokalet på opdagelse og noterer ned med stor interesse.
Imens sidder den mindre gruppe og er i gang sammen med støttelæreren. På det runde
bord står en række ting, som støttelæreren opfordrer eleverne til på skift at parre med de
fire bogstaver og lyde, klassen arbejder med, og som hun har samlet på bordet. Ved hver
opgave og spørgsmål giver hun sig god tid til at bede alle eleverne med at skabe og forhandle meningen med forbindelsen mellem ting-bogstav-lyd. Hun giver sig god tid til at tale
om det enkelte bogstav – hvad det kan bruges til og hvilke sammenhænge, det indgår i.
Elevernes engagerede bidrag og ’små-snakken’ værdsættes af hende og er med til at give
samtalen og dialogerne retning. Derpå får de nu til opgave at gå rundt i klassen og indsamle ting, som begynder med bogstaver og lyde og placerer tingene sammen med de øvrige på bordet i små grupper. Tingene hober sig op på bordet, Efter nogen tid er bordet
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fyldt op – nogle af tingene må retur, fordi de er forkerte; eleverne får en grundig forklaring
og snak om fejltagelsen, ligesom hvert rigtigt bidrag fremhæves, ja nærmest kommer ’på
piedestal’ bogstaveligt talt. Enkelte bidrag må udelades, fordi de er ’på grænsen’, for store
eller ikke kan komme hen til sorteringen på bordet (tavlen).
I det tilstødende lokale sidder to elever sammen med støttelæreren og er ved at farvelægge nogle bogstaver på nogle arbejdsark. Arbejdet går lidt trægt, men læreren kommer med
opmuntrende forslag og ser interesseret til eller svarer på spørgsmål eller stiller selv uddybende – meningsforhandlingen skrider langsomt frem.
Eleverne er ved at være samlet igen og klasselæreren, der har gået rundt blandt eleverne
med de blå mapper for at kontrollerer svarenes korrekthed, beder nu eleverne aflevere deres arbejdsmapper til hende. Støttelæreren ved det runde bord beder ’sine’ børn lægge
tingene fra bordet på plads i klassen igen – nu er det tid til samling og også de to elever fra
støttelokalet er med. Samlingen foregår henne ved døren ind til klasselokalet, i en krog
uden særlig markering. Alle sidder på gulvet, og den anden klasselærer indleder med at
sige lidt om sprog, om at flere af eleverne jo kan flere sprog, hun giver eksempler på nogle
sprog, hun selv behersker og beder eleverne give eksempler på, at de kan andre sprog
end dansk, idet hun foreslår, at de tager ’en runde’. Eleverne lytter interesseret på lærerens eksempler og giver nu selv eksempler. Når de giver eksempler, beder læreren dem
om ’om at sige noget’, på det sprog de nævner. Det gør de gerne, og det lyder sjovt – eleverne engagerer sig og mange deltager. Til sidst fortæller en af de andre støttelærere, at
også hun kan flere sprog. Samlingen er ved at være slut, og der begynder at komme forældre ind i klassen for at hente deres børn, nogle af dem, som ikke skal videre i SFO.
I frikvarteret leger børnene i afsnittets fællesareal. Det består af en køkkensektion, som
lærerne bruger, to sofa-grupper, et PC hjørne og en gymnastik-del med ribber og reb, som
kan trækkes frem og som hænger i loftet. På ’grænsen’ er der et stort legeelement fra et af
legepladsfirmaerne, et rutsjebane-hule-borg-element. Det er placeret i grænseområdet
mellem klasseværelset, gymnastik-delen og lærerværelset. Sidstnævnte er adskilt med en
usynlig grænse til resten, som respekteres af eleverne. Det er lærernes arbejdspladser og
pause-lokalitet. Der er flere grupper i gang med leg, som i større eller mindre grad er
ramme sat af arealernes indretning. Et par grupper sidder i sofagrupperne, og nogle drenge leger på gulvet i gymnastik arealet. De er i gang med at aftale regler for en drenge leg,
som tydeligvis lige må forhandles med hensyn til meningsindhold, og som pigerne ikke har
adgang til.

Rumlerikker – vægt på både det faglige og det sociale.
Efter sommerferien er klasseværelset ny-indrettet og de to klasselærere samt støttelæreren har indrettet en hyggekrog midt i lokalet. Der står en stor blød lænestol med et gammelrosa blomstret tæppe, som dækker hele stolen og dens særprægede lidt troldeagtige
form. Børnenes papir silhuet klip er hængt op ved siden af stolen over et skilt, hvor der står
’Velkommen’. De tre lærere har gjort en del ud af det for at arbejde mere med fællesskabet
end de syntes, det var muligt i deres 1. år sammen.
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Samlingen inddrager alle 25 børn. En meget stor gruppe, når de skal fortælle om deres
gode og dårlige oplevelser fra dagen før, da hele afsnittet havde været på en tur ’ud i det
blå’. Det havde regnet på det meste af turen, så alle var blevet våde og kolde. Alligevel
havde alle børn gode oplevelser med både bål og kager. Det er den ene klasselærer, der
leder samlingen, og den anden sidder med et par børn i lænestolen – der lægges stor
vægt på, at alle børn deltager med netop sine oplevede gode eller mindre gode ting på turen. Børnene hjælper til med at huske at få alle med – da læreren kommer til at overse en
enkelt.
Efter samlingen tager den anden lærer over. Nu skal de være ’Rumlerikker’. På den store
interaktive tavle starter hun et program fra Hjerteforeningen. Børnene instrueres i at fordele sig på gulvet nedenfor tavlen. Programmet, der bruges, er en dramatiseret involvering af
børnene i forskellige bevægelses aktiviteter med koordinering af kropslige udtryk som at
’løbe på stedet’, ’løbe rundt’, ’tage museskridt’. Mange af børnene deltager ivrigt, nogle
bevæger sig i periferien både fysisk og deltagelsesmæssigt. Efter nogen tid tager de to lærere en stilfærdig gensidig forhandling med disse få børn og får dem til at deltage. Ved den
sidste aktivitet i fortællingen skal børnene lægge sig på ryggen med hovedet på maven af
en makker og grine – til mange børns store fornøjelse, da mave og hoved bevæger sig
hurtigt op og ned. Også lærerne deltager i aktiviteterne med tydeligt engagement.
I næste time har hele indskolings afsnittet en fælles aktivitet ’Løb og læs’. Den er foreslået
af den ene lærer, som har erfaringer med den i den kommune, hun kom fra sidste år. Afsnittet har vedtaget, at hendes forslag skal afprøves i dette år. Det er et samarbejde med
skolebiblioteket, som stiller bogkasser til rådighed med læse bøger til hvert enkelt barn i
forskellig sværhedsgrad. Alle børn i afsnittet løber rundt om skolen og lidt ud ad en natursti
med udsigt til fjorden og derpå tilbage til skolen. Herefter tager eleverne deres valgte læsebog frem fra kassen og begynder at læse for sig selv. Nogle småsnakker undervejs, de
fortæller hinanden om bøger, de har læst og skriver sig på listen over de, der skal have
bogen. Andre sidder sammen med den ene lærer fra klassen, som læser højt for en lille
gruppe børn, som sidder tæt omkring hende og en anden gruppe børn bliver inviteret til at
gå med i sproggruppen sammen med sproglæreren. Flere vil med i denne gruppe, end der
er plads til.

Lærerperspektivet.
Interview med teamet.
I interviewet deltager de to klasselærere og den ene støttelærer. Støttelæreren har i mange år været klasselærer for gruppen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder og
deltaget i projektet siden inklusionsklassernes start i 2003. Hun har nu kun ganske få timer
i klassen. De to klasselærere kom til skolen et par måneder inde i skoleåret. Sygdom og
personaleskift i klassen har givet store vanskeligheder for teamet trods stor støtte og forståelse fra kolleger i afsnittet og fra ledelsen.
Skoleåret har på ingen måde været repræsentativt for inklusionsklasserækken, men det er
et eksempel på, at man pludselig må ændre på tingene. Fra at have arbejdet med stor
vægt på fællesskabet med fælles børn og en udvikling af fælles praksis gennem 5-6 år,
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har det været nødvendigt at ændre på mange ting med de ændrede konstellationer, mener
teamet. Det har virkelig været et hårdt år, hvor et par af børnene har måttet sendes videre.
Der har været et par børn i klassen, som inklusionsrækken ikke har været indrettet til.
Børnene har haft for store problemer udover de generelle indlæringsvanskeligheder. Også
mange af de øvrige børn har haft problemer i familien.
I arbejdet med inklusion er det vigtigt at tænke bredt, mange udviklingsniveauer skal der
være plads til, men der har været vanskeligheder med sygdom og med samarbejdet om
overgange, som ikke helt er løst endnu. Det er tidskrævende, men enormt vigtigt. Det vil
teamet arbejde for at blive endnu bedre til.
I de første 5-6 år arbejdede man både delt og sammen om alle aktiviteter og fag. Alle
kendte alles børn, der blev ikke skelnet, og fleksibiliteten var stor. Og selv i læseprøverne i
Halsnæs var Magleblik i top, ’selvom vi havde inklusionsbørnene, det blev vi rigtig stolte af
– og fik også et skulderklap af ledelsen!’ Undervisning og emnearbejder havde klar struktur, noget som alle børnene nød godt af, selvom ikke alle udviklingsmæssigt var på niveau. Fællesskabet var det bærende i hele undervisningen, og der blev lagt stor vægt på
struktur og nyskabelse og kreativitet for at fremme deltagelsen. Selvom teamet administr ativt havde hver deres, så en f.eks. havde hovedansvaret for statusrapporterne, var det altid
fælles i undervisningen – noget der blev anset for vigtigt i teamsamarbejdet. Støttelæreren, som var med fra begyndelsen, har formidlet nogle af erfaringerne fra de første 5-6 år,
med at bruge naturen, aktiviteter med bål og pandekager og megen planlægning for at ’få
bolden til at rulle’, når praksis skal udvikles (til et fælles repertoire). ’Men, først når rutinen
er der’. Teamet mener også, at det er vigtigt at afstemme forventningerne til at ’tage udgangspunkt i, hvor børnene er’. Der har lærerne blandt andet været glade for PPR’s opbakning, og de har også brugt gode råd og sparring fra PPR til at udvikle forventninger og
praksis med inspiration herfra, når de f.eks. har ønsket respons og har fået kommentarer
som, ’ har I tænkt på at?’.
Men, i år har de mange problemer ført til, at meget af arbejdet i klassen er blevet opdelt.
Det har klasselærerne været glade for. Da de inde i skoleåret kom til klassen var der ofte
kaotiske situationer med mange ’udadreagerende’ børn og vanskeligheder med at få samling på det. Så – i en periode, for at få noget struktur og arbejdsro i klassen, har de efter at
have konsulteret ledelsen, fået lov til at arbejde meget opdelt – undtagen i idræt og nogle
af udendørs aktiviteterne. Planlægningen sker adskilt ligesom meget af undervisningen,
f.eks. i sproglig opmærksomhed. Men der har også været koordinering på tværs og de fælles ture og praktiske aktiviteter, der har været fælles planlagt. Men, fremover, når teamet
kender hinanden bedre, vil de fra næste skoleår planlægge og undervise mere fælles. ’Vi
har også tænkt os, at have en tur dag en dag om ugen, og med et projekt, hvor vi arbejder
i naturen hver dag i 14 dage – en slags ude skole’. Det er ikke, fordi de ser så forskelligt
på pædagogikken, men det tager tid at udvikle en fælles praksis og de er derfor meget
glade for opbakningen fra ledelsen til, at det kan ske gradvist.
Der har også været stor imødekommenhed fra afsnittets øvrige lærere til at drøfte problemer og løsninger med teamet. Alle kolleger har tilbudt hjælp, når det var svært på afsnit
møderne, og de har ind imellem spurgt til, hvordan det nu gik. Der er stor åbenhed om
problemer, der tales gerne om det, og teamet har også fået indtryk af andres problemer.
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Teamet er allerede i fuld gang med at udveksle med den kommende klasses lærere om
overgangen/overleveringen her op mod sommerferien, hvor alt skal med og de gerne
hjælper med at danne grupper i klassen. Selvom det har været, og bliver, et stort puslespil,
vil det også forsøge at følge med op, som det tidligere har været praksis.
Samarbejdet med SFO har især været udbygget omkring statusrapporterne. Pædagogen
fra SFO følger også eleverne indtil 2. klasse. Men i år har det pga. sygdom været vanskeligt at få et kontinuerligt samarbejde om praksis med børnene i gang for en længere periode. Det er et meget sårbart samarbejde, som teamet gerne ønsker udviklet – men det må
komme efterhånden, som tingene udvikles videre.

