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Ballerup, den 21. januar 2015 

 
 
 
 
 
Ballerup Kommune 
Att: Kommunalbestyrelsen, Børne- og Skoleudvalget   
 

 
Høringssvar til ’Strategi for læring, udvikling og trivsel’ 
 
Vi kvitterer for det fremsendte materiale og udtrykker i den forbindelse stor tilfredshed med høringsperio-
dens længde, som har muliggjort en ordentlig behandling. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi også tilla-
der os at kommentere på ’rapporten om ressourceanvendelsen på det specialiserede område’.  
 
I nærværende sag er selve strategien snart sagt det mindst betydningsfulde element, idet en budgetover-
dragelse fra C-BUR til C-SI og nye budgettildelingsmodeller samtidig er under eksekvering – væsentlige 
strukturforandringer, som vi umiddelbart hilser velkomne. 
 
Inklusion er folkeskolens største udfordring, når vi ellers skærer de aktuelle problemstillinger omkring lov-
givning og overenskomstforhold væk. Vi er derfor nødt til at bevæge os ned fra de høje tinder og konfron-
tere de konkrete praksisudfordringer, som står i vejen for en forsvarlig og værdiskabende inklusion.  
 
Lad det være sagt med det samme; vi har meget svært ved at finde initiativer i den nye strategi, som be-
trygger os i, at vi for alvor er på rette spor. Ballerup Lærerforening har været repræsenteret i styregruppen 
for en ny inklusionsstrategi gennem det seneste års tid, og på den baggrund ved vi, at kommunen har gjort 
sig flere og langt mere nuancerede overvejelser, end hvad der fremgår af materialet. Vi vil gå så langt som 
til at sige, at materialet ikke kan betegnes som en strategi, men i bedste fald som en lettere uklar vision. Og 
endnu én af den slags har vi slet ikke brug for. Vi har flere gange tidligere, og i andre sammenhænge, efter-
lyst, at kommunale strategier og modeller generelt udarbejdes med en bedre balance mellem konstruktion 
og realisme. Vi savner simpelthen, at afsættet tages i den viden og de erfaringer, som de fagprofessionelle 
allerede har. Man skal ikke undgå ’besværet’ med at lytte til dem, som står med opgaven, men derimod 
værdsætte, at det virkelighedsnære sikres en fremtrædende plads i strategiarbejdet.   
 
Vi anerkender, at opgaven har været svær; formulér en strategi for den samlede inklusionsindsats på 0-25 
års-området. Kommissoriet har muligvis været en del af problemet, for kan man reelt udarbejde én absolut 
strategi, som dækker et så bredt og mangefacetteret område? Vi havde gerne set, at der var blevet formu-
leret en overordnet vision eller værdipolitisk ramme, som de forskellige områder kunne underordne deres 
respektive strategier. Noget kunne tyde på, at det alligevel bliver resultatet, men vejen dertil er unødven-
digt omstændelig. For os indeholder en strategi operationelle tiltag, og det er den foreliggende ”strategi” 
desværre langt fra at kunne levere.  
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Status på inklusionsindsatsen i Ballerup  
Vi har valgt at give en kort status på vores oplevelse af den hidtidige inklusionsindsats på skoleområdet som 
afsæt for vores kommentarer og anbefalinger til den fremtidige indsats.  
 
Siden Ballerup Kommune overtog ansvaret for specialundervisningen af børn i forbindelse med kommunal-
reformen i 2007, har der ligget et fortsat pres på lærerne. Et pres som udspringer af, at mange børn reelt 
visiteres til et undervisningstilbud, hvor lærerne ikke har de specialpædagogiske forudsætninger eller ram-
mer for at understøtte børnenes specifikke faglige og personlige udvikling – hvad enten vi taler almen- eller 
specialundervisningsområdet. Strategien har synes at være at visitere børn med særlige behov til billigere 
undervisning ledsaget af et ureflekteret håb om, at lærerne nok på et tidspunkt opbygger viden og erfaring 
til at håndtere både den individuelle specialpædagogiske opgave og undervisningsopgaven for hele klassen. 
Det er utopi – ikke mindst, fordi der i takt med, at viden og erfaring opbygges i den inkluderende folkeskole, 
tilføres stadig flere børn med mangeartede og særlige behov til den enkelte klasse. Der har med andre ord 
været tale om kronisk utilstrækkelige rammer for en reel inklusion.    
 
