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Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår.
Det betyder, at reformens fokus og tilgange – arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik
- nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes
uddannelse til lærere og pædagoger og alle distrikter får en inklusionskoordinator.

I hele 2009 var distrikterne Indre by og Bispebjerg pionerer i specialreformen. Der er ansat inklusionskoordinatorer, og pædagoger og lærere har været på efteruddannelse
i inkluderende pædagogik, hvor de har arbejdet med
forskellige måder og metoder til at sikre et inkluderende
fokus i arbejdet med børn og unge.

Vi skaber åbne og udviklingsorienterede miljøer ved at
kvalitetssikre vores tilbud til børn og unge, så de oplever
sig selv som aktive deltagere i fællesskabet.

Som pioner har man travlt - der er masser at gå i gang
med. Vi har arbejdet bredt med bl.a. støtteressourcerne i
dagtilbudsområdet, Fælles Indsats i skoler og institutioner,
LP modellen, udformningen af handleplaner og indstillings
skemaer, praksisfortællinger og Børnemiljø vurderinger.
Der har været afholdt kursus, temadage, foredrag og
forskellige faglige netværk er dannet. Indre by har produceret en flot video og Bispebjerg har udgivet aviser. Flere
af disse tiltag præsenteres i avisen her.

I København skal alle børn og unge have den støtte og
hjælp, der fagligt, socialt og fremadrettet gavner dem
bedst. Vi skal arbejde på, at den rette hjælp og støtte i
højere grad kan gives i de naturlige børne- og ungdomsfællesskaber – de almindelige skoler og institutioner og
derved bremse den stigende udskillelse af børn til særlige
foranstaltninger.

Side 2:
Der skal skub i tingene

Praksisfortællinger og Socialt Inkluderende Praksisanalyse. Mange pædagoger og lærere efterlyser
konkrete værktøjer i arbejdet med at gøre sin
pædagogiske praksis mere inkluderende. Et godt
tilbud på et konkret værktøj er praksisfortællinger
og analyse af disse ved hjælp af en Socialt Inkluderende Praksisanalyse (SIP analyse).
Børnehaven Hurlumhej i Bispebjerg arbejder med
metoden, der bruges til at få mere styr på de pædagogisk
udfordringer med et barn eller en børnegruppe og til at
arbejde i en inkluderende retning. I Hurlumhej har alle
pædagoger været på kursus i inklusion i forbindelse med,
at Bispebjerg i 2009 var Pionerdistrikt i Specialreformen.
På kurset lærte de bl.a. at arbejde med praksisfortællinger
og SIP analysen.

Holbergskolen i Bispebjerg har flere gange samarbejdet med Familieskolen i Hellebæk. Søren
Tranholm og Susan Pedersen er klasselærere for
henholdsvis 1.v og 2.u, hvor et søskendepar fra de
to klasser har deltaget med deres mor i et forløb.
”Vi havde massive adfærdsproblemer omkring nogle børn
i 2.u,” fortæller klasselærer Susan Pedersen. ”Efter mange
forskellige tiltag som ikke hjalp tilstrækkeligt, rådede
PPR psykologen os til et samarbejde med Kursusstedet i
Hellebæk. Vi så på, hvilke børn i klassen, der kunne have
glæde af - og mulighed for - at kunne deltage i et ophold,

”Det første møde virkede overvældende, da de to lærere
fra Hellebæk præsenterede målskemaer og handleplaner
for børnene, og alt blev ført til referat” fortæller Susan.
”Jeg kunne ikke helt overskue situationen set i forhold
til, at jeg jo havde en hel klasse, jeg også skulle have til at
fungere. Hvordan skulle jeg dog kunne gøre alt det her? –
Men da vi så kom i gang og fandt en måde at gøre det hele
på, må jeg jo sige, at det fungerer rigtig godt, og at det
ikke giver væsentligt mere praktisk arbejde, end vi plejer
at gøre” konstaterer Susan.

” Inde i forløbet besøgte vi igen Hellebæk, og jeg oplevede, min elev var rigtig glad for at være deroppe, og
jeg oplevede en mor, der var glad for at kunne vise de
mange positive resultater frem” fortæller Susan og tilføjer
”Stedet er jo fantastisk, og det betyder også meget, at
børnene kan boltre sig i skønne omgivelser.”