4.5 Bramming - et eksempel på, at det i en periode kan være nødvendigt og
legitimt at opdele traditionelt på grund af længere tids sygdom i teamet.
Observatørperspektivet.
Et danskforløb, planlægning af lejrskole og kage værksted.
Klassens lokaler er, ligesom de andre klassers delt i to. Der er en tydelig forskel på lokalerne. Det centrale lokale er holdt i gullige og grønlige farver og det lille lokale i orange og
rødlige farver. Ellers er bordopstillingen i hele det centrale lokale overalt den samme. Der
er et lærerbord lige indenfor døren. Her er også tavlen. Og i resten af lokalet er der grupper af borde vendt mod lærerbordet. Der er opslagstavle og lokalet virker lidt mørkt trods
de gullige og grønlige farver, måske fordi der er trukket lidt for. I den første time er eleverne adskilt. Klassen har dansk med klasselæreren, som er vikar – fordi klasselæreren er
syg for længere tid. Klasselærerens længere sygdom er også baggrunden for, at der nu
arbejdes mere opdelt i 5.a. Der har været vanskeligt for klassen at fortsætte med at have
meget fælles undervisning på grund af den megen sygdom, og det er derfor aftalt med ledelsen, at det er i orden at dele undervisningen meget op for en tid.
Specialbørnene arbejder i klassen ved siden af. Der arbejdes i den store klass e med delvis repetition af grammatiske begreber, som er det faglige mødepunkt og tydeligvis lægger
mange andre hensyn væk. Læreren inviterer til meningsforhandling i lærer-elev dialog –
med lærerens autoritative forklaringer på ord og begreber. Dialogen/gennemgangen er
forholdsvis langvarig, af og til appelleres til, ’at de jo har gennemgået det tidligere’, og eleverne roses kraftigt, når de svarer rigtigt eller bruger begreberne rigtigt, såsom grundled,
udsagnsled og genstandsled. Det er svært stof, siger læreren, men det er også vigtigt at få
styr på det. Derpå instruerer læreren kort klassen i det videre arbejde. Resten af timen
skal de arbejde videre med deres arbejdshæfte med løsningen af næste tekst opgave. Efter nogle få spørgsmål går eleverne i gang med arbejdet. Eleverne arbejder enkeltvis med
arbejdshæftet; af og til kigges eller spørges hos sidemanden. Hvis eleverne har spørgsmål
går de op til lærerens bord og spørger. Kun ganske få elever har spørgsmål undervejs. Da
timen er slut får eleverne instruktion om at gøre opgaven færdig hjemme til næste dansk
time.
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’Bramming’ – et forløb med klassens time om lejrskoleplaner.
I den følgende time ser eleverne meget engagerede ud. Hele klassen er samlet. Læreren
introducerer, hvor Bramming ligger – inviterer til meningsforhandling og dialog. Han spørger, om nogen af dem har været på lokaliteten før. Men flertallet af eleverne har ikke tidligere været der. Det bliver spændende for dem at være det nye sted, siger læreren engageret. Læreren gennemgår i dialog med eleverne om, hvordan rejsen skal foregå mht. rute
og transport. Han introducerer mødetidspunkt og mødested og det vandrehjem, hvor de
skal tilbringe lejrskolen. De skal mødes på Frederiksværk Station, som alle kender godt.
’Hvor på stationen – på perronen, jo, den kender de’. Alle elever er engagerede og med på
meningen. Programmet gennemgås i detaljer – hvad de skal se, hvornår; hvilke forskellige
faglige og sociale aktiviteter, de kan vælge imellem. Flere dialoger udspilles om plan, akt iviteter og andre rammer for turen. Blandt andet om at de, hvis de skal med på bestemte
ture, skal tidligt op, hvis de skal se ’sort sol’ på vaden. Læreren spørger engageret, om de
kender begreberne. Det gør eleverne ikke, så de bliver introduceret beskrivende og malende, hvad det er og får at vide, at det ’virkelig er en oplevelse, noget de ’må se’. Turens
regler bliver introduceret af læreren; det er noget de har talt om i teamet og besluttet omkring sengetider og lommepenge. Eleverne må have i alt 80 kroner med hver til turen. Flere elever protesterer – ’Det er da alt for lidt’. ’Vi skal vel også kunne købe noget til vores
forældre’, siger en i en forhandlende tone. Læreren går ind på forhandlingen og siger, at
de i så fald kan have op til 100 kr. med hver. En elev spørger til, hvis nu forældrene kun
har en 200 kr. seddel. Det afvises af læreren. Forældrene får en seddel fra lærerne om turen, så de kan nemt overholde reglerne. ’Og’, siger læreren, ’vi har også bestemt, hvem I
skal overnatte sammen med’. Eleverne er nu ekstra opmærksomme. Læreren fortsætter ’I
vandrehjemmet er der firesengs værelser, og når vi ankommer, får I at vide, hvem I skal
være sammen med’. Eleverne ser forventningsfulde rundt på hinanden, de glæder sig til
turen, og, siger læreren; ’det gør lærerne også!’. Klassens time er slut. Klokken ringer. Læreren og eleverne forlader småsnakkende klassen.
’Kage-værksted og te-selskab’ – en hjemkundskabsforløb med inklusionsbørnene.
I den sidste time, jeg overværer i klassen, har eleverne med generelle indlæringsvanskeligheder hjemkundskab med klasselæreren og to vikarer. De to vikarer fungerer som støttelærere for to af eleverne. Timen foregår i hjemkundskabslokalet, som ligger et stykke
væk fra afsnittet. Læreren følges derhen med eleverne. I alt 6 elever er med. Gruppen deles i tre med hver to elever og en lærer. Der er rigelig plads i lokalet med både køkkenvask, komfur og bord til hver gruppe og med et stort fællesbord placeret centralt i rummet.
Grupperne fylder ikke meget i det store lokale – der er god plads til at bevæge sig på, når
de praktiske opgaver skal udføres. Opgaven i dag er, at de skal bage en lækker chokoladekage, siger klasselæreren. Hver gruppe får udleveret en opskrift. Læreren introducerer,
hvilke ingredienser, der skal bruges og hvilke redskaber, der behøves, samt de forskellige
processer, der skal udføres også, at de til slut skal vaske op, sætte på plads i skabene og
tømme skraldebøtterne.
Eleverne koncentrerer sig om opgaven. De voksne og eleverne er engagerede. En elev
med koncentrationsbesvær cirkulerer lidt rundt på det store areal. Støttelæreren er helt rolig og fortsætter arbejdet, selvom eleven har forladt det. Eleven oplever en vis grad af legi-
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tim perifer deltagelse. Efterhånden som arbejdet skrider frem inviteres og forhandles og til
sidst deltager eleven både engageret og med ejerskab i processen med at røre dejen
sammen, særlig da chokoladen skal i. Der er lidt tekniske vanskeligheder hen imod slutningen. Ovnene vil ikke rigtig varme, men efterhånden er alle tre kager færdige. Læreren
beder dem nu dække bordet – han glæder sig til at smage alle kagerne! Alle eleverne er
meget engagerede i denne del – det ender med både kage-gilde og te-selskab.

Elev-, lærer- og forældreperspektivet.
De tre perspektiver har det ikke været muligt at dække ved elev- og forældre interviews. I
denne klasse dækkes perspektiverne derfor alene ved hjælp af interviewet med teamet.
Lærerperspektivet.
Interview med teamet.
Klasselæreren, som er vikar, speciallæreren, støttepædagog og støttemedhjælp deltager i
interviewet. På grund af langtidssygdom hos klasselæreren har der desværre i lang tid været meget skiftende lærere i teamet. Der er 6 elever med særlige behov, som har generelle
indlæringsvanskeligheder, men også koncentrationsbesvær. Begge forhold er baggrunden
for, at teamet ikke har fungeret rigtigt som team og, at klassen arbejder meget opdelt endnu. Der har også været vanskeligheder i de sidste år med lokaler og med skemaet. Lærerne har derfor valgt at opdele undervisningen med ledelsens accept. Men, særlig efter, at
de alle har været på lejrskole med klassen, har de fået mod på at udvikle mere fælles undervisning. Det tager tid både at komme til at kende børnene og at lære hinanden så godt
at kende, at man kan arbejde sammen som team. Men, ’vi er blevet lidt mere klare på at
tale om, hvordan vi kan udvikle praksis’. Lejrskolen gav en bedre fornemmelse af kollegerne. ’Vi, der ikke er lærere, har forskellige funktioner, og det kan være vanskeligt med forventningerne til vores arbejde’. Uklare forventninger om forskellige forventninger i samarbejdet gør det meget vanskeligt for et team. Men, nu går det bedre. De er begyndt at planlægge sammen med små tiltag, så begge grupper af elever kan være mere sammen.
’Det har taget tid at få styr på klassen’. Der skal være arbejdsro og faste rammer, før man
kan udvikle integrering mellem de to dele af klassen. Der er stor faglig afstand mellem el everne, og det gør differentiering vanskelig – det er mest i fælles lege, på ture og i svømning, men teamet har nu hele tiden en dialog om, hvordan de kan udvikle inklusion – hvad
de to grupper kan deltage i sammen og om, hvordan man kan rykke grænserne for at
fremme inklusion. De har organiseret et fælles forløb om demokrati og inklusion, klass edemokrati og mobning, for at de to dele af klassen kunne nærme sig hinanden. Det er vigtigt, at lærerne og pædagogerne hele tiden taler om, hvordan det sociale sammenhold
bedst kan udvikles og bindes sammen. Det er også vigtigt hele tiden at have fingeren på
pulsen – at støtte op om og ændre på fokus i fællesskabet mellem eleverne.
Forældrene til inklusionsbørnene i klassen er forholdsvis aktive og de fleste forældre deltager i skole-hjem samtalerne. Det har teamet også samarbejdet med skolen ledelse om.
Generelt bakker forældrene op og er meget tilfredse med, at deres børn går i en inklusi-
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onsklasse. Lærere og pædagoger bruger skolens specialcenter og trækker også på PPR,
når nogle af børnenes familier er i vanskeligheder. Men, det er vanskeligt at få et samarbejde i stand, når man, som teamet, har så kort tid at udvikle samarbejdet i.

4.6 Fælles aktiviteter afsnittet i indskolingen og på mellemtrinnet.
Observatørperspektivet.
Morgensamling i indskolingsafsnittet.
Der er morgensamling hver dag i indskolingsafsnittet fra kl. 8.00. Eleverne sidder i en stor
halvcirkel rundt om et klaver med en overheadprojektor, som er tændt og viser en sangtekst på væggen bag klaveret. Musiklæreren introducerer sangen og viser teksten på en
skærm for alle klasserne. Han spørger til, hvor mange der mon kender melodien og teksten og beder nogle af eleverne byde ind. Der er flere, som kender både melodi og tekst,
og han roser dem meget tydeligt for deres kendskab og giver eksempler på melodien. Han
læser teksten op, mens han gennemgår den, kommenterer ord og tekst. Nu skal de så
synge hele sangen sammen, siger han. Derpå sætter han i gang og akkompagnerer selv
på klaver til elevernes og lærernes fællessang.

Fredags morgensamling i mellemtrinnet.
Hver fredag er der morgensamling for hele afsnittet på mellemtrinnet. Tre af lærerne har
tilrettelagt samlingen. I fællesarealet er der en stor interaktiv skærm, som teksten vises på,
så alle kan deltage. Den ene lærer står for teksten både for introduktion og skift i skær mbilledet. De to andre lærere ved hjælp af guitar og blokfløjte akkompagnerer til elevernes
og lærernes fællessang – ’I skovens dybe stille ro’. Alle sidder i én stor rundkreds i forskudt højde, så alle kan se, rundt om de tre lærere. Det er et meget koncentreret og harmonisk arrangement med stor koncentration i fællesskabet om både tekst og musik.

Fællesaktiviteter i indskolingen.
I indskolingen har lærere og pædagoger vedtaget, at der i hele afsnittet skal arbejdes med
projektet ’Løb og læs’. I næste time har afsnittet en fælles aktivitet ’Løb og læs’. Den er foreslået af en af lærerne i 0.a, som har erfaringer med den i den kommune, hun kom fra
sidste år. Afsnittet har vedtaget, at hendes forslag skal afprøves i dette år. Det er et samarbejde med biblioteket, som stiller bogkasser til rådighed med læse bøger til hvert enkelt
barn i forskellig sværhedsgrad. Alle børn i afsnittet løber rundt om skolen og lidt ud ad en
natursti med udsigt til fjorden og derpå tilbage til skolen. Herefter tager eleverne deres
valgte læsebog frem fra nogle kasser og borde i et af lokalerne og begynder at læse for sig
selv. Nogle småsnakker undervejs. Andre sidder sammen med en af børnehaveklasselederne, som læser højt og en anden gruppe elever bliver inviteret til at gå med i sproggruppen sammen med sproglæreren. Flere vil med, end der er plads til. Løbet rundt i terrænet
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og læsningen er på denne måde kombinerede aktiviteter med vægt på varierede sociale
og faglige fællesskaber på tværs i afsnittet.

Fælles samling fredag formiddag i indskolingen.
En dag i spise pausen fortæller en af 3.a’s lærere, at der desværre er en del lærere syge,
så de har i afsnittet aftalt at denne fredag eftermiddag vil de lave en fælles aktivitet for hele
afsnittet – en leg med sange, noget to af 3.a’s lærere har praktiseret før.
Samlingen for hele afsnittet begynder med at de tre klasser sidder i fælles rummet klass evis med deres lærere. Den ene lærer fra 3.a. træder frem med tegn til opmærksomhed.
Hun instruerer i, at de nu skal prøve en sangleg, som hun demonstrerer midt i rummet:
’Den højre fod er rigtig god’. Læreren viser tydeligt med kroppen, hvordan der skal danses
og børnene ser meget interesserede til. Derpå inviterer hun sin egen 3.a til at rejse sig og
gøre ligesom hun gør på en række efter hende. Kollegaen træder nu ind i midten med en
guitar og akkompagnerer lærerens og klassens sang og dans. Derpå inviterer læreren 1.a,
og der danses en ny runde; derpå 0.a med deres lærere. Alle klasser og deres lærere står
nu op i en stor rundkreds i lokalet med 3.a’s lærer i midten. Herefter organiserer 3.a’s lærer en to-mands dans, hvor hun stiller sig overfor en elev fra 3.a. og inddrager denne i ’Åge
dansen’. Denne elev og læreren går nu videre – invitationerne stiger eksponentielt, medens den anden af 3.a’s lærere spiller til. Læreren der inviterer, virker tydeligt glad og imødekommende, idet hun inddrager de andre lærere på en meget anerkendende og venlig
måde. Det virker som om, hun og kollegaen på en gang arbejder med børnefællesskabet
og med lærer fællesskabet, alt imens de praktiserer classroom management, når de med
opstrakte arme med V tegn med pege- og lange finger, som de forklarer, er ’kanin ører’ og
betyder at man skal lytte opmærksomt. ’Hvorfor er det nu jeg gør sådan?’ spørger læreren,
og eleverne fra 3.a svarer ivrigt tilbage.

