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Inklusion. 
 
 
Kalundborg Lærerkreds forsamlet til generalforsamling torsdag d. 23. marts 2017, 
udtaler: 

 
Kalundborg Kommune har de sidste 3 år - lige som resten af landet - arbejdet på at 
inkludere mange flere børn i almenskolen end tidligere. For lærernes arbejdsdag 
betyder det en mere broget elevflok og stærkt øgede krav til både relations- og 
forberedelsesarbejdet.  For at kunne lykkes med den opgave, er det helt afgørende, 
at lærerne oplever, at der er hjælp at hente – at de ikke står alene med 
udfordringerne. Efter Kalundborg Lærerkreds’ opfattelse er det desværre alt for tit et 
vilkår, at lærerne selv skal opfinde og afprøve metoder og organiserings-former, der 
kan fungere i hverdagen for elever med særlige behov.  
 
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 og de sociale færdigheder for at kunne lykkes med 
inklusionsopgaven. 
 
Af kredsens egen inklusionsundersøgelse fra februar i år fremgår det, at hele 75% af 
de, der har svaret, oplever at have elever i klassen, som ikke får den hjælp, som 
læreren skønner, at der er behov for. Over halvdelen svarer, at de ikke mener at 
have tilstrækkelige kompetencer til at løfte inklusionsopgaven, de ved ikke, om de 
kan få hjælp, – og de er i tvivl om, om deres skole har lavet handleplaner for 
inklusionen. For blot at nævne nogle få pointer. 
 
Det er velkendt, at det er en kæmpestor belastning, hvis man står med 
fornemmelsen af at være alene med ansvaret for en opgave, der er for vanskelig. Vi 
er bekymrede for lærernes arbejdsmiljø og for, at endnu flere lærere skal vælge 
folkeskolen fra.  
 
Derfor opfordrer vi vores arbejdsgiver til at sikre, at lærerne har den tilstrækkelige 
og fornødne tid til at løse inklusionsopgaven.  Ressourcerne skal være til stede på 
skolen – både i form af hænder, kompetencer og økonomi.  
 
Inklusionen er ikke et individuelt problem, hvor ansvaret for succes placeres hos den 
enkelte lærer, - det er en kommunal opgave. Vi skal løse den sammen. 
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