Omdrejningspunktet er målmappen, der føres efter hver
time, og betyder meget for barnet. Det bliver bevidst om,
hvad der sker, når man kan tale om scoreresultaterne, og
hvad der gjorde, at resultatet blev godt eller skidt.
”Man kommer ikke udenom, at det tager lige lidt ekstra
tid efter timen at sikre, at målmappen følges op, og det

Samarbejdet er tæt i hele forløbet og lærerteamet kommer til skolen for at observere barnet i klassen, hvilket
også medfører positiv dialog lærerne imellem. Både Susan
og Søren er parat til at samarbejde om nye børn i fremtiden, fordi de oplevede en forandring i børnenes adfærd
under forløbet.

kræver lærerens vilje - specielt i starten, men det virker
meget effektivt, så man fortsætter gerne med denne
ekstra indsats”, mener Søren.

– OG HVAD SIGER
FORÆLDRENE

” På kurset skrev vi praksisfortællinger og prøvede
at arbejde med SIP analysemodellen ud fra dem. Vi
arbejdede på tværs med pædagoger og lærere fra andre
institutioner og en enkelt skole, som vi delte vores fortællinger med og analyserede dem sammen,” fortæller Lasse
Juul Pedersen, der er pædagog i Hurlumhej. ” I efteråret
holdt vi en pædagogisk dag her i institutionen, hvor
inklusionskoordinatoren kom og underviste i metoden.
Her var alle medarbejdere med, og vi skrev alle sammen
praksisfortællinger og prøvede sammen, at analysere
dem.” Nu bruger vi praksisfortællinger og SIP analysen på
vores personalemøder i forhold til forskellige fortællinger
fra vores egen hverdag i institutionen.”

Carina Chrestensen

Side 3:
Praksisfortællinger

Carina Chrestensen er mor til 3 børn mellem
2 ½ og 10 år og blev af børnenes skole og PPR i
foråret 2009 rådet til et ophold på Kursusstedet i
Hellebæk, som hun tog imod.
”Min datter havde problemer i sin klasse, og jeg var derfor
til en samtale med skolepsykologen, der fortalte om
Kursusstedet i Hellebæk og anbefalede, at det kunne være
noget for os som familie og for klassen og lærerne. Jeg var
da lidt bekymret over at skulle derop. Jeg tænkte, hvad nu
hvis jeg laver en indsats med mine børn og klassen så ikke
følger med” indleder Carina Chrestensen. ”Men skolen
bakkede mig fuldstændig op og sagde, at de ville være med
hele vejen, hvilket gjorde mig tryg. Allerede to dage efter
beslutningen var taget, kom lærerne fra Hellebæk ind
på Holbergskolen for at forklare forløbe. Min dreng var
lige startet i 0. klasse og min datter gik i 1. kl. Fra starten
lavede vi nogle mål med min datter omkring hendes
situation, og mandagen efter var vi oppe at se stedet, og
så startede vi umiddelbart efter.”
” Vi blev mødt med åbne arme fra starten, men jeg var
fuldstændig kvæstet efter den første gang, og tog hjem
med en dundrende hovedpine af alle de mange indtryk.

STOR PÆDAGOGIK KRÆVER
IKKE MEGEN PLADS
I distrikt Indre by har man i pioneråret 2009,
iværksat arbejdet med Fælles Indsats i to børnehaver og på en af de lokale skoler. Fælles Indsats
på lokalt plan bygger på den samme arbejdsmetode, som familieskolerne anvender, og som vi
har beskrevet her i avisen.

Værelsesfløjen er
indvendig malet
af Jeppe Eisner.

Men vi var glade i familien. Børnene fordi de mærkede
den positive opmærksomhed fra alle voksne og jeg, fordi
der allerede fra starten var forandring at spore. Den
samhørighed, der kom af, at Holbergskolen, Hellebæk og
jeg snakkede sammen, var rigtig positivt for specielt min
datter. Målmappen, der blev udfyldt hver dag, var et godt
omdrejningspunkt i vores hverdag og gav hende mod på at
nå de aftalte resultater.