4.7 SFO - Billeder, madkunst og rollespil – et eksempel på teamsamarbejde
med varierede aktiviteter og mangfoldige fællesskaber.
Observatørperspektivet.
SFO på Magleblik skole deler fællesrum og lokaler med skolen. Der er to dele af SFO’en,
én for inklusionsklasserne og én for de andre klasser, men de samarbejder om et fælles
program med fælles aktiviteter og pædagoger og medhjælpere deles om arbejdet i de to
afsnit. Tilsvarende kan eleverne være i begge afsnit, som de ønsker, alt efter hvilke aktiviteter de vil deltage i. I begge afsnit møder pædagogen i klasserne kl. 12.30 for at føre listen over, hvem der denne dag skal i SFO og for at give en oversigt over dagens tilbud om
aktiviteter. Børnene råbes op og pædagogen spørger omhyggeligt til aftaler om at gå hjem
eller blive hentet og om, hvor længe de regner med at blive i SFO og noterer ned.
I dag er tilbudene, der er slået op på en opslagstavle ved indgangen til afsnittet følgende:
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Cafeer med madkunst – hvor der laves mad til eftermiddagsmåltidet (boller, gulerødder,
mm. salat+fiskepinde)
Hockey – udendørs
Brætspil
Rive billeder (papirstumper)
Lektiecafé.
Cafeerne har stort set samme program, som består i at børnene kan hjælpe med at bage
boller, skrælle gulerødder og skære dem i stykker så de bliver en del af dagens eftermiddags ret, fiskepinde med salat. I den ene café i b-afsnittet er caféen anbragt bagtil i lokalet
med en indretning, som har et meget tydeligt café præg over sig. Der hænger skilte rundt
omkring om café programmet, og der er flere pædagoger, som går til og fra caféen. Fiskepindene bliver varmet op af pædagogerne i cafeen, medens der skrælles. Det tager lang
tid at tilberede maden for 4-6 børn og 2 pædagoger. Imens er de andre aktiviteter i gang.
Den udendørs hockey foregår på et lille flisebelagt areal ud for afsnit b, hvor nogle af børnene ivrigt spiller sammen. Det ser ud til, at der er kendskab til reglerne og det er mest
drenge, som spiller med deltagelse af en medhjælper i SFO.
Brætspillet foregår i afsnit a. En dreng har taget et strategi brætspil frem. Det ser forholdsvis kompliceret ud, men brikkerne ser spændende ud, så han stiller dem op på brættet
uden større bekymring om reglerne. Tre kammerater kommer til og ser lidt interesserede
til. De kommenterer brikkernes opstilling og spørger, om de må være med. De tre siger til
den første, at de kender reglerne bedre og begynder at stille brikkerne op på deres halvdel
af brættet. Det ser lidt ulige ud, pædagogen sætter sig hen til drengene og spørger til hvilke regler, de synes der skal gælde. Der indledes forhandlinger mellem børnene og efterhånden kommer spillet i gang på en måde, så alle 4 drenge deltager i brætspillet. Rundt
omkring er der andre, som er optaget af brætspil, som er mindre komplicerede.
Rive billeder aktiviteten er i gang i 1. b’s lokaler. Det er en ret populær aktivitet. O mkring et
stort gruppearbejdsbord sidder 10-12 piger stærkt optaget af at rive papirstumper ud af
nogle ark og blade og klistre dem på et stykke sort karton. Mange af billederne ser ud til at
forestille noget konkret. Der er to pædagoger, som sidder med ved bordet og river billeder
sammen med pigerne. Der står et par andre piger udenom, pædagogerne indbyder dem til
at sætte sig, indtil der ikke er plads mere. En pige står og ser til, da en af pædagogerne
rejser sig fra sit billede. Pigen sætter sig på pædagogens plads og begynder at rive og arbejde videre på billedet. Hun har stået i periferien et stykke tid og sidemanden gør opmærksom på, ’at det er pædagogens plads og billede’. Pigen bliver siddende og da pædagogen kommer tilbage, spørger hun pigen, om ikke hun har lyst til at blive siddende og arbejde videre på billedet.
Lige ved siden af er der lektie café. Der er fire børn i caféen, en lærer og en pædagog til at
hjælpe med lektierne. Der er stort engagement i arbejdet med lektierne, og der er rigelig
hjælp at hente fra læreren og pædagogen. De giver sig god tid spørgsmål og forklaringer,
og der er stor koncentration hos eleverne. De børn, der deltager ser ud til at være rigtig
glade for hjælpen og udsigten til ikke at have lektier med hjem. De bliver siddende det meste af åbningstiden, som er en time – og to af dem bliver siddende længere, det er helt OK
siger læreren og pædagogen ved lektiecaféens afslutning.
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Da maden er ved at være færdig samles alle børnene i de to caféer til spisning. Det er ved
at være sent og, nogle er endnu ikke færdige, da forældrene kommer til for at hente dem.
De bliver bedt om lige at afvente at børnene har spist færdig og får eventuelt en kop kaff e
eller en bolle med.

Om onsdagen er der rollespil i hele SFO.
Rollespillet er begyndt tidligt med forberedelser af bål til bagning af boller og opstilling af
rollespillets ’kro ,’ hvorfra man kan købe ekstra snaks og drikke for optjente ’fritter’. Fritter
er en valuta, halve glasperler, som SFO har udstedt. Børnene kan vinde dem i rollespillets
kampe mellem forskellige grupper eller ved at udføre praktisk arbejde som at samle affald
ind fra skolens udendørs areal. Nogle børn og pædagoger er i gang med at bage boller på
en rist henover et 2 kvadratmeter stort bål med gløder. Nu går selve rollespillet i gang. Der
udleveres skumgummi rør og køller til kampen. Nogle børn har ekstra rollespils udstyr som
dragter, hjælme og sværd med, men man kan deltage blot med et skumgummi rør.
En af pædagogerne leder rollespillet med en historie om, hvordan de forskellige roller er
fordelt og repeterer de få regler, spillet har, om at man blandt andet skal blive liggende,
hvis man udgår og derefter bevæge sig ud til siderne af kampenes område, der udgøres af
skolens meget bakkede udendørs terræn. Pædagogerne supplerer hinanden i organis eringen af rollespillet. Det er udviklet gennem lang tid, og de har et udviklet rollespils repertoire, som også børnene inviteres til at deltage i. Nogle af børnene laver også rollespil
udenfor SFO, andre er med kun i SFO, men de fleste børn deltager med stort engagement. Det er meget attraktivt at være med, selvom nogle står i periferien af spillet. Både
pædagoger og medhjælpere, som deltager, er klædt ud med hjælme, kapper og sværd.
De råber deres budskaber, så alle i det store område kan følge med i slagets gang og beskriver malende, hvad det er for nogle kampe, som er forestående. De introducerer kampråb og fortæller om opgaver for deltagerne, når slagets gang skal styres i fællesskab. Derpå går et af slagene i gang. Der råbes og skriges i kor, når kampråbene fra hvert hold lyder. Køller og sværd svinges – der stødes sammen bøde voksne og børn og der kæmpes
indtil nogle begynder at falde og bevæger sig væk fra kamppladsen.
Der er små pauser imellem slagene og de forskyder sig på forskellige bakketoppe i terrænet. Efterhånden som slagene skrider frem, og børnenes og pædagogernes status i kampene er forhandlet med alle deltagere, samles flere og flere på en skråning ud for kroen og
bålet, hvor de sidste boller er ved at blive bagt. Inden maden deles ud bliver kampenes r esultater kundgjort af rollespils lederen. Der råbes og skriges om heltemodighed, udholdenhed og heltegerninger. Både børn og pædagoger deltager meget højrøstet og engageret i
aktiviteterne.

Pædagogperspektivet.
Interview med SFO ledelse og personale.
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Med opstarten af inklusionsklasserækken gik SFO også over til at have lokalefællesskab
med indskolingen. Der var meget fokus på dette og de rent praktiske forhold, som rækværk, og hvordan fysioterapeuten nu skulle finde et egnet lokale. Forberedelsen af pædagogerne i SFO bestod ellers i, at inklusion var på alle fællesmøder. Det blev set som noget
særligt – men ikke umiddelbart som noget, der ville forandre praksis – men her blev man
klogere. Der var en udbredt optimisme, engagement og glæde ved at skulle i gang. Og
selv hvor der var store bekymringer, da den første kørestolsbruger kom til skolen, viste det
sig, at det bare fungerede. Denne elev var helt ’på lige fod’ med alle de andre.
Fra starten blev der gjort meget ud af at prioritere inklusionsklasserne, men også de øvr ige
blev der lagt vægt på overlap mellem skole og SFO tid, ved at pædagogerne kommer ind i
klassen og henter børnene, som skal i SFO i de sidste 15 minutter af skoletiden. Det blev
fra begyndelsen vedtaget, at alle skulle arbejde med inklusionsbørnene. Tilrettelæggelse
af arbejdet kan være meget komplekst. Pædagogerne har afsøgt forskellige muligheder for
formaliseret kompetenceudvikling rettet mod inklusion, men der er endnu ikke fundet noget, som ikke mere var rettet mod det specialpædagogiske, og det mener de ikke der er
brug for.
De fire er enige om, at SFO, efter at inklusionsklasserækken begyndte i 2002, har flyttet
fokus fra produkt til proces. ’Tidligere brugte vi måske meget tid på julegaver og andre
produkter, nu lægger vi langt mere vægt på processen’. Der er stor vægt på, at alle er en
del af fællesskabet, og at det er vigtigt at kunne rumme og anerkende hinanden. Der er
opmærksomhed på ikke at skulle være fejlfindere og på at arbejde for at børnene bliver
mere åbne i forhold til hinanden. ’Ganske vist ekskluderer vi også, men vi har i det daglige
stor fokus på, hvordan vi omgås’. ’Vi har fokus på en anerkendende pædagogik’. En af de
nye pædagoger var i begyndelsen overrasket over, hvor hensynsfulde børnene fra inklusionsklasserne er, også i forhold til børn, som er udad reagerende, som ellers kan være i
vanskeligheder i skolen. Det man kunne kalde gråzonebørnene, der har behov for individuelle hensyn, bliver i langt højere grad tilgodeset, synes det for en nytilkommen pædagog.
Men, pædagogerne er også blevet opmærksomme på, at der kan være for store problemer ved at skulle inkludere børn, som har for vanskeligt ved at udvikle empati overfor andre børn, samtidig med at der konstant eksperimenteres med, hvordan grænserne kan
rykkes ved at ændre på praksis på forskellige måder. Det er større skarphed på at stille
krav og udfordre hinanden på, hvordan pædagogerne selv kan udvikle praksis og læringsmiljø for børnene. Der er større fokus på, at ’det er vores rammer, der flytter sig’.
’Hvordan bruger vi rammer og ressourcer, når der er børn i vanskeligheder’? ’Her går vi
ind og arbejder med, hvordan vi kan ændre på fællesskaberne i en periode og tilrette vores arbejde mere fleksibelt, så vi en dag kan gå ind lidt mere i en klasse’. ’Vi taler også
meget mere åbent om det på personalemøder og om, hvordan vi kan skabe nogle fælles
løsninger for de enkelte børn. Det accepteres i personalegruppen, at der må være fleksibilitet i forhold til situationer på tværs af fælles beslutninger og ’der udvikles et mere og mere
fælles sprog om, hvordan vi kan udvikle praksis hele tiden, så vi i fællesskab er med til at
flytte hinanden’. Personalegruppen i SFO er ændret over tiden med inklusionsklasserne,
der er kommet personale fra specialskolerne ’og vi tør satse mere – er mere risiko villige’.
’Vores personalegruppe afspejler mere og mere over tid den virkelighed, vi er i, eksempelvis til at ansætte personale, som selv har handicap’.

NVIE, Christian Quvang og John Willumsen

54

SFO indgår i samarbejdet med forældrene i indskolingen og i samarbejdet med specialcenteret. Der er fælles beslutninger og italesættelse med fokus på børnene og ikke personalet. Der er et højt niveau for at udvikle ideer sammen, tænke kreativt, at tale med hinanden om konflikter og på at ’flytte’ hinanden.
Pædagogerne deltager i klasserummet – først var de måske nærmest radiator pædagoger, men efterhånden er der fokus på hvad pædagogerne kan fagligt, hvad de har at byde
ind med. De halvårlige statusrapporter udarbejdes i fællesskab og i dialog, de skal afspejle
virkeligheden i skriftlig form.
Klasserne har både fælles træk og er meget forskellige, og dette afspejler, at erfaringer på
den ene side viderebringes til det næste trin, men at der på den anden side også er store
forskelle alt efter hvilke børn, forældre, lærere og pædagoger, der er omkring klassen. Det
handler meget om menneskesyn og pædagogerne indgår på forskellig måde med sin særlige faglighed afhængigt af den konkrete sammensætning. Pædagogerne kan være formidlere af, at praksis viderebringes mellem klasserne både i praksis og ved forældremøder. Det handler tit om at sætte ord på menneskesyn og praksis. At det er OK at stille faglige undre spørgsmål til hinanden. Undrespørgsmålene afspejler et ønske om at udvikle
pædagogikken og den pædagogiske praksis.
Men, lærere og pædagoger er også gode til at arbejde sammen f.eks. om temaforløb om
historier og eventyr, hvor pædagogerne deltog 2 gange 4 timer i et 4 ugers forløb, som
blev kaldt Pusterummet. Der havde været en del problemer i pigegruppen i en af klasserne. Derfor slog teamet lærer og pædagog timerne sammen og tilrettelagde et forløb, hvor
eleverne skulle arbejde med eventyr og fortællinger om det at være ekskluderet og inkluderet i pigefællesskaber. I forløbet indgik mange forskellige øvelser, arbejdsformer og aktiviteter. Det havde tilsyneladende en gavnlig virkning på alle på nær to af pigerne, som
havde særlige vanskeligheder med hensyn til omsorg. Et af tegnene på, at det var lykkedes var, når børnene nu kom og sagde ’hej’ i meget højere grad end tidligere. Det var for
pædagogerne et tydeligt tegn på, at de havde gjort en forskel med nærvær, vilje og engagement med fokus på fællesskabet i projektet.
I forhold til samarbejdet mener pædagogerne, at de med deres faglighed er gode til at ’læse’ børnene, er opmærksomme på de signaler, de sender, længe før det er for sent. De
har fokus på det socialt forebyggende med en pædagogik, som afhænger af børnene.
Hvor lærerne har fokus på det faglige, og skal have det, er pædagogerne gode til i den
fælles opgave, det er at have fokus på de personlige og sociale kompetencer hos børnene. Da det sociale er så vigtigt for læringen, som også stadig flere lærere er bevidste om,
bliver lærerne også bedre undervisere i samarbejdet med pædagogerne om den fælles
opgave, en undervisning, som også udvikler de sociale og personlige kompetencer – den
fælles dannelsesopgave.
Pædagogerne indgår også i samarbejdet i afsnit teams med årsplaner, kolonier og tema
projekter. Her er der muligheder for, at både voksne og børn oplever hinanden på nye måder og i nye samarbejdsformer, der hele tiden udvikles på skolen. Den fælles planlægning
er også et fælles erfarings - og refleksionsrum med respekt for hinandens faglighed. Samtidig har der været afholdt fælles kurser, så der er en fælles tilgang til at arbejde med læ-
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ringsstile og anerkendelse mellem lærere og pædagoger. Der er imidlertid også mange
praktiske vanskeligheder ved at kunne mødes i et tilstrækkeligt omfang – der er mange
både praktisk skemamæssige og også fagforeningsmæssige, overenskomstmæssige problemer at rydde af vejen – om hvorvidt der f.eks. er timer til at mødes. Pædagogerne oplever, at der i den fælles udvikling af praksis mellem lærere og pædagoger opstår en højere
grad af at kunne stille skarpt på de sociale mål end tidligere – ’og det er jo ikke kun med
henblik på inklusionsbørnene, men alle børnene’.
SFO afdelingerne i a og b arbejder tæt sammen på kryds og tværs. Man er ikke ansat i sit
afsnit, men rykker med børnene, hvor der er behov for det. Også her gør inklusionstanken
sig gældende. Der er for begge SFO afsnit en fælles overordnet aktivitetsplan hver dag,
men derudover følger pædagogerne, hvis der er behov for det, enkelte eller grupper af
børn, f.eks. hvis forældre ønsker eller hvis andre konkrete forhold, der kan opstå i løbet af
dagen, taler for det. Det kan være et noget komplekst puslespil, men der efterhånden udviklet en fælles måde at angribe tingene på – et fælles repertoire på dette felt.
SFO har især haft succes med overgange i forbindelse med samarbejdet om mini SFO for
kommende 0. klasse børn, hvor børnehaverne kan indskrive maksimalt 15 børn et halvt år
før skolestart. Ordningen blev oprindeligt indført for at skaffe flere pladser i børnehaverne,
men er nu mere en pædagogisk foranstaltning, som forældre, børn, lærere og pædagoger
er glade for. Ellers er overgange fra børnehaver til skole noget, der kan forbedres, men
som er vanskeligt med det store antal (syv) børnehaver, som eleverne kommer fra, inden
de kommer til Magleblik skolen. Tilsvarende kan brobygning mellem SFO og klubben ønskes mere udbygget, end det hidtil har været muligt.

