KALUNDBORG LÆRERKREDS

Kalundborg Lærerkreds, forsamlet til generalforsamling den 16. marts 2018, udtaler:

Inklusion
Lærerne i Kalundborg Kommune har i stigende grad arbejdet med inklusion de seneste år. Med en målsætning om at
inkludere væsentlig flere elever i almenskolen er mange læreres hverdag forandret. Det kan for rigtig mange være
opslidende at arbejde inkluderende hver eneste dag, især når det opleves svært at få den nødvendige hjælp og støtte.
Alt for ofte er det ”et vilkår”, at lærerne selv skal opfinde og afprøve metoder og organiseringsformer, der fungerer i
hverdagen for elever med særlige behov. Alt for ofte står lærerne alene i klassen med elever, der har forskellige
udfordringer, som kræver individuelle hensyn. Samtidig er der opstået et krydspres, hvor lærerne på den ene side
skal levere bedre faglige resultater for den enkelte elev år for år og på den anden side skal lægge stor vægt på
fælleskabet for at kunne lykkes med inklusionsopgaven.
Det kan lærerne ikke holde til.

Forskning viser, at faktorer som udvikling af lærernes kompetencer, mindre klasser, muligheden for at have to
lærere i en klasse og co-teaching løfter alle elever.
Skal det lykkes med ”Stærke børnefælleskaber” i Kalundborg Kommune, så skal kommunen sikre:
 At lærerne har kompetencer til og mulighed for at løse inklusionsopgaven og får den tilstrækkelige og
fornødne hjælp. Inklusionen er ikke et individuelt problem, hvor ansvaret for succes placeres hos den
enkelte lærer, men en kommunal opgave.
 At det i klasser med særligt udfordrede elever løbende skal vurderes, om klassen har den fornødne støtte.
 At kommunen har det nødvendige antal lærere til at løfte de konkrete udfordringer.
 At lærerne kan få hurtig og kompetent hjælp i klassen, når elever har behov for det.
 At Kalundborg Kommune har effektiv udredning og handling i forhold til elever med særlige udfordringer
og behov.
Derfor opfordrer generalforsamlingen politikerne i Kalundborg Kommune til, at vi i samarbejde prioriterer
inklusionsindsatsen og finder de bedste løsninger til gavn for alle elever og lærere i folkeskolen i Kalundborg
Kommune.
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