– at gå til skolen og fortælle at mit barn havde problemer,
som vi havde brug for at gøre noget ved” fortæller Carina
Chrestensen og afslutter: ”Nu er der gået fem måneder,
siden vi sluttede, og jeg synes stadig, at vi har rigtig godt
fat og rigtig god kommunikation, både skolens ledelse,
skolepsykologen, lærerne, Hellebæk og mig imellem.
Jeg har dagligt kontakt med lærerne, og de skriver i et
kladdehæfte til mig hver dag.”

For mit eget vedkommende fik jeg nogle værktøjer, der
gjorde det muligt for mig at hjælpe og støtte på den rigtige
måde. Og hele vejen igennem glædede børnene sig hver
gang, vi skulle til Hellebæk, og for mig var den største
gave, at jeg hver uge havde 36 timers kvalitetstid med
mine børn.

Familiens forløb på Kursusstedet i Hellebæk blev afsluttet
i efteråret 2009, men Holbergskolen og Hellebæk følger
fortsat op omkring Carina og hendes børn bl.a. med
møder og weekendophold.

’Der var selvfølgelig en masse på programmet, og opgaver
vi skulle lave, men jeg havde jo overskud, da jeg ikke skulle
tænke på opvask, tøjvask eller madlavning – jeg skulle
være sammen med mine børn, og jeg opdagede sider ved
mine børn og mig selv, som gjorde,
at vi kunne ændre væsentlige forhold. For eksempel fandt
jeg personligt ud af, at jeg var dårlig til at spørge om hjælp

I Carinas datters klasse har lærerne fra hhv. Holbergskolen og Hellebæk sammen planlagt et undervisningsforløb,
der skal styrke klassens sociale miljø, som de skal gennemføre inden sommerferien. Carina og hendes børn
ser stadig 5 af de familier, de mødte under opholdet i
Hellebæk
Læs mere om Kursusstedet i Hellebæk:
www.kih.kk.dk

Til at begynde med var de to involverede lærere og psykologen på kursus i metoden, der er stærkt inspireret af
Marlborough metoden, og de har også været på studietur
til Marlborough Family Center i London.

Hensigten med indsatsen er, at barnet fortsat
kan blive på skolen eller i institutionen på en god
måde og indsatsen forankres lokalt – det giver
plads til fleksibilitet i samarbejdet .

”Vi har valgt at starte lidt forsigtigt op, fordi vi vil være
sikker på succes, og vi vil finde en måde at gøre det på,
som passer netop vores skole. Fælles Indsats skal passe til
den skole eller institution, som arbejder med det, og der
kan godt være varierende behov og muligheder.” fortæller
Marianne Østergaard.

Den Classenske Legatskole meldte sig under fanerne, da
der blev en mulighed for at igangsætte et projekt med
Fælles Indsats. Marianne Østergaard er AKT vejleder på
Den Classenske Legatskole i centrum af København og
kollega Birgitte Henriques og PPR psykolog Charlotte
Ljunggren har dannet et team, som det sidste år har
arbejdet på at skabe skolens helt egen flerfamilieklasse –
eller Fælles Indsats, som det hedder.

Ressourceforbruget skulle stå mål med skolens øvrige
tiltag. Lærerne på skolen var lidt skeptiske i starten, så
teamet passede meget på at økonomisere med ambitionerne, og de lånte bl.a. lokalerne på kvisten oppe hos
sundhedsplejersken, så projektet ikke greb ind i den
almindelige lokalefordeling. Her dannede en sofagruppe
og nogle borde og stole rammen for de 2 familier, de
startede med.

Kursusforløbet for familierne i Fælles Indsats varer 9 uger.
I denne periode møder forældrene op og er sammen med
deres børn en hel skoledag om ugen oppe på kvisten, hvor
psykologen fungerer som processtyrer og sikrer en tryg
og respektfuld stemning.

Side 6:
Holbergskolen; og skolen mener...
Mor og forældrene mener...

Teamet fortæller, at der er visse forudsætninger, de
synes skal være opfyldt før en skole er parat til at skabe
et Fælles Indsats projekt. Skolen skal være sporet ind på
den grundlæggende tænkning, der er i Fælles Indsats. Det
handler bl.a. om en anerkendende indfaldsvinkel, hvor de
voksne forstår, at børn gør det, de gør af nødvendighed og
ikke af uvilje eller trods, og hvor man også tænker indad
og selv gerne vil forandrer noget. Vigtigst, er de enige om,
er, at ledelsen virkelig vil det og støtter op om processen
hele vejen.