5. Opsummering – ’hvad er de gode til på Magleblikskolen’?
Vi vil, i lyset af eksemplerne i en første konkluderende opsummering, sætte ord på noget
af det, vi mener fortællingerne viser, de er gode til på Magleblik, når det gælder innovation
og samarbejdsformer. Efterfølgende vil vi mere systematisk se på udviklingen af samarbejdsformerne og forsøge at karakterisere dem på forskellige niveauer og samle disse i en
sammenfattende fortælling og ’konstruktion’ i afsnit 6-7.
Eksemplerne er praksisfortællinger, som viser en mangfoldighed i skolens samlede praksis og i ledelsessamarbejdet, ressourcecenteret og PPR. Det er formentlig også en af de
helt overordnede ting, de er gode til på skolen – at skabe rum for en mangfoldighed af innovative pædagogiske praksisfællesskaber.
Inklusionsklasserne er et fælles projekt for hele skolen, men det udvikles ved hjælp af et
samarbejde, som er vokset frem i stor gensidig forståelse mellem ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre; men, ikke mindst vigtigt, er der en forståelse i ledelsen for denne efterhånden – emergente - udvikling af de inkluderende praksisser: Inklusion må have
tid, det skal være muligt for den enkelte lærer og det enkelte team at ’se sig selv’ i arbejdet. Ledelsen har set det som sin opgave at understøtte, men ikke forcere processen,
uanset hvor engageret ledelsen selv har været i projektet.
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På samme måde har PPR, som også har udviklet måderne at samarbejde på i gensidighed med skolen og teams, støttet op uden at stille for mange krav eller forslag, uden så at
sige ’at sætte for mange skibe i søen’ måske. Målet i projektet var umiddelbart indskolingsklasserne og mellemtrinnet. Først nu overvejes i fællesskab, hvordan projektet kommer videre. Hermed ikke sagt, at andre udviklingsprojekter, med en anden måde at udvikle
tingene på, ikke kunne være ligeså gode. Det vi peger på er at der har været en god
sammenhæng mellem PPR’s og skolens afstemning af tillid, forventninger og ressourcer i
projektet.
Samarbejdet om skolens projekt har gjort det muligt for inklusionsklassernes teams efterhånden at udvikle deres egne nye veje i praksis – innovation – både i samarbejdet mellem
speciallærer og klasselærer og i samarbejdet mellem lærere, pædagoger og praktisk
medhjælp. De har sammen udviklet et didaktisk og praktisk repertoire, som er afstemt efter
eleverne og forældrene på en meget pragmatisk måde, men hele tiden med inklusion for
øje, forstået som elevernes deltagelse i menings- og praksisfællesskaber. Lærerne og
pædagogerne har været gode til at udvikle undervisningsformer og materialer sammen –
med kollegial respekt og i et fagligt og tværfagligt fællesskab. Det har været båret af et betydeligt gensidigt engagement blandt lærerne og pædagogerne, men de har også efterhånden udviklet samarbejdsformer, materialer og fremgangsmåder, som ikke kun er afhængige af, om der er ’ildsjæle’ blandt dem.
Fælles planlægning og undervisning, som også udføres fælles, og som hele tiden og i situationen justeres efter samarbejdet med eleverne, er også mulig uden ildsjæle – det kunne bruges af alle, men som fortællingerne også viser, tager denne praksis tid at udvikle.
Og det stiller både lærere, pædagoger, elever, forældre og ledelse overfor nye udfordringer og dilemmaer hele tiden. På Magleblikskolen er samarbejdsformerne udviklet i forhold
til den lille gruppe af elever med generelle indlæringsvanskeligheder i hver klasse; men
denne måde at arbejde og samarbejde på kunne bruges i forhold til mange andre elevgrupper med særlige behov.
Undervisningsdifferentiering med organiserede gruppearbejder, som en strukturering af
fælles læreprocesser, hvor eleverne bruger hinanden, kan også bruges af andre, selvom
det f.eks. for elever, der har vanskeligt ved at udvikle empati kan være vigtigt at overveje
konsekvenserne af netop dette i den måde, den organiseres på.
Lærerne er meget opmærksomme på at skabe flow i undervisningen. Det fremmer elevernes og formentlig også lærernes eget engagement og giver undervisningens bidrag til læring og identitetsdannelse gode vilkår. Lærerne og pædagogerne har samtidig blik for at
kunne justere undervejs i situationer, hvor der, på grund af elevernes udsathed og som
følge af forudgående oplevelser, tages særlige hensyn til udsatte positioner i klassen. Tilrettelæggelsen, udførelsen og evalueringen tager sigte på både faglige og sociale betydende fællesskaber blandt eleverne.
Udviklingen af lærernes og pædagogernes fælles praksis og repertoire tager tid. Der er
stor respekt i både afsnittene blandt kolleger, i ledelsen og hos samarbejdspartnere i øvrigt
om dette forhold, og der medvirkes på forskellige måder til udviklingen hos nye teams. Det
sker i høj grad på disse teams’ egne præmisser med blik for, hvor vigtigt dette er for udviklingen af en inkluderende praksis af hensyn til det fælles projekt. Det er en kvalitet i sam-
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arbejdet, at der er fokus på denne side af den innovative praksisudvikling. At der ikke forceres en udvikling igennem på tværs af elever, forældre og lærere, men gives tid til at ’få
alle med’. På skolen er dette også understreget ved, at der er valgt en gradvis indførelse
af inklusionsklasserne. Det var formentlig særlig nødvendigt i en tid med forholdsvis begrænset inspirerende materiale på området, da projektet begyndte i 2002. I dag kunne situationen stille sig anderledes for skoler, som ville lade sig inspirere af Magleblikskolen, ligesom andre lokale forhold kunne føre til andre udviklingsbetingelser.
Den undervisningspraksis, inklusionsklassernes teams har udviklet gennem årene, bliver
også godt forbundet med elevernes læringsfællesskaber. Forbindelsen styrkes af samarbejdet mellem lærere og pædagoger, når der, som SFO pædagogerne fortæller, samarbejdes om, hvordan undervisningen kan udbygges med forløb med overvejende sociale
mål for at støtte op om en pigegruppe, som har behov for det. SFO og den pædagogiske
praksis, som udfoldes der, er i sig selv et godt eksempel på, hvordan sociale mål kan
fremmes ved at organisere og udvikle en mangfoldighed af aktivitetsfællesskaber.
Frikvarterne på skolen bliver brugt som en aktiv del af inklusionspraksis repertoiret. Det er
almindeligt, at lærerne og pædagogerne følger med klassen, og at nogle pædagoger
igangsætter aktiviteter i frikvarteret.
Organiseringen i afsnit bliver brugt både pædagogisk og didaktisk i fælles morgensamlinger og til fælles undervisningsforløb som ’Løb og læs’ eller fredags-aktivitet for hele afsnittet. Men, det er mindst ligeså vigtigt, at der på skolen er hjælpsomhed fra de ’ældre erfarne teams’ i forhold til videndeling og udvikling af praksis for nyankomne lærere og nye teams. Også ledelsesformen er indrettet på pædagogisk innovation. Den er meget lyttende
med respekt for det lokale og finder løsninger, når der er lærere, som hellere vil arbejde
’traditionelt’. Denne ledelsesform har både lærere, pædagoger og forældre stor respekt
for, og det medvirker til opbakning bag inklusionsklasserne. Ledelsesformen er blevet organisatorisk underbygget med et sæt af fælles ledelsesværdier og udviklings mål, som
kunne inspirere andre inklusionsprojekter.
SFO aktiviteternes variation og mangfoldighed, med vægt på børnenes deltagelse i fællesskaber og på processen i det pædagogiske arbejde, bruges meget bevidst i forhold til at
udvikle en inkluderende praksis i samarbejde med skolen. Der er efterhånden udviklet fælles værdier og fælles praksis i forhold til at mindske udsathed i aktiviteterne. Aktiviteterne
er på den ene side åbne tilbud med faste strukturer, men de justeres hele tiden i forhold til
børnegruppen og situationerne, som opstår i løbet af dagen eller, som pædagogerne får
kendskab til, har fundet sted dagen før. Der arbejdes i SFO med blik for konteksten som
meget betydende for børnenes deltagelse. Dette perspektiv på den pædagogiske praksis
og det udviklede teamsamarbejde er en integreret del af inklusionsklasserne, igen noget
som kunne inspirere andre pædagoger i inklusionsprojekter.
Ressourcecenterets eller ’bekymringsmødet’s måde at samarbejde med inklusionsprojektets teams på, virker som inspirator, når nye repertoirer skal udvikles sammen med videndelingen mellem afsnittets teams. Centeret bruges konsultativt og har fokus på fællesskaber og deltagelse. Også centeret har udviklet sig organisatorisk, så der er tydeligere arbejdsgange og koordinering af, hvordan og hvornår der kan ydes konkret indsats og rådgivning. Igen noget, som kunne inspirere andre.
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Eleverne på Magleblikskolens inklusionsafsnit er meget tilfredse med rigtig mange forhold
på deres skole. Det gælder ganske særligt forhold, som er vigtige for at kunne deltage i
forskellige betydende fællesskaber. Elevernes gruppedannelser og forhold som at inddrage læringsstile og cooperative learning bygger på et lærerstyret samarbejde med struktur
og fælles mål i team og afsnit – det sidste viser sig i afsnits aktiviteterne. De oplever mange faglige udfordringer og mange aktiviteter, som er struktureret og organiseret af lærere
og pædagoger, så de altid kan være sammen med andre og ’altid finde nogen at være
sammen med’. Der opleves en fælles respekt og et sammenhold mellem eleverne. Det
bekræftes af både elever, lærere og forældre, at eleverne i inklusions klasserne har en
grundtone af gensidig respekt for mangfoldighed og empati samt omsorg for hinanden. Det
er udbredt blandt nogle af eleverne at give anerkendende opmærksomhed på en balanc eret måde i forhold til klassekammerater med særlige behov. Det er en balance, som kan
være vanskelig 16, men som findes og vidner om elever, som er forholdsvis refleksive omkring sociale relationer. Også på dette vigtige punkt kunne andre hente inspiration.
Selvom der på Magleblikskolen, også i de fortællinger, som har været præsenteret, forekommer både inklusion og eksklusion, er der meget som tyder på, at der på skolen er rigtig mange kvaliteter, som medvirker til, at eleverne (og deres forældre med dem) oplever
sig som anerkendte og som aktive deltagere ikke blot umiddelbart, men på længere sigt.
De har en berettiget forestilling om også i udskolingen og senere i voksenlivet at kunne
deltage som medborgere i samfundet; noget som kan være forbundet med store vaskeligheder for elever i traditionelle specialklasser 17.
Magleblikskolen har udviklet inklusionsklasse rækken indtil 6. klasse på mange områder.
Det er i sig selv en opgave at fastholde og videreudvikle denne praksisudvikling. Mulige
udfordringer i videreudviklingen af projektet kunne være et udvidet samarbejde mellem inklusionsklasserne og skolens andet spor. Det, er der praktiske forhold, som taler for, vil
ske under alle omstændigheder i fremtiden, idet 0. klasse i år kun har et spor – inklusionsklassen, som til gengæld er meget stor. En anden og endnu vigtigere opgave er videreførelsen af inklusionsklasserne til udskolingen. Her har skolen den fordel, at der kan trækkes
på de forskellige klassers lærer og pædagogteams erfaringer med innovation og samarbejdsformer, både på skolen og med PPR. Et af de mange spændende spørgsmål er også, hvordan ledelsesformen og skolens samlede fællesskaber påvirkes af denne videre
udvikling af projektet. Meget tyder på, at der er sat en positiv og bæredygtig udvikling i
gang med gode betingelser for videreførelse.

6. Udvikling af innovation og samarbejde i inklusionsklasse projektet.
Opgaven med at beskrive udviklingen af innovation og samarbejde i inklusionsklassepr ojektet har vi ikke blot opfattet som et spørgsmål om at sætte ord på lærernes ’tavse viden’.
Lærerne er i besiddelse af stor både praktisk og refleksiv viden om deres praksis. Noget af
16
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den er formel og nedskrevet, som det er fremgået, medens andet er uformelt og ligger
som fælles ethos og orientering mod fremtiden. Opgaven er snarere, på den ene side ved
hjælp af konstruktionen af fortællingen om Magleblikskolen at bidrage til at inspirere andre
ved hjælp af en systematisk dokumentation, og på den anden side ved hjælp af denne at
bidrage til skolens egen strukturering af ’fortiden med henblik på at komme overens med
nutiden ved at åbne en vej til fremtiden’ 18. I dette afsnit vil vi konkluderende komme ind på,
hvordan innovation og samarbejde er blevet udviklet i løbet af projektet.
Lærerne og har i deres udvikling af praksis meget fokus på betydningen både for elevernes sociale og faglige læring såvel som betydningen for identitetsdannelsen. I flere af fortællingerne bruger lærere og pædagoger hinanden til det vi nogle gange har kaldt pingpong, andre gange et give og tage over eller at de inviterer hinanden ind i det faglige eller
sociale fællesskab. De bruger på denne måde hinandens relationelle samspil på en meget
bevidst måde sådan, at det giver børnene mulighed for at spejle sig i dette samspil. Denne
mulighed har betydning for de muligheder, der åbnes for elevernes måde at danne fællesskaber og deltage i fællesskaber, der skabes både i skolen og udenfor.

6.1 Samarbejdet mellem klassens lærere.
Lærernes indbyrdes samarbejde har udviklet sig undervejs ud fra mange afvejninger af,
hvordan undervisningen kunne blive mere inkluderende. De har efterhånden udviklet samarbejdet , så det omfattede planlægning, udførelse og evaluering af undervisning.
Der samarbejdes om at byde ind med gode ideer i enhver del af planlægningsprocesserne. Der er fælles langsigtet planlægning for året, hvor pædagogerne, såvel som lærerne,
er med. Men der samarbejdes også ved ugeplaner og elevplaner, og der justeres i løbet
af undervisningen.