For lærerne står den virkelighed tilbage, at oplevelsen af magtesløshed i forhold til undervisningsopgavens 
kompleksitet bliver et vilkår, som ikke har en løsning i horisonten. Når lærerne samtidig mødes af påstan-
den om, at inklusion er en succes, mister de motivationen og engagementet for ikke at tale om tilliden til 
ledelse, forvaltning og politikere. Fortællingen om inklusionens præmisser og succes vinder ikke genklang i 
klasseværelset, og det hele udvikler sig til et betændt og komplekst arbejdsmiljøproblem, som ikke mindst 
har lærerens evne til at lykkes i centrum. Det er åbenlyst uacceptabelt, at børnene har været forsøgsobjek-
ter for den hidtidige inklusionsstrategis håb om, at lærerne nok på et tidspunkt bliver bedre til at løse opga-
ven.   
 
Inklusionsstrategien har været direkte årsag til, at arbejdsmiljøet på skoleområdet er blevet stadigt mere 
kritisabelt. Lærere stilles i afmagtssituationer, hvor de ikke har redskaberne til eller mulighederne for at 
håndtere undervisningsopgavens kompleksitet. Når læreren skal motivere eleverne til at modtage under-
visning på et højere fagligt niveau og samtidig stilles i en situation, hvor klassens fællesskab skal rumme og 
inkludere børn med vanskeligheder, som for 10 år siden var berettiget til vidtgående specialundervisning, 
opleves målene for ofte som modsatrettede.  
 
Inklusion bør først og fremmest være et pædagogisk mål, som nås med pædagogiske midler. Indtil videre 
har der primært været tale om et middel til at nå et økonomisk mål. 
 
 

Kommentarer og anbefalinger    
Vi har nedenfor udvalgt en række områder, som vi mener, kommunen skal have særlig opmærksomhed på.     
 

1) Inddragelsen af de fagprofessionelle  
I Høringsbrevet er den såkaldte strategis meget ambitiøse formål beskrevet. Det er et formål, som vi er 
fuldstændig enige i: ”Formålet med den nye strategi er at sikre, at Ballerup Kommune har en strategi, der er 
rammesættende for konkret lokal praksis… Den skal sætte rammer og retning for konkret udvikling af mo-
deller og redskaber for professionel praksis, der understøtter et sammenhængende udviklingsforløb. Efter 
strategien er politisk besluttet, vil der blive organiseret et implementerings- og udviklingsarbejde af konkre-
te praksismodeller og redskaber. Relevante parter fra praksis vil blive inviteret ind i arbejdet.” 
 
Vi ville imidlertid sådan ønske, at der undervejs i styregruppens arbejde havde været et større fokus på at 
tage afsæt i de udfordringer, som lærere og pædagoger står i qua det vidtgående inklusionsfokus. Det er for 
os at se ganske uforståeligt, at praksisnysgerrigheden er så begrænset og viljen til reelt at konfrontere ud-
fordringerne så fraværende. Hvis ønsket vitterlig er løsninger, som kan fungere i praksis, er vi nødt til at 
komme så tæt på opgaven, at virkeligheden for alvor udfordrer os. Alting er lettere på afstand. 
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Det er desværre kendetegnende, at styregruppearbejdet og rapportudarbejdelsen alene er foregået via 
inddragelse af parter, som opererer overvejende strategisk og/eller økonomistyrende. Vi vedkender, at 
arbejdet kompliceres voldsomt af, at de fagprofessionelle tages med på råd, men resultatet ville helt givet 
have været langt mere konkret, genkendeligt og brugbart for praktikerne.  

