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Til kommunalbestyrelsen 

Folkeskolen og status på inklusionsindsatsen  

 

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling igangsatte i efteråret 

2015 et inklusionseftersyn. Der blev nedsat et ekspertudvalg af kommu-

nale ledere og medarbejdere, der skulle afdække kommunernes inklusi-

onsindsats og komme med praksisnære anbefalinger. Ekspertudvalget, 

med formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal i spidsen, har den 

11. maj 2016 overleveret sin rapport til minister Ellen Trane Nørby. 

 

KL har på forskellig vis bidraget med viden til ekspertudvalgets arbejde 

herunder med fakta om kommunernes ressourceforbrug i folkeskolen og 

forskellige måder at tilrettelægge inklusionsindsatsen på. 

 

./. KL har den 11. maj 2016 udsendt denne pressemeddelelse i forbindelse 

med offentliggørelsen. 

 

Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale om, at 96 pct. af eleverne i 

2016 skal være en del af det almene fællesskab i folkeskolen. Aftalen 

blev indgået for at vende en uheldig udvikling, hvor skolerne eksklude-

rede flere og flere elever. Kommunerne brugte en meget stor andel af de 

samlede ressourcer til specialtilbud, uden at eleverne der og i folkeskolen 

fik tilstrækkeligt gode resultater. 

 

Det er aftalt, at regeringen og KL skal drøfte inklusion og ekspertgrup-

pens arbejde som led i økonomiforhandlingerne. Her vil vi også drøfte 

status på arbejdet med folkeskolereformen. For KL er det vigtigt, at der 

skabes enighed om, at målet fortsat er, at flest mulige børn skal være en 

del af det almene fællesskab. 

 

Folkeskolereformen med mere tid til at lære, afvekslende og motiverende 

undervisning, hjælp til faglig fordybelse, åben skole og motion og bevæ-

gelse er gode elementer til at styrke læring og trivsel for alle børn. Også 

for børn med særlige behov. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger 

spiller en vigtig rolle. 

 

Kommunerne er nået langt, men er endnu ikke i mål. Det er naturligvis en 

lang proces, som kommunerne og skolerne også har grebet forskelligt 

an. Der arbejdes målrettet på, at alle elever skal lære så meget, de kan 

og samtidig trives. Det gælder uanset, om de er i det almene fællesskab i 

folkeskolen eller i et specialtilbud. 

 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/KL-Anbefalinger-til-god-inklusion-skal-ud-og-virke-i-kommunerne-id203063/?n=0&section=31275
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KL vil gerne opfordre til, at alle kommuner tager positivt imod ekspertud-

valgets rapport, og at kommunalbestyrelsen bruger anledningen til i den 

kommende tid at gøre status på arbejdet med reformen og en inklude-

rende skole. 

 

KL udsender i næste uge en række aktuelle nøgletal til alle forvaltninger: 

”Tal for folkeskolen”. Sammen med nøgletallene vedlægges et materiale 

om, hvordan nøgletallene kan bruges i kommunens videre arbejde med 

at skabe en skole for alle. I dette arbejde kan kommunen drage god nytte 

af inspirationen fra ekspertudvalget.  

 

I forlængelse af drøftelserne med regeringen om folkeskolen vil KL ud-

sende yderligere information om, hvordan KL vil understøtte kommuner-

nes fortsatte arbejde med at omstille skolen.  

 

./. Ekspertudvalgets rapport kan findes via dette link: Rapport 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Damm  

   Kristian Wendelboe 

http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Maj/160511-Inklusionseftersyn-96-procents-maalsaetningen-droppes