6.2 Lærere og pædagoger.
Lærere og pædagoger er i et vist omfang også fælles om udvikling af undervisning og aktiviteter. Der arbejdes ud fra hver sin faglighed om fælles tiltag til pædagogisk udvikling.
Der er udviklet et samarbejde om konkrete aktiviteter som projektarbejder, ude undervisning, tur dage og om andre aktiviteter, med et sigte på udvikling af elevernes sociale fællesskaber i frikvarterer og i projektforløb f.eks. med pigegruppen i en klasse.
Lærerne lægger i deres planlægning stor vægt på elevernes engagement og identitetsdannelse gennem deltagelse i sociale og faglige fællesskaber. Processen, med meningsforhandling og brobygning mellem undervisningspraksis og elevernes læringsfællesskaber, er i fokus. De tilrettelægger og ændrer i situationen, hvis hensynet til denne proces
gør det nødvendigt. Undervisningen og fællesskaberne som kontekst for elevernes læring
er efterhånden blevet et meget vigtigt hensyn, ligesom der lægges stor vægt på processen. Der lægges mindre vægt på, om den enkelte elev lige når så langt, som lærerne havde planlagt. De kan arbejde videre næste gang.
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Pædagogernes måde at planlægge på er lidt anderledes. De planlægges for året og for
ugen – men den daglige planlægning mellem pædagogerne i SFO er væsentligt mere afhængig af situationen helt ned til, hvilke pædagoger, der tager sig af hvad på tværs af afsnit – det kan skifte, hvis der i løbet af dagen viser sig at være brug for, at en pædagog tager sig særligt af en gruppe børn eller af et enkelt barn. Pædagogerne har udviklet deres
samarbejde, fra at have meget fokus på produktet – at børnene fik lavet deres julegaver,
deres skåle og påskeæg, til at det nu meget mere drejer sig om processen, børnenes deltagelse i mangfoldige fællesskabs aktiviteter. Også pædagogerne vægter børnenes engagement og identitetsdannelse gennem deltagelse i de sociale og faglige aktivitets fællesskaber.
Begge faggrupper har udviklet pædagogikken og samarbejdet i retning af at sætte fokus
på fællesskaberne som en vigtig del af læringsmiljøet. De professionelle kan gribe ind i og
organisere, så det mindsker udsathed og fremmer deltagelse.
Samarbejdet om udviklingen af den pædagogiske praksis afspejles og understøttes efterhånden af lærernes og pædagogernes engagement i udformningen af klasserummet i
samarbejde med eleverne. De fysiske rammer giver mange muligheder, men lærere og
pædagoger i inklusionsklasserne sætter deres særlige præg på det ved at indrette gruppearbejdspladser, værkstedslignende arbejdspladser og gruppesamlingssteder eller samlingskroge i lokalerne. Der er et tydeligt ejerskab til lokalerne i størstedelen af klasserne og
i SFO.

6.3 Dilemmaer i samarbejdet.
Begge faggrupper er gået ind i og har søgt at løse dilemmaet mellem hensynet til faste
strukturer og dynamisk omstilling i situationen på mangfoldige og i høj grad fælles måder,
efterhånden som samarbejdet udvikles. Udfordringen kan for nye teams eller nytilkomne
lærere eller på grund af forhold i klassen eller omkring enkelte elever være for vanskelig at
håndtere. Så må den søges løst på andre måder for kortere tid, som f.eks. gør det nødvendigt at opdele grupperne og samarbejde mindre, men over længere tid udvikles praksis
ved at ’gå ind i dilemmaet’ og finde fælles løsninger 19. Der er en fælles orientering på, at
det er nødvendigt hele tiden at udvikle nye måder at gøre tingene på med en åbenhed i
forhold til, om nye inspirationer og idéer kan bruges og omsættes til praksis.
Et andet fælles træk i samarbejdet er, at både lærere og pædagoger, efter at have arbejdet i teams et stykke tid’, går meget langt’ og har en fælles opfattelse af, at det er helt
nødvendigt at udvikle fælles værdier og faglighed i alle sider af det pædagogiske arbejde
samtidig med, at man gensidigt forpligter sig i forhold til teamfællesskabet. Lærere og pædagoger har altså i stor udstrækning taget udfordringer op, som følger af nogle af de dilemmaer, der er knyttet til teamsamarbejdet 20. Teamet bruges som det sted, hvor der er
mulighed for at udvikle et nyt og søgende sprog og udveksling af ideer. Samtidig forpligter
man sig på nogle fælles handlinger, på en fælles praksis med et forpligtende fælles reper19
20

Se Willumsen og Quvang, (2007).
Se Willumsen og Quvang, (2007).
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toire, som efterhånden til dels udvikles til faste rutiner. Teamsamarbejdet og dets stadige
udvikling er blevet en så vigtig del af den professionelle identitet som lærer og pædagog i
inklusionsklasserne, at lærere og pædagoger ikke længere kunne tænke sig at arbejde
udelukkende traditionelt.

6.4 Læring i teamet.
Udvikling og forandring af praksis i teamet er en kompleks proces. Wenger bruger begr ebet emergens til at karakterisere den ene side af denne proces som noget, der er meget
tæt forbundet med deltagernes fælles virksomhed, gensidige engagement og udvikling af
et fælles repertoire over tid 21. Den anden side af processen hænger sammen med den læring, der sker gennem deltagelse i betydende, for identiteten vigtige og multiple fællesskaber, som kan forbindes. Forbindelse, engagement, repertoire og identitet er alle vigtige betingelser for læring og dermed også for forandring af praksis for lærere og pædagoger i
teamet. Der har i inklusionsklasserne været et stort gensidigt engagement på forhånd i
mange teams, som også er blevet forbundet med læring ved deltagelse i multiple fællesskaber. Et eksempel på dette er, når deltagerne i de forskellige teams fortæller om, at de
hele tiden kunne forbinde forskellige inspirationer fra egen og andres praksis med den fælles udvikling af teamets repertoire. Teamdeltagelsen blev derfor af de fleste lærere og
pædagoger oplevet som noget, der kunne tilføre inklusionsbestræbelserne noget i praksis
både i planlægning, udførelse og evaluering af undervisning og aktiviteter.
I alle teams har der været lærere som både var ildsjæle og udviklingsorienterede. I et vist
omfang kunne man også, selvom der er forskelle mellem de forskellige teams sige, at der
er en overvægt af lærere, som bruger systematiske problemstyrende værktøjer såsom
strukturerende aktiviteter til klasseledelsen. Man kunne karakterisere denne orientering
som lærer som ’problemknuser’ 22. I tilfælde, hvor lærerne i forholdsvis nye teams indtog
andre, mere traditionelle positioner, har der været mulighed for, at afsnittets fællesskab og
ledelsen støttede op om at igangsætte udvikling på forskellige præmisser, som anerkendte
behovet for lærernes gensidige engagement i praksisudviklingen. Teamets udvikling af
praksis kan på denne måde også beskrives som lærernes og pædagogernes ’deltagelsesbaner’, som kan være forskellige alt efter positioner som ’insider’, ’perifer’ eller, som grænse baner afhængigt af betydningen af engagement og identitet. En grænse bane position
kan gøre det nødvendigt, at nogle lærere eller pædagoger finder andre placeringer, medens en perifær bane meget vel kan føre til emergent forandring og læring for teamet 23.

6.5 Systematisk underbygning af praksisudviklingen.
Udvikling af pædagogisk praksis er sket efterhånden, som projektet skred frem og har ikke
hvilet kun på personlige samarbejder mellem nogle få kolleger, som har fundet sammen i
21

Wenger, E. (2004: 53-64, 261-272)
Begreberne ’problemknuseren’ og ’ildsjælen’ er udviklet i Hermansen, M. (2007a: 45-49 og 2007b:kap 5).
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skolen, selvom det naturligvis også har haft og har betydning. Det, der kendetegner projektet med indskolingsklasserne er, at samarbejdet er sket i bestemte former eller på bestemte måder, som er understøttet og udviklet forholdsvis systematisk. Det har fra begyndelsen været ildsjæle, som satte projektet i gang, og det er fortsat vigtigt for projektet, at
lærere og pædagoger er meget engagerede i inklusion i et professionelt og fagligt perspektiv. Men, som projektet skred frem, er der også opbygget bestemte måder at samarbejde på, som har fået betydning for fastholdelsen og videreudviklingen af det.
Opbygningen af nye samarbejdsstrukturer er sket i en balance, som tog hensyn til, at der
skulle være tid til at bevare ejerskabet i alle led. Det var fra igangsættelsen af projektet vigtigt for ledelsen, at lærerne og pædagogerne bevarede udviklingsorienteringen og ejerskabet i den læring som forestod. Udviklingen af læring i organisationen kan, med Wenger, karakteriseres som en balance mellem en designet struktur som eksempelvis inklusionsklasserne og praksis’ emergente struktur. Afvejningen af rammer for fantasi, engagement og indordning er vigtig for muligheden for læring i praksis 24. I afsnittenes måde at
støtte op hinanden på og i ledelsens ’støtten op’ om det enkelte teams udvikling af egen
praksis er der i høj grad lagt vægt på denne balance mellem design og praksis.
Team samarbejdet er meget udbygget, og der er stor tilslutning til, at det er en meget vigtig side af projektet. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger, stilles der ikke tvivl ved,
det er et vilkår for inklusionsafsnittene. Som lærer eller pædagog i disse afsnit kan man
som følge af beslutninger i pædagogisk råd, ikke betinge sig kun at ville tage sig af ’normal
børnene’ eller kun af ’specialbørnene’. For nogle lærere opleves dette som en for stor udfordring, og der er da også på Magleblikskolen lærere, som ikke rigtig kan med dette vilkår, og som derfor har fået mulighed for at arbejde i udskolingen. Det er også sket, at nytilkomne lærere har fået denne mulighed, fordi det har været vigtigt for skolen at fastholde
disse lærere. Der er en respekt for denne position, og ’man kan godt være en udmærket
lærer alligevel’. Det er der plads til på skolen, både fordi den har en størrelse, så der er
både en almindelig klasserække og en inklusionsklasserække, og fordi udskolingen endnu
ikke har inklusionsklasser.
I teamet udvikles samarbejdet om planlægningen af inkluderende undervisning og læring.
Der samarbejdes i årsplanen og i ugeplanerne om, hvordan man hele tiden kan udvikle
undervisningsformer og materialer, så den konkrete undervisningspraksis ændres i takt
med nye inspirationer fra andre i afsnittet, fra specialcenteret, fra kurser eller med elevernes behov. Der foreslås nye måder at gøre tingene på, uden at det i teamet tages som
personlig kritik. Samarbejdsformen virker gensidigt anerkendende, imødekommende og
professionel og tager sigte på den fælles sag. I undervisningen i klassen er samarbejdet i
situationen åbent for ændringer undervejs i takt med aflæsningen af tegn på elevernes deltagelse, både på langt og på kort sigt. Eleverne må kunne følge forskellige og mangfoldige
læringsveje og rytmer i så vid udstrækning som muligt og med fokus på deltagelse i fællesskaber.
Der samarbejdes både i planlægning og i undervisningen om, hvordan elevernes samarbejde i grupper, par eller andet skal tilrettelægges og eventuelt justeres undervejs. Undervisningsmaterialer og strukturering ved hjælp af rytme, bordopstilling eller andet i lærings24
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miljøet, bruges til at rammesætte elevernes samarbejde, så det, selvom det er struktureret
af lærerne, overlader meget til elevernes eget engagement og initiativ. Lærerne samarbejder om gruppesammensætninger og de sociale og faglige mål, de skal bidrage til. Gruppedannelsen sker ikke uden samarbejde med eleverne, men det er lærerne, som forestår
struktureringen.
Det er en fælles opfattelse at materialer og undervisningsformer skal være meget varierede, og at det skal være muligt for eleverne at følge mange forskellige rytmer, samtidig
med, at noget er konstant. I undervisningen samarbejder lærerne og pædagogerne om at
skabe flow mellem hinanden og for elevernes læring. Undervisning udenfor, drama, værkstedslignende aktiviteter, IKT og musik bruges både som varierede undervisningsformer,
som lægger op til forskellige læringsstile og som strukturering af konstante, tilbagevendende aktiviteter. Det gælder eksempelvis morgensamlingerne eller de ugentlige tur-dage.
Samarbejdet om elevernes sociale fællesskaber er efterhånden integreret i det faglige og
omvendt. I samarbejdet mellem lærere og pædagoger har begge parter gensidig respekt
for hinandens faglighed og forskelle i historie, kultur og lovgrundlag. Man er fælles om fælles opgaver både i årsplanlægningen og når særlige forhold i en klasse eller særlige aktiviteter gør det helt naturligt, at det er lærere og pædagoger, som samarbejder om et projekt.