Stig Schiermer, Områdechef for distrikt Bispebjerg
Trine Bjerg, Inklusionskoordinator
Lone Mortensen, leder af PPR, Bispebjerg

”Det var en besynderlig situation første gang jeg skulle filmes.
Jeg skulle virkelig overvinde mig selv, men da jeg så optagelserne og så, hvordan jeg kunne bruge metoden konstruktivt,
forsvandt al tvivl .” fortæller Pernille Middelton. ”Jeg har
taget mange af punkterne i positiv ledelse med mig. Det at
guide børnene og give dem alternative handlemuligheder og
være positiv og bekræftende. Det er ikke noget, der ligger
så fjernt fra, hvad jeg forsøgte at gøre før, men jeg er blevet
meget mere bevidst om det nu.”
Institutionerne i Bispebjerg kan modtage et Marte
Meo forløb

Psykologens arbejdsindsats og PPR er under forandring. Fra den mere traditionelle rolle i skolen,
hvor psykologen tidligere undersøgte og foreslog
henvisning til specialundervisning på baggrund af
indstillinger eller anden foranstaltning til nutidens
arbejdsform, der er inkluderende, vejledende og
mere konsultativ. I dag omfatter PPR og dermed
psykologens arbejde hele 0-18 års området. Der
fokuseres på at arbejde med hele læringsmiljøet
og med at skabe et samarbejde og en fælles
målrettethed hos alle de involverede: forældre,
lærere, pædagoger og børn, bl.a. med det sigte at
skabe grobund for inklusion, der hvor børnene er.
Psykolog Christine Vinum fortæller om inklusion
set fra hendes funktion som psykolog på Lundehusskolen og nærliggende daginstitutioner.
Det er vigtigt, at jeg som psykolog er nem at komme til
for lærere og pædagoger. Det kan være med ønsket om
supervision til en konkret problemstilling – eller ønsket
om at vende en udfordring. Skal jeg se nærmere på et
barn, bliver jeg en slags koordinator og advokat for, at
processen sker til barnets bedste - ud fra mit kendskab til
barnet, forældrene og problemerne. Jeg skal i samarbejde
med skolen eller institutionen og forældrene finde den
bedst tænkelige måde at inkludere barnet i dagligdagen,
så det får de bedste betingelser på vejen frem. Der findes
ikke en entydig fremgangsmåde, bortset fra de lovgivningsmæssige formaliteter, så jeg prøver at sammenstykke
et billede - en helhed - af barnet ud fra de forskellige opfattelser af barnet, jeg præsenteres for gennem forældre,
lærere, pædagoger og andre nær på barnet.

Et eksempel på en fremgangsmåde på skolen kunne være
en samtale med lærerne først om, hvilke problemstillinger de ønsker hjælp til og dernæst med forældrene
om, hvordan de oplever barnet derhjemme. Tit sker der
det, at jeg her får to forskellige perspektiver på barnets
udvikling, og det udfordrer mig og kan gøre relativeringen
sårbar. Dernæst har jeg samtaler med barnet, eventuel
testning og netværksmøder gerne med flere parter som
f.eks. SFO og eventuelt socialforvaltningen.
Som psykolog foretager man altid en vurdering af, hvilke
redskaber og metoder man vil benytte i den konkrete
sammenhæng. Et af de redskaber vi kan benytter på skoler
er intelligenstest, for at afklare om barnet har kognitive
vanskeligheder og læringsproblemer, men der kan også
indgå flere andre test eller observationer, men det
vigtigste er samtaler med de involverede parter.
Der, hvor inklusionen starter for mig, er allerede måden,
jeg bliver kontaktet på. Det er vigtigt at pædagogen eller
læreren bliver en aktiv medspiller i forhold til, hvad de
vil have mig og PPR til at hjælpe med. Jo bedre de er til at
tænke inkluderende i forhold til barnet, jo bedre kan jeg
rådgive og hjælpe til et fælles resultat. Normalt får vi som
psykolog et indstillingsskema, hvor pædagoger eller lærere
og forældre alene skal beskrive barnets vanskeligheder
under rubrikken: Beskriv barnets vanskeligheder.
Der står meget lidt om barnets ressourcer eller omgivelser, og derfor er det vigtigt, at jeg allerede fra dette punkt
løfter lærernes og pædagogernes blik for at se barnet i
nogle andre anerkendende retninger. De forventer, at jeg
forholder mig til det, de har skrevet i indstillingsskemaet,
hvilket er, hvad de har bedt om, men så vil jeg gerne i

