
Videnscentret i 
Hedensted Kommune 

– en hjælp til inklusion



Hvad er inklusionsteamet
Inklusionsteamet har til formål at støtte inklusionsprocessen i 
Hedensted Kommune. I den proces vil vi gerne støtte barnet / 
familien både i dagtilbud, skolen og i hjemmet. Vi vil gøre det 
på den måde, at den person, der er tæt på barnet/familien ko-
ordinerer indsatsen og samtidig bliver den primære person i 
forløbet. Det kan godt være at der også trækkes på nogle af de 
andre personer i Videnscentret med andre kompetencer, hvis 
det er relevant.

Hvis det viser sig at der ikke i forvejen er nogle personer fra 
Videnscentret, som er tæt på barnet/familien, koordineres det 
således at det bliver den/de mest relevante, der yder indsatsen 
i forhold til den konkrete problemstilling.

Hvem er en del af inklusionsteamet
• Karin Wissing (Afdelingsleder for centerafdelingen for børn 

og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser)
• Trine Hald Skole (Systemisk narrativ terapeut)
• Kate Thesbjerg (Læsekonsulent, CPU, master i specialpæ-

dagogik) 
• Bo Vandal Laursen (PPR)
• Trine Hansen (Lærer på Løsning Skole)
• Eva Ager Holm (PPR leder)
• Lone Kirkeby (områdeleder for Tip teamet, under dagtil-

bud)
Herudover kan inklusionsteamet trække på andre relevante fag-
personer fra Familiecentret, Søndergården og PPR.



Hvorfor kan inklusionsteamet hjælpe
Når inklusionsteamet går ind i en problemstilling enten for et 
barn / ung / familie eller en gruppe skal det understreges, at 
der ikke er tale om sagsbehandling– indsatsen er rådgivende 
og tværfaglig.

Når inklusionsteamet er inde i en problemstilling skal vi sikre, 
at de forskellige indsatser, der er omkring barnet / den unge / 
familien koordineres. Vi vil sikre et kendskab til hinanden såle-
des, at hvis der arbejdes i dagtilbud eller skolen skal familien 
/ familiekonsulenten vide det, og hvis der i forvejen arbejdes 
i familien, så skal Videnscentret vide det. Ordet ”Videnscenter” 
får hermed den medbetydning, at det er stedet, hvor vi samler 
og koordinerer den samlede viden om et barn/en familie

Hvordan kan inklusionsteamet hjælpe
• Konkrete strategier
• Pædagogiske løsninger herunder indretning af de fysiske 

rammer samt teknologiske løsninger
• Frikvarteret som pædagogisk opgave
• Observation og feedback
• Vidensformidling til personalemøder/team møder
• Supervision og vejledning
• Opbygning af lager for specialpædagogiske hjælpemidler
• Hjælp til fagligt efterslæb – ”ligeværdig læring”
• Tværfaglig indsats overfor børn, der har langvarige fravær

Tip teamet – se hvad vi tilbyder på www.tip-teamet.dk 
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Sådan får I kontakt til Videnscentrets inklusionsteam:

Drejer det sig om børn og unge i skolealderen, sender skolele-
der eller PPR-medarbejder en mail til:
Post inklusionsteamet@hedensted.dk

Drejer det sig om børn i førskolealderen, sender daginstitutions-
leder eller PPR-medarbejder en mail til:
tip-teamet@hedensted.dk

Tip-teamet koordinerer med inklusionsteamet.

Begge mailbokse tjekkes dagligt, og I vil herefter blive kontaktet 
for det videre forløb.

Henvendelser vedr. børn og unge i skolealderen
Mindre henvendelser kan sendes direkte på mail. Ønske om 
møde/oplæg/vejledning o.lign. skal gå via skolelederen.