6.6 Underbygning af udviklingen fra forældre, afsnit, ressourcecenter, ledelse
og PPR.
Samarbejdet med forældrene har fra begyndelsen af projektet været noget, almen, speciallærere og pædagoger har tillagt stor betydning. Forældrene har i stor udstrækning foretaget et helt bevidst valg, når de har indskrevet deres barn i inklusionsklasserne og gennem forløbet bakket op om projektet 25. Der er tilslutning til lærernes og ledelsens udviklingsorientering, og til at de hele tiden forsøger nye og til dels uprøvede veje. Nogle forældregrupper sætter selv initiativer i gang inspireret af Skole og samfund. Samtidig anerkender forældrene lærernes og ledelsens engagement og resultater både for eleverne med
særlige behov og for resten. Der har også derfor efterhånden udviklet sig en forestilling
om, at projektet bør udvikles videre til udskolingen.
I afsnittene for henholdsvis indskoling og mellemtrin samarbejdes på tværs både om den
konkrete daglige eller ugentlige samling i afsnittet og om nye projekter om læsning og motion som ’løb og læs’. Der samarbejdes også på fælles møder om at udvikle fælles værdisæt om inkluderende praksis, om deling af ideer og materialer og om større problemer,
som kan gives en slags kollegial supervision over kortere eller længere tid. Endelig arrangeres fælles løsninger på undervisning, når fravær eller andet i situationen gør det nødvendigt eller bare naturligt – det sker uden egentlige formelle strukturer og er et af mange
udtryk for, at lærerne i inklusionsafsnittene er meget opmærksomme på bevarelsen og udviklingen af det kollegiale fællesskab og på at tage hensyn til den enkelte kollega.
25
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Skolens ressourcecenter ’bekymringsmødet’, specialcenter, sprogcenter, AKT center og
læsecenter har tidligere kun i mindre omfang koordineret mellem sig. Samarbejdet har været forholdsvis enkelt mellem den enkelte elev, lærer og det enkelte center. Med inklusionsklasseprojektet har det efterhånden vist sig at være en fordel at koordinere arbejdet
mellem de fire specialfunktioner i ’bekymringsmødet’, som fungerer som en slags ressourcecenter, som også følger op på koordinering af evaluering og deltager i diskussionen om
den langtsigtede udvikling 26. Indholdet i samarbejdet har også udviklet sig fra opmærksomhed på det enkelte barn til opmærksomhed på læringsmiljøet for gruppen af børn med
særlige behov.
Ledelsen er meget opmærksom på at lytte til, hvor de enkelte teams og hvor et afsnit er på
et givet tidspunkt. Der er fokus på, hvordan den enkelte lærer og de enkelte teams oplever
udfordringer og på hvordan der kan skabes fælles konkrete udvikling af inkluderende
praksis. Der er fokus på at bevare væsentlige dele af skolens kultur med fælles ejerskab
og ethos samtidig med at skabe betingelserne for en forandring af praksis. Et vigtigt led i
denne udvikling er et fokus på udviklingsorientering, ethos og innovativ praksisudvikling
som nogle af skolekulturens væsentligste værdier 27. Teams og lærere understøttes også
helt konkret i skole-hjemsamarbejdet både på informationsmøder og når der er brug for
konkrete samarbejde med forældre eller en gruppe af forældre. Ledelsessamarbejdet er
efterhånden blevet udbygget for at kunne understøtte udviklingen af praksis i afsnit og i
klasseteams.
PPR har i projektet fungeret som både initiativtager, inspirator og igangsætter drevet af et
personligt engagement hos PPR lederen. PPR har gennem hele forløbet været god til at
motivere og interessere skolen i opgaven, men for, at samarbejdet kunne blive innovativt,
måtte det udvikles; det blev det efterhånden i et gensidigt tillidsforhold med en forvisning
hos skolen om, at der kunne forhandles lokalt om udformningen i tillid til, at det fælles pr ojekt var et pædagogisk projekt. Skolen og PPR har under forløbet kunnet regne med politisk opbakning til den pædagogiske side af projektet.
Samarbejdet om udvikling af skolens pædagogiske praksis har kunnet vokse frem, efterhånden som problemer måtte løses eller ny inspiration kom til. Der fandtes ikke et lignende projekt at tage pejling af, så samarbejdet mellem PPR og skolen var gensidigt søgende. Der fandtes heller ikke den litteraturrigdom og det meget materiale, som findes i dag,
så det er skolen selv, med støtte fra PPR, som har udviklet praksis. Der har været enighed
om, at der skulle skabes vilkår for inklusion til en mindre gruppe på 4-6 i hver klasse. Men,
hvordan det lige skulle ske, var der ikke færdige løsninger på. Der har også været enighed
om, at man måtte begynde med 0. klasse og så udvide projektet efterhånden. Der har altså været enighed om, at det var vigtigt at prøve sig frem og lade en mere inkluderende
praksis udvikle sig efterhånden og i takt med hensyn til lærere, pædagoger, elever og forældre.
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Magleblikskolen var før projektet både udviklingsorienteret og til en vis grad præget af
mangfoldighed. Da projektet skulle starte havde skolen ansat en pædagog, som havde
baggrund i specialpædagogikken og samtidig stort engagement i inklusion. Denne pædagog kom til at indtage en nøgleposition sammen med skolens børnehaveklasseleder gennem flere år. De to udgjorde det første team og var med til at sætte projektet i gang. Flere
af lærerne havde stor interesse for inklusion og søgte på den baggrund ny viden om undervisningsformer og læring, som kunne understøtte ny praksis. PPR’s igangsættende
samarbejde blev på denne måde grebet og videreudviklet af skolens ledelse, lærere og
pædagoger. Samarbejdsmåderne har udviklet sig siden og PPR har selv ændret egen
praksis blandt andet med at arbejde på at udvikle sig konsultativt i forhold til teams og med
at arbejde på, hvordan man organisatorisk kan fremme opkvalificering og videndeling i
kommunen.

7. Beskrivelse af samarbejdsmodellerne på forskellige niveauer.
I denne undersøgelses sammenhæng giver det mening at skelne mellem klasse niveau,
afsnit niveau, skoleniveau og PPR. Det som er interessant er, hvordan samarbejdet er organiseret på disse niveauer, samt hvordan de indbyrdes er forbundne. Ud over den skelnen kunne fokus på inklusion som deltagelse i praksisfællesskaber tale for at skelne mellem undervisningsfællesskab/aktivitetsfællesskab og læringsfællesskab, hvor det sidste
kunne rette fokus mod elevernes læringsfællesskab, selvom det strengt taget er karakter istisk for både lærere, pædagoger og ledelse også. I dette afsnit vil vi derfor konkluderende
komme ind på, hvordan samarbejdet på de forskellige niveauer kan beskrives som samarbejdsmodeller med fokus på deltagelse i praksisfællesskaber.
Samarbejdet i og omkring klassen rummer interaktionen mellem eleverne, mellem eleverne og lærerne, og mellem lærerne i undervisningen. Men dette samarbejde afspejler sig
også i så vigtige strukturer, som klasseindretning og rytmen i klassen.
Ud fra Wenger og andres socialkonstruktivistiske tankegang sker personlig, social og faglig læring først og fremmest gennem deltagelse i fællesskaber eller, med Wenger, i ’praksisfællesskaber’. Deltagelse er altid i et bestemt meningsforhandlet forhold til forskellige
slags tingsliggjorte strukturer i undervisningen, såsom klasseværelset, de anvendte bøger
eller materialer, regler tilrettelæggelse af læringen i øvrigt ved faste planer, rutiner, regler
eller strukturering af gruppearbejde. Wenger skildrer f.eks. PC program medieret læring
som ekstremt en tingsliggjort meningsforhandling og læringsform.
I denne tilgang hos Wenger har vi fundet et redskab til at sætte ord på samarbejdet mellem lærere og elever i undervisnings- og læringssituationerne. Det er kendetegnende for
lærerne i inklusionsklasserne, at de lægger stor vægt på den gensidige meningsforhandling både mellem dem selv og eleverne, mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne
og det øvrige læringsmiljø. Med meningsforhandlingen menes her både den del, der som
interaktion er placeret i selve undervisnings- og læringssituationen, og den del, som er tilrettelagt i valg af undervisningsformer, materialer og struktur og rytme i klassen. Hver for
sig har disse nogle afgrænsninger, som aktiviteterne er organiseret omkring. Lærernes
gensidige meningsforhandling virker som forbindelse og mægling mellem forskellige orga-
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niseringer, som er led i undervisningen. I alle disse led har lærerne på Magleblikskolen
meget fokus på, om undervisning og læring virker meningsfuld for eleverne, og de søger
hele tiden at skabe forbindelse og mægling mellem forskellige eller ’multiple fællesskaber’.
Der er samtidig fokus på, at det er i mødet med elevernes læringsproces, at den designede undervisning må justeres hele tiden. Lærerne og pædagogerne kunne siges at arbejde
ud fra en antagelse om, at ’Intet fællesskab kan fuldt ud designe læringen i et andet’28.
Skabelsen af forbindelser mellem undervisning og læring kan, med Wenger, karakteriseres som en proces med ’brobygning mellem multiple fællesskaber’. Gennem tilrettelæggelsen af undervisningen kan lærerne medvirke til at skabe betingelser for brobygning
mellem elevernes forskellige læringsfællesskaber, som har betydning for deres personlige,
sociale og faglige læring. Ved at tilrettelægge mange forskellige læringsaktiviteter og læringsmiljøer forbinder lærerne og pædagogerne deres eget undervisningsfællesskab med
elevernes læringsfællesskaber. Denne proces er både struktureret af lærerne og pædagogerne, men har samtidig flere forskellige punkter, hvor der sker meningsforhandling med
eleverne. Eleverne vælger nogle gange selv arbejdsopgave, makker eller gruppe; andre
gange er det mere fastlagt i bestemte strukturer.

7.1 Lærersamarbejdet.
Lærerne samarbejder i meget udstrakt grad i de teams, de deltager i. Der er i de enkelte
teams efterhånden udviklet et vist omfang af fælles syn på eleverne, fælles værdier, fælles
sprog og fælles forståelse af inklusion som perspektiv for udvikling af praksis. Det er karakteristisk både for lærerne og pædagogerne og for begge grupper indbyrdes. Hvor samarbejdet først er ved at blive udviklet, fordi et team er nyt, er der forståelse for, at det tager
tid at opbygge denne fælles praksis. Når samarbejdet er udviklet over længere tid, deler
lærerne efterhånden et fælles repertoire og orienteringen på at udvikle det hele tiden.
De to lærere, der er i inklusionsklassen er begge klasselærere og samarbejder i meget
udstrakt grad både om planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, særlig i den daglige undervisning og i årsplanlægningen. Derved skabes betingelser
for, at den innovative og højt udviklede specialpædagogiske indsats på skolen kombineres
med den højt udviklede mangfoldige og innovative almenpædagogiske praksis, som skolen havde udviklet gennem mange år, til en fælles tredje innovativ pædagogisk inkluderende praksis med betydelig synergi mellem de to. I nogle tilfælde deles funktionerne, især
når der skal udarbejdes handleplaner og beskrivelser for specialeleverne.
I den daglige undervisning samarbejder lærerne både i indbyrdes samspil og i samspil
med eleverne om meningsforhandlinger og i tilrettelæggelse af elevernes samarbejder i
makkerpar og andre gruppedannelser. Der er et tæt samarbejde om den sidstnævnte del,
som har fokus på elevernes deltagelse i både sociale og faglige læringsfællesskaber. Lærerne lægger stor vægt på samarbejdet om læringsledelse både i lærernes undervisningsfællesskaber i ping-pong, om læringsledelse ved organiseringen af elevernes samarbejde
28
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og i forbindelsen mellem undervisningsfællesskaber og læringsfællesskaber. Evalueringer
mellem lærerne sker både i situationerne i timen, ved afslutningen af timerne eller dagen,
måske med brug af logbog og ved ugentlige og andre møder i teamet. Sagt på en anden
måde, samarbejder lærerne (og pædagogerne) om både værdier, som har betydning for
den inkluderende praksis som etisk handlen, Fronesis og om det målrettede, Techne, som
skal til for at udvikle en inkluderende praksis 29.
Lærernes måde at samarbejde på er et meget udviklet teamsamarbejde om rigtig mange
af undervisningens dele - om et ’fælles repertoire’.

7.2 Lærer-elevsamarbejdet.
Elevsamarbejdet er tilrettelagt af lærerne i forholdsvis stor udstrækning både i indskolingen og på mellemtrinnet. Grundlaget er en stor grad af enighed mellem lærerne om, hvordan det sker mest hensigtsmæssigt ud fra deres fælles kendskab til de ’fælles elever’ og
ud fra en søgen efter hele tiden at udvikle undervisnings- og læringsformerne ud fra en
pragmatisk holdning. Læringsstile, cooperative learning, anerkendelse, drama og værkstedsaktiviteter tages med i tilrettelæggelsen af undervisningen, men gives ikke en særlig
position som overordnet princip. De tages med som redskaber eller blot inspiration, der
hele tiden må vurderes i forhold til konkrete elever og i forhold til den konkrete situation.
Samarbejdet med elevernes læringsfællesskaber sker både i planlægningen og i undervisningen. I de individuelle undervisningsplaner for eleverne er der sat mål i samarbejde
med elever og forældre. De udgør en ramme og et instrument for lærernes årsplan og
ugeplanlægning.
Lærerne har et blik for elevernes deltagelse, som er et af de vigtigste tegn på både faglig
og social læring. Undervisningen tilrettelægges med udfordringer for eleverne, men der justeres undervejs i forhold til, hvad der i øvrigt sker i elevens aktuelle liv og i situationen i
klassen. Dette samarbejde med eleverne finder sted både, når lærerne er alene med klassen med en vikar, som ikke kan være fortrolig og derfor har en mere perifer tilknytning, og
er altså ikke afhængig af, at der er to lærere i undervisningen.
Der er fokus på, at samarbejdet med eleverne hele tiden må justeres i forhold lærerne
selv, til elevernes baggrund forudgående og helt aktuelt og på, hvordan undervisning og
læring kan tilpasses disse forhold.
Lærer-elev samarbejdet kunne betegnes som både styret og ’situationelt dynamisk’.

7.3 Elevsamarbejdet.
Eleverne samarbejder på mange forskellige måder. Den skitserede emergente repertoireudvikling er tidligere beskrevet med henblik på de professionelle, lærerne og pædagogerne. I en vis forstand kan også elevernes udvikling af grupper og fællesskaber i klassen h a29
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ve samme karakter af emergent repertoireudvikling. Det gælder eksempelvis i det soc iale
fællesskab om ’fair play’, som i eksemplet fra 4.a. har forbindelser også til de forskellige
organiseringer af faglige fællesskaber i klassen. Lærerne tilrettelægger i udstrakt grad
samarbejdet både i homogene og heterogene grupper. Grupperne kan være mere eller
mindre styret i deres aktivitet. Der er også aktiviteter, som er styret helt individuelt, hvor
eleverne helt selv kan checke, hvor langt de er fra at løse en opgave. I de faste grupper
ved gruppeborde er det lærerne, som sammensætter grupperne ud fra flere hensyn, men
overordnet ud fra hensyn til social inklusion af eleverne. I andre gruppedannelser kan der
tages hensyn både til faglig forskellighed og til homogenitet. Somme tider sættes grupper
af elever, som har vanskeligt ved noget, sammen med elever som har lettere ved det, andre gange samarbejder eleverne i homogene grupper. I nogle klasser kan det være et
princip, at eleverne først søger hjælp hos hinanden.
Elevsamarbejdet kunne betegnes som mangfoldigt og præget af gensidig respekt.

7.4 SFO-samarbejdet.
Pædagogerne i SFO samarbejder med lærerne og er i den forstand en del af det, som allerede er beskrevet under dette punkt. Pædagogerne tilrettelægger i stor udstrækning
samarbejdet mellem børnene som valgfri aktiviteter, de kan vælge sig til, og som de kan
veksle imellem i løbet af eftermiddagen. Pædagogerne deler ligesom lærerne et fælles syn
på børnene, fælles værdier, fælles sprog og fælles forståelse af inklusion som perspektiv
for udvikling af praksis med en fælles forståelse af processen som det vigtige for børnenes
deltagelse i fællesskaber. Der justeres i samarbejdet mellem pædagogerne i forhold til informationer om det enkelte barn og i forhold til konkrete situationer, som er opstået i løbet
af dagen. SFO pædagogerne er fælles om hele børnegruppen og deles om at dække forskellige funktioner som at stå for aktiviteter, aftaler om at være i og komme hjem fra SFO
og om kontakten med forældrene. Der er et fælles repertoire af tilrettelæggelser og måder
at organisere fællesskaber på, som nyankomne efterhånden introduceres til og medvirker i
udformningen af. Der er udstrakt brug af fri gruppedannelse med pædagogernes indgriben
og justeringer undervejs, men der er også forløb, hvor pædagogerne tilrettelægger gruppesammensætningen.
SFO samarbejdet er et meget udviklet tværgående teamsamarbejde med fælles strukturering, justering og repertoire.