forhandling med dem, hvor jeg kan stille dem spørgsmål
om netop barnets ressourcer og forhold.
Typisk i dag på skolen, får jeg et pædagogisk notat, hvor
lærerne i hovedfagene udelukkende beskriver barnet
fag-fagligt. Det vil jeg gerne udvide, så inklusionstanken
allerede starter her. Jeg arbejder meget på, at vi får et
samarbejde, hvor alle barnets lærere er involveret, og
at udtalelserne ikke kun er fag-faglige betragtninger.
Et eksempel på et godt notat vil være at bede læreren
eller pædagogen om ikke kun oplysninger om, at barnet
har svært ved indlæring, men at brede det mere ud og
beskrive, hvornår vanskelighederne viser sig, og hvordan
barnet og omgivelserne reagerer i de situationer. Hvilke
situationer opstår, hvem har barnet konflikterne med,
hvad er der gået forud, er det altid det samme, er der
et mønster i venskabsrelationerne, er der dialog med
forældrene, har de hørt om situationen før osv. Vi kan i
dag bruge en vifte af muligheder i klassen ud over specialundervisningen, og jeg arbejder med at omarbejde og
udvikle skemaer og samarbejdsformer, så det pædagogiske
notat fremover rummer oplysninger, der gennem det
tværfaglige samarbejde giver barnet, klassen og læreren
eller pædagogen optimale muligheder.
Jeg er ikke uddannet lærer eller pædagog, og det er derfor
vigtigt for mit arbejde, at få den optimale forståelse af barnet gennem de andre faggrupper, så samspillet mellem os
bliver så nuanceret som muligt. Pædagogerne og lærerne
skal gennem en kulturændring her og nu, og vi kan løfte
meget i praksis i dagligdagen gennem det tværfaglige
proaktive samarbejde, så den moderne lærer får hjælp til
at løfte ansvaret for elevens trivsel i klassen.

BARNET FÅR EN PLADS
BLANDT DE ANDRE
egentlig magtede. Så vi prøvede, gennem evaluering,
skemaer og møder, at finde frem til, hvad der skete, når vi
ekskluderede børnene, og hvad der skulle til for i højere
grad at inkluderede dem. Det var svært i starten, men
forståelsen ændrede sig gennem fællesskabet om at blive
inkluderende – og vi evaluerer stadig.”

Læs mere om Marlborough metoden her i avisen …

Det har været tradition, at støtteressourcer
til daginstitutioner er blevet tildelt et bestemt
barn. Støttepædagogen har ofte koncentreret sit
arbejde omkring barnet og har på mange måder
arbejdet isoleret.
Specialreformen og målet om en mere inkluderende pædagogisk praksis sætter større fokus på
det samlede pædagogiske lærings- og udviklings
miljø i institutionen. I Bispebjerg har man det sidste års tid arbejdet målrettet på at udvikle et nyt
koncept for støtteressourcerne og støttepædagog
- teamets arbejde. Børnehaven Dommerparkens
leder Lene Gether og støttepædagog Mirjana
Ruzic fortæller om den nye arbejdsform.
”Det kan du jo ikke finde ud af, så du må hellere gå ned
på stuen” – ”Sådan en besked kunne et barn få, inden vi
sidste år gik i gang med pilotprojekt Inklusion herude,”
fortæller Lene Gether. ”Ambitionsniveauet lå mere
på vores forventninger til børnene, end hvad børnene

