
 

 

Principper inklusion og specialpædagogisk bistand 
 

 

Formål:  

At sikre trivsel og læring hos alle børn og unge på Herstedøster Skole med udgangspunkt i at alle elever in-

kluderes i undervisningen og i fællesskabet, både fagligt og socialt.  

 

Mål: 

• Alle elever på skolen trives og oplever at være en del af fællesskabet på skolen. 

• Alle elever på skolen har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen og i arrangementer på sko-

len. 

• Alle elever på skolen oplever, at de udfordres fagligt og bliver så dygtige de kan baseret på deres in-

dividuelle behov og udgangspunkt. 

Skolens ansvar: 

 

Den individuelle elev:  

Skolen skal så vidt det er muligt sikre sig, at hver enkelt elevs faglige og sociale udvikling følges, løbende 

evalueres og medtænkes i skolens dagligdag med udgangspunkt i trivsel, og at hver enkelt elev skal blive så 

dygtig som muligt.  

• Ved bekymring omkring en elevs udvikling, drøftes det i et samarbejde med forældre, relevant fag-

personale og evt. ressourcepersoner. Ved behov for specialpædagogisk bistand lægges der så vidt det 

er muligt en plan i samarbejde mellem medarbejdere, forældre, ledelse, og relevante ressourceperso-

ner. Vurderinger og tiltag dokumenteres i henhold til skolens retningslinjer. 

• Elever med behov for ekstra udfordringer i enkelte fag skal så vidt det er muligt imødekommes. 

Teamet omkring klassen vurderer, hvordan dette bedst tilgodeses. De enkelte afdelinger kan på tværs 

af afdelingen give tilbud til elever, der har behov for flere udfordringer. 

Dagligdagen på skolen:  

Undervisning, frikvarter, SFO-tid og sociale arrangementer tilrettelægges så vidt muligt, så alle elever får 

maximalt udbytte og oplever at være en del af fællesskabet.  

• Anti-mobbepolitik og ordensregler håndhæves af skolen. 

• Undervisning og tilhørende aktiviteter varieres så elevernes forskellige faglige og sociale behov til-

godeses bedst muligt.  

• Det sociale liv på skolen tilrettelægges ligeledes med variation og med udgangspunkt i at alle skal 

være en del af det og kan bidrage til fællesskabet. 

• Der arbejdes aktivt med trivsel i alle klasser, tilpasset elevernes alderstrin med det mål, at så mange 

alle elever som muligt føler sig trygge i klassen og på skolen, samt oplever et tilhørsforhold til sko-

len. En gang årligt gennemføres der en elev trivselsmåling. Skolens årshjul for arbejdet med kort-

lægningen af trivselsundersøgelse følges, hvilket betyder at der arbejdes med kortlægningen på føl-

gende niveauer: hele skolen, afdelingerne, årgangen, klassen. Elevrådet om rumrådene er aktive i ar-

bejdet. 

Skole-hjem-samarbejdet:  

Forældre er et aktiv, der bedst muligt skal involveres i arbejdet med at sikre den enkelte elevs læring og triv-

sel, samt at klassen som helhed fungerer.  

• Skolen tager udgangspunkt i principper for skole-hjem-samarbejdet.  

• Skolen tager en særlig og aktiv rolle i at lægge op til det gode skole-hjem-samarbejde omkring ele-

ver i udfordringer. Samarbejdet tilpasses den enkelte elevs udfordringer og tilhørende familie, hvor 

der laves en gensidig tydelig forventningsafstemning og hvor man tager udgangspunkt i at lytte til 

hinanden. Møder og anden kommunikation dokumenteres i henhold til skolens retningslinjer og skal 

bidrage til at skabe tydelighed og forståelse omkring processer. 



 

• Skolen bestræber sig på, at det er tydelig for forældrene hvad de kan forvente af skolen i forbindelse 

med at deres barn er i udfordringer.  

• I klasser hvor der er udfordringer, bestræber skolen sig på, at tage en aktiv rolle i at involvere klas-

sens kontaktforældre og klassens øvrige forældre i, hvordan klassen bedst muligt kommer til at fun-

gere, med udgangspunkt i trivsel og inklusion af alle elever. Herunder fremhæves det, hvordan akti-

viteter udenfor skolen er med til at understøtte det sociale arbejde omkring en klasse, og hvordan 

man arbejde på at alle elever får mulighed for at deltage. 

Kompetencer:  

Skolens ledelse er opmærksom på, at skolens medarbejdere har de fornødne kompetencer til at håndtere ele-

ver med specielle behov, som er inden for skolens målgruppe. Skolens personale kan altid gøre brug af sko-

lens-, PPR`s eller andre relevante samarbejdes kompetencer, hvis behovet er der. Medarbejderne tager i deres 

praksis udgangspunkt i skolens principper og retningslinjer for inklusion og specialpædagogisk bistand.  

 

Forældrenes ansvar: 

Forældre forventes at bidrage til trivsel og læring for ens eget barn og klassen som helhed som beskrevet i 

principper for skole/hjem-samarbejde. Det forventes desuden, at man sætter sig ind i skolens værdigrundlag, 

antimobbe-politik og ordensregler, og bakker op om disse. 

 

Forældre forventes at indgå som en aktiv samarbejdspartner for skolen i arbejdet med inklusion: 

• I relation til ens eget barn forventes det, at man kontakter skolen, hvis man oplever at eleven ikke 

trives fagligt eller socialt, og at man samarbejder med skolen omkring løsninger. Man forventes at 

møde skolen med tillid og respekt for faglige kompetencer men balanceret med, at man som forældre 

er dem, der kender barnet bedst og dermed har værdifulde bidrag. 

• I relation til andre elever forventes det, at man tager et medansvar for deres trivsel, og at man kon-

takter elevens forældre eller skolen, hvis man oplever noget uhensigtsmæssigt. Det tilstræbes, at man 

omkring en klasse får en åben og konstruktiv dialog omkring egne og hinandens børn, hvor man 

åbent kan diskutere og i fællesskab finde løsninger på trivselsmæssige udfordringer og konflikter, 

Hensynet til den enkeltes families privatliv og skolens tavshedspligt skal dog respekteres. 

• I relation til klassen forventes det, at man bakker op om klassen og deltager i forældremøder og ar-

rangementer på skolen og SFO. Det forventes desuden, at man bakker op om fødselsdage, legegrup-

per, klassefester og andre private arrangementer omkring en klasse, og at man bidrager til, at alle 

elever får mulighed for at være en del af dette fællesskab. 

• I relation til skolen forventes det, at man kommunikerer positivt omkring skolen, og at man kontak-

ter skolen, hvis man oplever, at der er udfordringer eller hvis man har spørgsmål. 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 21. marts 2018. 

 