7.5 Skole-hjem-samarbejdet.
Samarbejdet med forældrene i inklusionsklasserne er i mange tilfælde ikke meget forskelligt fra samarbejdet i andre klasser. Ledelsen har dog lagt særlig vægt på at indgå fra begyndelsen for at orientere og bakke op om projektet. I nogle tilfælde har lærerne i inklusionsklassen med inspiration fra sprogcenteret taget initiativ til at tilbyde hjemmebesøg ved
skole-hjem samtaler. Ved forældremøderne har nogle klasser altid ’inklusion’ på som et
punkt ved møderne, og i nogle tilfælde er det forældrene til børn med særlige vanskelig-
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heder, som fortæller om det særlige for deres barn for at udbrede forståelsen hos de andre
forældre. I nogle klasser deltager forældrene i at arrangere møder og andre aktiviteter. Der
er stor forskel fra klasse til klasse; det afhænger meget af sammensætningen af forældre i
den enkelte klasse, som generelt er mangfoldig. Fælles for skole-hjem samarbejdet er for
de fleste klasser, at der er fokus på at sætte inklusion på dagsordenen, hvor forældrene
deltager som eksperter på deres børns handicap. Dette er i et vist omfang både tilfældet
på forældremøder og i elev- og handleplaner.
Skole-hjem-samarbejdet er udviklingsorienteret i forhold til inklusion.

7.6 Samarbejdet i afsnittene.
Afsnittene samarbejder om fælles værdier, strukturer og i et vist omfang om aktiviteter. De
samarbejder om værdier om inklusion og udveksler erfaringer om pædagogik, didaktik og
materialer både helt overordnet og i det daglige i forhold til konkrete idé udvekslinger og
mere problemorienterede spørgsmål omkring elever og klasser. Der er samtidig gensidig
respekt for, at de enkelte teams må finde deres egen udvikling af praksis alt efter hvilke
lærere, pædagoger, elever og forældre, der er i klassen. Afsnittet samarbejder om indretningen af fællesarealet, om fælles værdier og om fælles aktiviteter s om morgensamling og
uge samling, der fungerer som fælles afsnit strukturer. Men klasserne har deres egen
struktur i øvrigt.
Afsnittenes samarbejde er altså et udviklet samarbejde mellem teams, som samarbejder
med hinanden om at udvikle både forskellige og en fælles pædagogisk praksis.

7.7 Skoleniveauet.
’Bekymringsmødet’ fungerer som et samarbejde mellem de specialpædagogiske indsatser
indbyrdes om at koordinere og videndele internt på skolen. Samarbejdet med klasserne er
et samarbejde med teams, som henter både faglig inspiration, konkret viden om bestemte
elever og supervision og rådgivning i konkrete spørgsmål om didaktisk udvikling. Der
samarbejdes forholdsvis målrettet mellem specialcenteret, de øvrige centre og afsnittenes
teams om en stadig udvikling og evaluering af praksis.
I forbindelse med inklusionsklasse projektet har skolens ledelse taget initiativer og været
koordinerende i forhold til diskussion og fælles udvikling af værdier og pædagogik i praksis
i forhold til inklusion. Det er fortsat ledelsens funktion at være koordinerende i forhold til
diskussion af værdier og pædagogik. Ledelsen er i høj grad en pædagogisk ledelse, som
vægter udviklingsorienteringen meget højt. Orienteringen har samtidig vægt på den organisatoriske læring som en balance mellem det designede, inklusionsklasserne og det
emergente i praksis, altså de enkelte teams’ egen udvikling af praksis 30. Det har formentlig
også været medvirkende til, at ledelsen har valgt en mere udbygget konstruktion som le30
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der5 initiativet, som er en slags team organiseret fælles pædagogisk koordinering og ledelse mellem afdelinger i skolen.
Ressourcecenter team og ledelsesteam udvikles hele tiden i forhold til skolens pædagogiske praksis.

7.8 Skolen og PPR.
Samarbejdsmodellen mellem PPR og skolen har udviklet sig i løbet af inklusionsklasse
projektet. PPR var oprindelig initiativtager, men efterhånden som projektet udvikles, får inklusionsklasserne også konsekvenser for den måde PPR har organiseret sit arbejde på og
for den måde, skolen tilbydes støtte fra PPR på. PPR havde oprindelig udelukkende funktioner i forhold til at vurdere det enkelte barn og ud fra dette indstille til tildeling af timer til
støtte til det enkelte barn. Med de ændrede vilkår i inklusionsklassen tildeles timer til en
gruppe af børn på forhånd. Det er så skolen internt, der fordeler ressourcerne mellem inklusionsklasserne. PPR har stadig funktioner i forhold til det enkelte barn. Men efterhånden som inklusionsklasserne udvikles, giver det mening, at PPR også tilbyder supervision
til klassernes teams. Desuden har PPR taget initiativer til koordinering af efteruddannelse i
højere grad end tidligere. PPR har altså udviklet samarbejdet fra at være énstrenget til at
være trestrenget.
PPR har udviklet en trestrenget konsultativ organisation.

8. Konklusioner og perspektiver – en opsamling.
Konklusionerne har vi i og for sig søgt at sammenfatte undervejs, idet vi indledte med i afsnit 5 i kort form at besvare spørgsmålet om, ’hvad de er gode til på Magleblikskolen’ på
baggrund af de mange praksisfortællinger i afsnit 3 og 4. Skolens udviklingsorientering, ledelsesform og fælles opslutning om inklusionsklasseprojektet, efterhånden som projektet
skred frem, medførte udvikling af en mangfoldighed af inkluderende praksisser, som både
lærere, elever og forældre ønsker at fortsætte udover mellemtrinnet, som praksis indtil nu
har udviklet sig. Der har gennem årene været arbejdet med fælles værdisæt og afprøvet
en mangfoldighed af metoder til at fremme deltagelsen i sociale og faglige fællesskaber,
som afspejlede variationerne i de enkelte teams, børn og forældre. Det, som er udviklet, er
forankret i et fælles projekt, som har klare muligheder for at udvikle sig videre. Der er i den
samlede fortælling megen inspiration at hente både for andre skoler, som arbejder med at
inkludere elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med andre handicaps
og for skolen selv, når projektet videreføres til udskolingen.
Ikke mindst den systematiske understøttelse af samarbejdsformerne, efterhånden som inklusionsprojektet blev udviklet som beskrevet i afsnit 6, kunne give inspiration til videreførelsen. Samarbejdet mellem lærere, mellem almen- og speciallærer og mellem lærere og
pædagoger med gensidigt engagement og anerkendelse, som giver eleverne mulighed for
spejling er resultatet af denne understøttelse. Især udviklingen af teamsamarbejdet og ledelsens understøttelse af engagement og ejerskab har været og vil være kvaliteter, som
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kan bære projektet videre og som andre kan hente inspiration i vel vidende at der her som
på Magleblikskolen må tages hensyn til lokale forhold. Det gælder samarbejdet om fælles
praksisudvikling med afspejling af de elever, lærere og forældre ’vi nu engang har’, og det
gælder den fælles udvikling af kultur, værdier og organisation, som er blevet udviklet.
Teamudviklingen blev og bliver fortsat båret frem af ildsjælene. Men, det er et væsentligt
forhold i udviklingen af projektet, at der gennem hele forløbet er sket en udvikling af samarbejdet på alle niveauer, som medvirker til at projektet fremover ikke alene vil være afhængigt af ildsjælene alene. Der er udviklet systematiske måder at samarbejde om både
etiske, didaktiske og pædagogiske spørgsmål, som har betydning for inklusion.
Samarbejdsformerne på de forskellige niveauer, som beskrevet i afsnit 7, fra elev-, lærerpædagog, ledelse til PPR, understøtter en innovativ praksisudvikling først og fremmest
hos lærerne og pædagogerne om at udvikle en mangfoldighed af deltagelse for eleverne
både socialt og fagligt. Der er tale om meget udviklede samarbejdsformer mellem eleverne, som gør udvikling af faglighed og gensidig respekt mulig i klasserummet og udenfor.
Lærerne og pædagogerne har et udviklet teamsamarbejde, som også inddrager og lytter til
elever og forældre både i undervisningen, på forældremøder og i vurderingen af eleverne.
Afsnitssamarbejdet er organiseret både om fælles aktiviteter, værdier, tilrettelæggelse, supervision og udvikling af praksis. Ressourcecenter, ledelse og PPR understøtter udviklingen på forskellige måder, som afspejler de forskellige teams.
Sammenfattende er nogle af de vigtigste træk ved samarbejdsformerne på Magleblikskolen, at lærernes måde at samarbejde på er et meget udviklet teamsamarbejde om rigtig
mange af undervisningens dele - om et ’fælles repertoire’; at lærer-elev samarbejdet er
både styret og ’situationelt dynamisk’; at elevsamarbejdet er både mangfoldigt og præget
af gensidig respekt; at skole-hjem-samarbejdet er udviklingsorienteret i forhold til inklusion;
at SFO samarbejdet er et meget udviklet, tværgående teamsamarbejde med fælles strukturering, justering og repertoire; at afsnittenes samarbejde er et udviklet samarbejde mellem teams, som samarbejder med hinanden om at udvikle både forskellige og en fælles
pædagogisk praksis; at ressourcecenter team og ledelsesteam udvikles hele tiden i forhold
til skolens pædagogiske praksis og endelig at PPR har udviklet en trestrenget konsultativ
organisation, som understøtter inklusion. Set i et samlet perspektiv indgår de på hver deres måde som del af en organisering af praksis, som bidrager til fortsat udvikling betingelser for inklusion på Magleblikskolen.
Et videre arbejde kunne på den ene side bestå i at undersøge, hvordan den udviklede
praksis kunne føres videre med skolens nye udfordringer i forbindelse med videreførelsen
af klasserne i udskolingen. Og på den anden side en mere systematisk undersøgelse af i
hvilken udstrækning og på hvilken måde den udviklede praksis og de udviklede samarbejdsformer på skolen mere konkret kunne give bruges af andre, som arbejder med inklusion af elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med andre elevgrupper med
særlige behov eller i særlig udsatte positioner.
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Bilag 1
Undersøgelsens design og metoder.
Vi har anvendt begrebet innovative modeller for eksperter. Hensigten var og er at afdække
betingelserne for nyudvikling af en inkluderende pædagogisk praksis og at betragte denne
udvikling, som noget der efterhånden udvikles i praksis, noget som er emergent 31. Iflg
Gyldendals åbne encyklopædi betyder ’Innovation, (af lat. innovatio 'fornyelse', af in- og afledn.
af novus 'ny'), udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og ad32
færdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse’ .

I undersøgelsen har vi især været inspireret af en narrativ tilgang, som forekom relevant
både ud fra projektets mål om at bidrage til mulig inspiration for andre og målet om at sætte ord på, hvad det ’er de er gode til på Magleblikskolen’. Denne tilgang og dens anvendelighed for beskrivelsen af pædagogisk innovation er bl.a. beskrevet af Jørgen Gleerup 33.
Projektet indskriver sig således kun indirekte i traditionen omkring ’best practise’ og tager
ikke sigte på at sammenligne Magleblikskolen med andre skoler i nogen relativ eller abs olut forstand34 .

I undersøgelsen har vi især været inspireret af en narrativ tilgang, som forekom relevant
både ud fra projektets mål om at bidrage til mulig inspiration for andre og målet om at sætte ord på, hvad det ’er de er gode til på Magleblikskolen’. Denne tilgang og dens anvendelighed for beskrivelsen af pædagogisk innovation er bl.a. beskrevet af Jørgen Gleerup 35.
Projektet indskriver sig således kun indirekte i traditionen omkring ’best practise’ og tager
ikke sigte på at sammenligne Magleblikskolen med andre skoler i nogen relativ eller absolut forstand36 .

Oversigt over organisation og aktiviteter.
Fra starten af projektet nedsattes en styregruppe med repræsentanter for PPR, forvaltningen, skolen og NVIE. Her blev principielle spørgsmål og Kick-off møde tilrettelagt for lærere og pædagoger på skolen, for forvaltningen og for PPR. Desuden blev nedsat et koordinationsudvalg af lærere, pædagoger, PPR og NVIE.

31

www.denstoredanske.dk
Andre har lag vægt på at der i innovation også ligger at udviklingen er ’emergent’, i modsætning til opfindelsen, en opfattelse, som går tilbage til Schumpeter. Se: Wikipedia: The term innovation refers to a new
way of doing something. It may refer to incremental and emergent or radical and revolutionary changes in
thinking, products, processes, or organizations. Following Schumpeter (1934), contributors to the scholarly
literature on innovation typically distinguish between invention, an idea made manifest, and innovation, ideas
applied successfully in practice.
33
Gleerup, J. (2003).
34
Fink-Jensen, K. (2004) og Mehlbye, J. (2004).
35
Gleerup, J. (2003).
36
Fink-Jensen, K. (2004) og Mehlbye, J. (2004).
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Vi har valgt at arbejde med samme design, som vi tidligere har anvendt i lignende projekter, bl.a. i NVIE’s skoleundersøgelse fra 200737 . I dette anvendes både en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. I tillæg til dette og som et betydeligt supplement
har vi benyttet iagttagelser og observationer i klasserne, SFO, i frikvarterer og andre betydende steder for børns deltagelse i fællesskaber 38. Hensigten med de forskellige metoder
er at afdække flere perspektiver af den pædagogiske praksis og af samarbejder som har
betydning i denne: Elev perspektivet, forældreperspektivet, lærer perspektivet, specialcenterperspektivet, ledelsesperspektivet og PPRs perspektiv, alt sammen perspektiver, som vi
samtidig har haft opmærksom hed på, er konstruktioner som bliver til i et stadigt samarbejde mellem deltagerne og os selv som de, der står for undersøgelsen.
Det er en på mange måder vanskelig størrelse at nærme sig, når vi skal forsøge at sætte
ord på praksis, som det her har været opgaven. Det er vigtigt at nærme sig med en passende mængde af ydmyghed og hensynsfuldhed samtidig med, at man som udefra kommende har respekt såvel for deltagerne som den faglige præcision. Særlig vanskelig er
fortolkningen af observationer og iagttagelser. Vi har gået forholdsvis antropologisk til arbejdet med et forsøg på stor åbenhed overfor det, vi iagttog, samtidig med at det altid er et
vilkår, at dette møde er iscenesat deltagende iagttagelse. Men, da opgaven ikke primært
har haft evaluerende karakter i forhold til nogle på forhånd fastlagte mål eller beskrivelser
af bestemte sider eller indhold, men derimod at forsøge at ’sætte ord på praksis’ at beskrive, ’hvad de på skolen og i samarbejdet med PPR er gode til’ mener vi også, at denne
åbenhed kunne fungere. Det var også i dette lys, at det overordnede design i tilrettelæggelsen af survey, iagttagelser og interviews skulle ses. I den indledende henvendelse til
lærerne og pædagogerne bad vi dem udfylde samme spørgeskema, som vi tidligere havde
anvendt i den omtalte skoleundersøgelse og til dels også i Århus projektet. Hensigten var
at få et første indtryk af lærer og pædagog perspektivet på inklusion på klasse, team og
støtte/ledelse/PPR niveau. Dernæst skulle iagttagelsesserie i klasser og SFO give anledning til at rette fokus mod den innovative praksis udvikling fra elev og lærerperspektiv, eller
fra både et undervisnings- og et læringsperspektiv. Disse perspektiver skulle så yderligere
uddybes og afdækkes ved hjælp af fokusgruppeinterviews sådan, at den sidste iagttagelsesserie kunne stille helt skarpt på at sætte ord på praksis. Hensigten var på denne måde
at kombinere intenderet, oplevet og observeret praksis 39. Ikke alt var forudset, men overordnet set har designet været gennemført. Det har dog været nødvendigt at gå på kompromis undervejs. Spørgeskemaerne kom først sent med i undersøgelsen formentlig på
grund af usikkerhed blandt deltagerne. Det har ikke været muligt at gennemføre alle de interviews med elever og forældre, som oprindeligt planlagt, dvs. et pr klasse. Kun i halvdelen af klasserne var det muligt at gennemføre interviews både med lærere, pædagoger,
elever og forældre. I resten måtte elev og forældreperspektrivet dækkes af lærere og pædagoger. Alt i alt har designet dog holdt. Fra den første serie af iagttagelser før sommerf erien til den sidste i efteråret tegnede der sig et billede af en fælles forståelse af konsulenterne. Det synes meget relevant at inddrage begreber fra Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, når vi ud fra vores position forsøgte at beskrive, hvad det var vi iagttog i
undervisningen, og hvad det var lærere, pædagoger, specialcenter, ledelse og PPR talte
om. Derfor valgte vi, at lade nogle af disse begreber indgå i vores beskrivelse og medvirke
som filter og forståelsesramme også i formidlingen af praksisbeskrivelsen til konstruerede
37

Willumsen og Quvang 2007, kan downloades på www.NVIE.dk
Se også Quvang m.fl., Inklusionens didaktik på www.NVIE.dk.
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narrativer eller fortællinger. Metodisk har vi således valgt en fortolkende tilgang, hvor forAKTIVITETER
Iagttagelser

Jan

Febr

Marts

April

Iagttagelsestider?