Fra 1. januar fik Dommerparken støttepædagog Mirjana
Ruzic, der nu skulle indgå i det nye støttekoncept, hvor
der lægges op til at arbejde med inklusion som fokus
og et meget tæt og struktureret samarbejde med det
faste personale i form af kontrakt, samarbejdsmøder og
evaluering.
”Fokus er skiftet fra selve barnet til miljøet og konteksten
omkring barnet, hvor det ikke kun er mit barn men et
fælles ansvar de voksne imellem,” fortæller Mirjana Ruzic.
”Da jeg kom herud, gik jeg ikke umiddelbart i gang med at
arbejde med det barn, jeg skulle støtte. De to første uger
brugte jeg på at observere og reflektere, lære børnegruppen og personalet at kende, hvorefter jeg fremlagde mine
betragtninger.”
Personalet udarbejder en handleplan om samarbejdet –
en kontrakt – om både den pædagogiske linje og praktiske
aftaler som f.eks. mødetidspunkter og møder. Det faste
personale og støttepædagogen bruger hinanden meget
mere end før og reflekterer med hinanden. Det kræver en
åbenhed fra ledelsen, der afspejles i personalet.
Mirjana Ruzic forsøger at undgå den afhængighed, der kan
komme hos det barn, hun arbejder med. Hun tager barnet
med i grupper i stedet for at være alene med barnet, så

barnet ikke oplever hende som et særligt fokuspunkt.
Hun sidder f.eks. ikke og spiser med barnet eller holder
i hånd på gåture. Fordelene er, at barnet får en plads
blandt de andre børn fortæller hun: ”Den væsentligste
af de nye måder at arbejde på er, at fokus skiftes væk fra
barnet og ud på miljøet og os selv. F.eks. var stuen med
børn i alderen 2 ½ - 4 år på tur med det mål at komme på
biblioteket, aflevere bøger, være der et stykke tid og nå
hjem til frokost – et mål sat af de voksne. Vi kom lidt sent
af sted og skyndte på børnene. Her stoppede vi op og vurderede, at det jo egentligt var de voksnes ambitionsniveau
og ikke børnenes at nå til biblioteket. Vi tog i stedet ind
på en legeplads og børnene fik en harmonisk formiddag,”
konkluderer Mirjana Ruzic.
Lene Gether og Mirjana Ruzic

Som en vigtig del af de inkluderende indsatser
arbejder distrikt Bispebjerg på at kvalificere
støtteressourcen til daginstitutioner. Støtte
til det enkelte barn eller til børnegrupper skal
fremover i højere grad være hjælp og vejledning
til de professionelle omkring barnet - med
henblik på styrkelse og udvikling af deres faglige
muligheder fremadrettet.
I distrikt Bispebjerg er en af støtteteamets pædagoger uddannet Marte Meo terapeut, hvilket giver institutionerne
mulighed for at modtage et Marte Meo forløb, der er en
vejledning, hvor terapeuten sammen med pædagogen
formulerer nogle arbejdsspørgsmål og ved hjælp af
videooptagelser gør det muligt at se på egen praksis.
Herigennem finder de frem til de pædagogiske indsatser,
måder og udtryk, som man gerne vil gøre mere af. At
kunne arbejde som Marte Meo terapeut kræver en særlig
certificeret uddannelse.
Den integrerede institution Ringertoften har med succes
taget mod tilbuddet og leder Irene Ditzel fortæller:
”Vi søgte egentlig om støttepædagog til nogle børn på
vores fritidshjem, som vi synes var i en udsat position i
forhold til fællesskabet. Vi fandt, at de børn havde brug
for hjælp og støtte til at kunne komme ind i gruppen og få
et bedre udbytte af at gå på fritidshjemmet. Vi fik ikke alle
de støttetimer, vi havde søgt om, men til gengæld fik vi
tilbudt et Marte Meo forløb”

”Ved at vælge noget positivt og vise det, der fungerer,
giver jeg pædagogen mulighed for at mærke, hvad der
virker, og det er det, hun så bringer med sig videre, når
hun er sammen med børnene næste gang. Man tager
udgangspunkt i det gode, man allerede gør, fordi det er
handlingsanvisende - man skal gøre mere af det samme”
forklarer Jette Maria Hansen.
Et Marte Meo forløb varer ideelt set så længe, som
pædagogen synes, der er brug for at arbejde med det
indsatsområde, der er valgt. Men i Bispebjerg har man
bestemt, at forløbet kan varer i op til 3 måneder.
En øjenåbner
I Ringertoften skete der hurtigt forandringer:
”Allerede efter meget kort tid kunne vi se forandringer
i børnenes adfærd. Blandt andet deltog der et barn, som

