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Kalundborg Kommune 
 
Høringssvar vedr.  
”Oplæg til muligheder for tilrettelæggelsen af sprogindsatsen på skoleområdet i Ka-
lundborg Kommune” 
 

 
 
Kalundborg Lærerkreds har drøftet det udsendte materiale og vores anbefaling er, at sprogtilbuddet placeres på 
1 almen skole og at det forbliver på Årby skole. 
Dette begrundes med følgende: 
 

o det styrker de faglige kompetencer, at de er samme sted og har den daglige sparring. Der er så få med-
arbejdere i nuværende tilbud på Årby Skole (1 børnehaveklasseleder, 1 lærer, 2 pædagoger og 2 talehø-
relærere), at den faglige ekspertise og sparring vil gå tabt, hvis de spredes på flere skoler. Der er brug 
for at bevare et fagligt miljø på området. 
 

o kvaliteten i det pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud kan ikke opretholdes, hvis medarbejderne i 
nuværende sprogtilbud spredes på flere skoler. Det vil ikke være muligt at sikre, at alle enkelte elever får 
de samme  optimale læringsrammer, som for nuværende. 
 

o hvis formålet er – som det står i oplægget – at de tale-høre-faglige medarbejdere skal samles, så medar-
bejderne kan opbygge stærke faglige netværk, så skal medarbejderne jo netop være på én skole. 
 

o inklusionscentrenes opgave er meget bred i.f.t. de vanskeligheder, som eleverne har, så i forvejen skal de 
pædagogiske medarbejderes faglige ekspertise spænde vidt. Det vil være vanskeligt at favne endnu en 
sårbar elevgruppe. De nuværende medarbejdere vil ikke kunne dække kompetencebehovet i 3 inklusi-
onscentre – og slet ikke på alle almenskolerne. 
Det er vores opfattelse, at inklusionscentrene pt. ikke vil have gavn af nye udfordringer. Desuden frem-
går det ikke af forslaget, om det i givet fald samlet vil betyde færre pladser til inklusionseleverne i cen-
trene – hvilket vi mener vil være helt utåleligt og uacceptabelt 
 

o På Årby skole er de fysiske rammer til stede. Rammerne er nyrenoverede og de er indrettet til sprogtil-
buddet. 
Eleverne i sprogtilbuddet har tæt tilknytning til og deltager i almenmiljøet. 
Det faglige miljø og de faglige kompetencer har optimale vilkår, både i.f.t. sprogklassedelen og i.f.t. 
samarbejde med det øvrige pædagogiske personale i almenskole og SFO. 
 

Med venlig hilsen 
 
Karen Sørensen 
Kredsformand 
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