 
2) Inklusions- eller økonomifremmende budgetstyring 
Vi vedstår behovet for en model, som sikrer det enkelte barn et undervisningstilbud, der er netop så tæt på 
almenskolen, at den etiske balance mellem barnets undervisningsbehov og behovet for budgetstyring sik-
res. Denne balance skal fremadrettet skærpes, så vi undgår fejlvisitation af børn med særlige behov. De 
seneste års budgetstyring har i alt for høj grad haft indlejrede økonomiske incitamenter, som har gjort det 
opportunt at spare på den specialiserede indsats. Vi skal med andre ord undgå tilfælde, hvor børn placeres i 
undervisningstilbud, som ikke tilstrækkeligt understøtter dem specialpædagogisk og fagligt. Når visitation i 
hovedsagen har fulgt budgetansvaret, kan det unægtelig bære en overvejende del af ansvaret for fejlvisita-
tioner, da ressourceknaphed vil resultere i, at børnenes behov ikke i fornødent omfang tages i betragtning.  
 

3) Ansvarsfordelingen mellem C-SI og C-BUR  
Ballerup Lærerforening anbefaler med udgangspunkt i ovenstående vurdering varmt den igangværende 
ændring af ansvars- og ressourcefordelingen mellem C-SI og C-BUR. Vi anbefaler desuden, at den bistand, 
der leveres fra C-BUR, fokuserer på skolernes faktiske efterspørgsel. Vi bliver alt for ofte mødt af lærere 
med dårlige historier om mødet mellem konsulenternes synspunkter og løsninger og de behov, som til sta-
dighed udspringer af de konkrete undervisningssituationer på skolerne. Vi efterlyser mere nysgerrighed og 
flere feltundersøgelser fra C-BUR’s konsulenter som forudsætning for bistanden til skolerne. En sådan fæl-
les afklaring af udfordringer og behov ville bidrage positivt til vores fælles ambition om en endnu mere 
inkluderende folkeskole.  
 

4) Ubegribelig kategorisering af specialtilbuddene 
I rapporten foreslås en fremtidig opdeling i vidtgående, lettere og tungere specialtilbud, som for os at se er 
ubegribelig. Vi stiller os for eksempel helt uforstående over for at kategorisere undervisningstilbud til børn 
med generelle indlæringsvanskeligheder som ”lettere” specialtilbud. Denne gruppe kendetegnes netop ved 
et ekstraordinært behov for et individuelt og differentieret skoletilbud, som på ingen måde kan kategorise-
res som lettere. Det er anstødeligt på helt samme måde, som når kommunen benævner vidtgående special-
tilbud som ekskluderende. Vi mistænker kategoriseringen for at være lavet ud fra, om børnene er potenti-
elt udadreagerende snarere end ud fra hvilken specialpædagogisk indsats, der er nødvendig for at give ele-
verne en kvalificeret og udviklende undervisning.  
 

5) Vigtigt med en tidlig indsats 
Der er behov for udvikling af den tidlige og forebyggende indsats, da det har positiv indvirkning på børne-
nes chancelighed og fortsatte udvikling gennem skoleforløbet. Her er de genindførte sprogscreeninger et 
fint initiativ, men de kan ikke stå alene. Fra tid til anden drøftes det, om det er børnene, som skal være 
parate til skolen, eller om det er skolen, som skal være parat til børnene. Uanset hvordan vi vælger at bes-
svare det spørgsmål, er det åbenbart, at det socialiserende og opdragende arbejde, som foregår i børneha-
verne, er afgørende nødvendigt. Det kræver, at der prioriteres rimelige ressourcer, så der kan iværksættes 
de fornødne skoleforberedende aktiviteter. Udviklingen er imidlertid gået i den stik modsatte retning de 
seneste år. For at anvende en udpræget økonomisk term; vi skal turde investere i børnene.      
 