Iagttagelsestider?

Maj

Juni

Aug

Sept

Iagttagel
sestider?

Iagttagel
sestider?

Interview
tider
elever

Interview
tider
forældre

Okt

Nov

Survey
Interviews

Interview
tider?
teams

Interview
tider?
teams

Analyse
Afrapportering
Team 0. a

16.4.

7.5.

18.9

Team 1. a

20.3.

6.5.

23.9

Team 2. a

29.4.

7.5.

17.9

Team 3. a

20.3.

6.5.

24.9

Team 4. a

9.3.

9.3.

16.9

Team 5. a

16.3.

16.4.

SFO

15.9

Styregruppen
Koordinationsgr.
Alle lærere og
pædagoger

16.3.
16.00
29.1.
9.00

8.6.13.00
-14.30
29.4.
9.00

24.8.
14.0015.30
2.9.
8.45

Kick off
8.1.
16.00

Ledelse,
spec+PPR

15.9

tællingerne er med til at give et perspektiv på en virkelighed, som bedst kan forstås som
en sammenstykning af fragmentariske elementer, men som forhåbentlig kan vise sig at indeholde indsigter ’at sætte ord på hvad de er gode til’ som forhåbentlig giver mening både
for deltagerne i inklusionsprojektet, andre indenfor feltet og os selv som videncenter 40.
Formidlingsopgaven blev fra Undervisningsministeriet fastlagt til, at der var ønske om en
rapport, som kunne publiceres på EMU hjemmesiden. Det passede udmærket med skolens ønske om at sætte ord på deres praksis – d.v.s. at lærere og pædagoger er den primære målgruppe. Vi har forsøgt at holde størstedelen af rapporten i et format svarende til
dette, med en praksisnær beskrivelse med interviews, hvor vi lader deltagerne komme til
orde i vores konstruktion. Det er nok denne del, som har den største umiddelbare brugsværdi med henblik på at inspirere andre i praksisfeltet. I anden omgang har vi så forsøgt at
beskrive nogle fælles og generelle træk ved samarbejdsformerne og den måde de er udviklet på for at give dem den modelkarakter, der også er lagt op til i projektet. Undervejs
har vi uddybet nogle af de begreber vi har fundet relevante bl.a. i Wengers teori om praksisfællesskaber. De samlede aktiviteter fremgår af nedenstående oversigt:

40

Også vores ord på dette er en social konstruktion. Se også Hermansen 2001

NVIE, Christian Quvang og John Willumsen

76

Fokusgruppeinterviewene er gennemført med fokus på felterne klassens historie, teamets
historie, samarbejde med forældre, samarbejdet med specialcenter og med PPR; det viste sig at give god mening at være åbne i forhold til lærernes og pædagogernes udveksling af forskellige syn og perspektiver, som så igen førte til mere dybtgående diskussioner
om deres fælles praksis og deres oplevelse af forskellige sider af samarbejder denne
praksis.
Gennemførelse
Fokusgruppeinterviewene er gennemført af 2 konsulenter fra NVIE. Interviewet har en varighed på ca. 1½ time og blev som tidligere nævnt gennemført efter de første iagttagelser
udført af konsulenterne. Der blev anvendt båndoptagelser, notater og skrevet referat, men
anvendelsen af båndoptagelse tjente alene som støtte for det meningsreferat, som blev
udført på baggrund af interviewene.
Metodiske forbehold
Praktiske og tidsmæssige forhold i forbindelse med undersøgelsen og skolens
deltagelse i undersøgelsen har medført, at vi har sigtet på fokusgruppeinterviews med de
deltagende teams, ledelsen, specialcenteret og PPR medens andre lærere på skolen, som
eller andre aktører, har været udeladt. Da klubben på skolen ikke er en integreret del af
skolens organisation har vi i samråd med skolen også udeladt at gå nærmere ind på denne del af den pædagogiske praksis.
Metodiske forhold i øvrigt.
Da vi i øvrigt har anvendt et design som svarer til skoleundersøgelsen, vil vi henvise til omtalen af metoden i denne rapport41.

41

Willumsen og Quvang 2007.
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Bilag 2.
Værdisæt i inklusionsafsnittene, skoleledelsen og PPR.
Fælles værdier i Inklusionsafdeling A:
Autentisk, Engagement og Nærvær.

-

Hvordan vil vi kendetegnes ved de tre værdier?
Hvordan vil vi gøre dem synlige?

De tre hovedtemaer:
Autentisk
- være ærlig og melde klart ud
- jeg skal bruge mest tid på det jeg er god til
- mene hvad jeg siger og sige hvad jeg mener
- være ærlig, melde klart ud, være sig selv, være lyttende
- at være den jeg er
- vise glæde
- tryghed og ærlighed kræves og opelskes
- skaber styrke og glæde
- forlade en situation fri, rank og parat til at gå videre
- klar lysegrøn
- ægte og troværdig
- personliggøre undervisningen og undervise ud fra egne erfaringer
- turde være/vise sig selv hvad man mener privat/professionelt
- mærke sig selv og kunne være sig selv
- lærersamarbejde kræver tid så vi kan blive venner hvis vi misforstår/provokerer hinanden
Engagement
- Ansvarlighed, lyst, tid og inspiration
- Vi skal ikke pålægge os opgaver vi ikke vil gennemføre
- Glæden ved at møde på arbejde hver dag
- Hittepåsomhed og kreativitet
- At ville børnene
- At ville kollegerne og samarbejdet med dem
- Deltage i aktiviteter, fremme undervisningen socialt, fagligt
- Være forberedt i de aktiviteter man skal have; møder, kurser mm.
- Være åben for andres ideer
- Være tro mod fælles beslutninger, loyal i udformningen,
- Tage sin del af tørnen
- Vise glæden ved arbejde
- De rigtige kurser
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-

Med - og modspiller

Nærvær
- tage sig tid til at lytte og mærke efter når man er i kontakt med andre, være i kontakt
med sig selv
- opmærksom lytter
- se individet
- at give hvert enkelt barn sin fulde opmærksomhed mindst en gang hver dag
- være tro mod sin aktivitet man er i gang med
- kunne rumme folk på alle måder
- være i nuet og i sine omgivelser
- have god kontakt til børn så de føler sig set og anerkendt
- lytte aktivt
- ’se børnene’
- tilstedeværelse i nuet
- drage omsorg
- tid og plads til den enkelte
- øjenhøjde
- møde barnet hvor det er
- tage barnets følelser alvorligt
- opgave opmærksom i forhold til elever og kolleger
- minus mobil på mødet
- lys himmelblå
- nænsomhed
- tale til det evige indre barn
- sidde uden mobiltelefon ved bordet
- at være nær ved eleverne
- være til stede
- lytte aktivt
- omsorg
- spørge ind til problemerne
- interesseret
- vise sindsstemning
- en time ad gangen
- planer kan laves om
- jeg koncentrerer mig på det væsentligste
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Ledelsesformen på skolen.
Værdigrundlag for teamledelsen på Magleblikskolen 09:
Nærvær
Autentisk
Modig
Vilje
Mål for teamledelsen på Magleblikskolen:
Synlig, tydelig og effektiv ledelse
Anerkendende
Udviklingsparate
Fungere som et team med fælles mål og fælles ansvar.
Teamdeltagere: SFO-leder, viceSFO-leder, afdelingsleder for inklusionsafsnittene, viceskoleleder og skoleleder.
Synlig, tydelig og effektiv ledelse:
Alle medarbejdere skal kende til, hvem der har hvilke arbejdsopgaver.
Deltage i afsnitsmøder i den udstrækning vi kan/det ønskes.
Ingen medarbejder skal være i tvivl om ledelsens holdning til et givent emne – det
sker ved at vi har fokus på emnet ved vores leder5møde, bringe vores fælles holdning op på MED og derefter melde det ud i organisationen.
Træffes der på ledelsesmøder beslutninger, der skal informeres om, vil de blive lagt
på Intranettet under ”Nyt fra ledelsen”
Udviklingsparate:
Vi vil fastholde den kultur, vi synes er skolens styrkeside:
”Ting kan lade sig gøre – vi tør godt prøve”
Åbne for nye initiativer fra medarbejderne
Imødekommende – se muligheder i stedet for trusler
Være realistiske, passe på, at vi ikke drukner i nye tiltag
Autentiske og anerkendende:
Vi er bevidste om, at den måde vi agerer på smitter af i organisationen. Vi er derfor autentiske og anerkendende.
Mødestruktur for leder 5:
Leder5møde hver 14. dag
Et årligt leder5døgn eksternt, hvor pædagogisk udvalg er med 1. dag fra 8.30-15.00
Et årligt leder5møde eksternt (kvalitetsrapport)
Et årligt leder5møde temamøde (mål for faglighed)
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Værdier hos PPR i Halsnæs:
Værdierne redelighed, mulighed og helhed er integreret i måden, der arbejdes på, og er
blandt andre værdier en forudsætning for, at PPR lykkes med de arbejdsopgaver, der hører et PPR-kontor til. Værdierne er således en naturlig del af et PPR-kontors værdisæt.
Redelighed
PPR er en virksomhed, hvor:
det forudsættes, at de ansatte har udviklet høje faglige, personlige og relationelle
kompetencer, så brugerne kan have tillid
valg af metode til afdækning af vanskeligheder og styrker, forslag til foranstaltning,
rådgivning m.m. skal kunne formidles til brugerne på en meningsfuld og forståelig
måde
forældre og børn inddrages i hele forløbet
vi redegør tydeligt for, hvad der kan forventes ved ydelsen
dialogen er åben og ærlig
vi arbejder med respekt og forståelse for børns (og familiers) egenart og forskellighed
vi inddrager andre fagpersoner med forældrenes accept og deltagelse, når det
skønnes nyttigt
Den daglige, uformelle dialog med kolleger, de fastlagte faggruppemøder samt fast intern
supervision og vejledning er med til at sike en løbende metodedrøftelse, herunder drøftelse af faglig etik. Herudover afholdes temadage, dels for faggruppen og dels for det samlede PPR, hvor faglig udvikling sikres. Der er intern mentorordning for nye kolleger. På psykologområdet har alle medarbejdere hver især et månedligt møde med faggruppekoordinator.
Mulighed
PPR er en virksomhed, der bl.a.:
arbejder ressourceorienteret med blik for såvel barnets styrkesider som vanskeligheder
har respekt for børns og familiers forskelligheder. Formår at formidle observationer
om disse til lærere, pædagoger og forældre således at barnets primær- og kontaktpersoner bliver i stand til at fremhæve de stærke sider hos børnene
har fokus på udvikling internt
har fokus på udvikling på hele området
Helhed
PPR skal bl.a.:
yde sit bidrag til et helhedssyn, der sikrer sammenhæng i arbejdet vedr. alle børn
og specifikt i arbejdet med børn med særlige behov
arbejde på at opnå tæt samarbejde med de øvrige aktører på børneområdet i kommunen - og ikke mindst med forældrene til de børn, vi får henvist
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inden for sine rammer og ansvarsområder bidrage til, at overgange mellem forskellige tilbud gøres så lempelige som muligt både i det forebyggende arbejde, der vedrører alle børn, og i det specifikke arbejde med enkeltbørn, der er særlig sårbare
over for ændringer
når det er muligt prioritere ressourcerne, så der levnes tilstrækkelig plads til forebyggelse i en hverdag, hvor lovpligtige opgaver fylder meget
arbejde på at støtte skoler og dagtilbud i deres bestræbelser på rummelighed
værdidrøftelse er en integreret del af PPR's virke. Møde- og samarbejdsstrukturen
understøtter dette
mål, aktiviteter og indsatser, såvel nuværende som kommende, er i forlængelse af og i
samklang med de overordnede værdier
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Bilag 3.
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Husk bøger

Bibliotek

Dansk

Matematik

English
Grammar
Svømning

English
Grammar

Who is Andy ?

Billedkunst

Onsdag d.27. maj

Matematik

Robinsonader

Dansk

Tirsdag d. 26. maj

Husk matematiklektier

På en øde ø

Matematik

sonader

Robin-

Dansk

Torsdag d. 28. maj

På en øde ø

Dansk

Kristendomskundskab

Håndarbejde

for Tobias,
Joachim, Jim,
Hasan & Andreas

Svømning

Fredag d. 29. maj

Mindst 2 sider i Rema
Alverdens tal
eller efter aftale
Ang. Robinsonader: gå på nettet (hvis I har mulighed for det) www.ditsprogmitsprog.dk gå i kælderen og ind på ”Rejs med Robinson”.
Husk skolehjemsamtalerne tirsdag og onsdag.
Onsdag d. 3. juni skal vi lære noget om at finde mad på en øde ø. Vi tager nemlig i Botanisk Have for at se på planter. Vi er hjemme ca. 15.30.
Nærmere besked i senere på ugen.
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6.time

12.55 –
13.40

5.time

Matematik

Robinsonader

4.time

12.00 –
12.45

Dansk & N/T

Husk:
Sko du kan løbe
i
Ekstra strømper
udetøj

Idræt UDE

Mandag d. 25. maj

10.45 –
11.30

3.time

9.55 – 10.40

2.time

8.45 – 9.30

1.time

8.00 – 8.45

4. a uge 22
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