6) Vi savner konkrete initiativer, værktøjer og handlingsplaner 
Som anført i indledningen, mener vi ikke, at det foreliggende materiale kan betragtes som en strategi. Vi vil 
i samme moment ikke undlade at bemærke, at vi tilmed finder definitionerne og de oplistede tegn uklare 
og uinspirerende. Mange formuleringer mangler skoletraditionens vingesus, og vi er gennemgående be-
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kymrede over det lærings- og målstyringsparadigme, som gennemsyrer skolesynet i disse år. Et paradigme, 
som desværre også præger inklusionsstrategien. 
 
Vi savner konkrete initiativer, værktøjer og handlingsplaner. Og vi deler ikke opfattelsen af, at disse mest 
logisk udspringer af en vedtaget strategi. En strategi skal være konkret, anvise retning og lancere initiativer. 
Det kunne eksempelvis være i form af en: 

 Klar og ensartet linje i ansvarsfordelingen og varetagelsen af den ofte store administrative og 
kommunikative opgave i forbindelse med elever med særlige behov. 

 indførelse og understøttelse af en model til pædagogisk og faglig refleksion og vurdering, fx LP. 

 ensartethed i ressourcecentrenes organisation og vejledning, herunder muligheden for at kunne 
tilbyde kortere eller længere specialundervisningsforløb eller -grupper.  

 mere vidtgående og tværkommunal anvendelse af Kompetencecenterets ekspertise.  

 prioritering af fælleskommunale netværk for ressourcepersonerne. 

 klarere beskrivelse af C-BUR’s tilbud og ydelser, og at disse tager udgangspunkt i de fagprofessio-
nelles behov.            

 
Den nye strategi ønsker at fokusere på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er anerkendelses-
værdigt, men det er kun noget værd, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendige 
foranstaltninger.  
 

7) Ledernes forudsætninger og lærernes manglende efteruddannelse  
Fraværet af efteruddannelse kalder ikke på lærernes engagement i forhold til inklusionsopgaven. Modsæt-
ningen mellem mål og midler er trøstesløs, og det er meget beklageligt, når vi ved, at opkvalificeringen af 
de fagprofessionelle er en af de væsentligste forudsætninger for en succesfuld inklusion. Det er vores op-
fattelse, at kommunen ikke lever op til sit arbejdsgiveransvar i forhold til nødvendig efteruddannelse af 
børnehaveklasseledere og lærere, og vi vil kraftigt anmode om, at kommunen opprioriterer efteruddannel-
se og anerkender det som en naturlig del af arbejdstiden.  
 
Derudover efterlyser vi sikkerhed for, at ledere på almenskolerne har tilstrækkelige forudsætninger for at 
begribe og erkende den faglige ledelses betydning for inklusionsindsatsen. Lederne skal have overblik over 
de mange forskelligartede behov, der opstår, når 96 % af de undervisningspligtige børn skal gå i almensko-
len. Hvis ikke skoleledelsen besidder viden, indblik og erfaring inden for dette felt, er grobunden for udvik-
ling permanent udsultet. 
 

8) De nødvendige ressourcer  
Hvis vi for alvor skal tro på den ambition, som ligger i den nye strategi, er vi nødt til at have vished for, at 
der er ressourcer til at iværksætte de påkrævede, forebyggende initiativer i almenundervisningen og til 
løbende at etablere støtteforanstaltninger om nødvendigt. Det forudsætter, at der ansættes flere lærere i 
skolevæsenet, da vi nøgternt kan konstatere, at der mangler hænder til at løfte de mange opgaver. Efter-
uddannelse er betydningsfuldt, men vi kan ikke alene uddanne eller organisere os til at kunne håndtere 
inklusionsopgaven kvalificeret. Der er grænser for, hvad selv den mest velforberedte, pligtopfyldende og 
engagerede lærer kan overkomme og rumme i en undervisningssituation.   
 
 
Med kritisk hilsen 
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  