Hvis pædagogen ønsker det, sker tilbagemeldingen alene
mellem terapeuten og pædagogen, Men meget ofte er pædagogen ret ivrig efter, at resten af f.eks. stuens personale
skal være med, så det ikke bliver en isoleret viden:
”Hos os var hele fritidshjemmets personale med til
tilbagemeldingerne, for at vi alle kunne lære noget af det.”
fortæller Pernille og uddyber med at fortælle om, hvad
hun synes hun har taget med sig fra forløbet: ”Jeg stopper
op – venter på barnets initiativer og intentioner, hvilket
gør, at jeg ikke bare tager barnet for givet, og dermed
undgår at sætte mærkater på barnets adfærd. Jeg oplevede
f.eks. en episode med en dreng, der har haft svært ved at
blive accepteret af børnegruppen, fordi han ofte slår og
har kort lunte. Traditionelt putter vi ham alle, børn og
voksne, i bås med mærkatet nu er det ham igen der slår –
det er også altid ham osv.

ET EKSTRA ØJE
- OG EN ØJENÅBNER

Side 10:
Supervisor og børnenes advokat
Barnet får en plads blandt de andre

Marte Meo terapeut og pædagog i støtteteamet Jette
Maria Hansen supplerer: ”Ideen med indsatsen var at
arbejde med den konkrete praksis for at styrke den positive ledelse af børnene og derved styrke deres relationer.
Positiv ledelse er nemlig en af grundpillerne i Marte Meo.”
”Og det var ideen at arbejde med hele drengegruppen.
Selv om det jo egentlig kun var nogle af drengene, der var
søgt støtte til, så arbejdede vi også med deres kammerater og naturlige legerelationer, så drengene i udsatte
positioner blev inkluderet, og at børnene siden hen kunne
lege selv.” fortsætter Irene Ditzel
Samspillet er i søgelyset
”Jeg filmer samspillet mellem pædagog, barn eller børn
og samspillet mellem børnene indbyrdes. Første gang
filmer jeg 10 minutter og ser efter, hvor vi skal arbejde. I
forløbet videofilmes flere gange og optagelserne analyseres ud fra arbejdsspørgsmålene og forståelserne i Marte
Meo. Skal indsatsen sættes i de strukturerede aktiviteter,
hvor barnet følge den voksnes initiativer eller i de mere
ustrukturerede aktiviteter, hvor den voksne følger
barnets initiativer?” fortæller Jette Maria Hansen.
”Når jeg efterfølgende ser optagelsen, leder jeg efter
de steder, hvor der er udtrykt et udviklingsstøttende
samspil. Min opmærksomhed er rettet mod pædagogen,
fordi det er pædagogen, der skaber mulighederne for
barnets udvikling. Jeg ser på kropssproget og på ansigtet
og på, hvordan pædagogen er opmærksom på børnene,
og hvordan hun ser, venter, bekræfter og følger børnene.
Jeg vælger nogle klip ud, og jeg vælger kun de klip, der
viser noget, som støtter barnets udvikling.” fortæller Jette
Maria Hansen.

Martemeo terapeut og pædagog Jette Maria Hansenden og Pernille Middelton

gennem hele sin børnehavetid har haft støttepædagog –
og selvfølgelig har støttepædagogen hjulpet ham til meget
af det, han kan – men det, vi så pludselig ser i Marte Meo
forløbet, er en dreng, der agerer på en helt anden måde.
Hvor han før blev nødt til at slå, fordi han ikke kunne finde
ord og ikke kunne styre sine impulser, så ændrede han
adfærd og kunne pludselig lege pudekamp uden at det tog
overhånd, og han kunne blive slået i hovedet af en anden
dreng med en pude og bare sige ”lad være”, hvor han før
havde slået eller bidt.” beskriver Irene Ditzel. ”Det, der
er forandret, er vores tilgang til barnet, bl.a. fordi vi nu
tør se og vente på barnets egen ageren, og det er barnets
adfærd, der er ændret som en reaktion på vores nye
tilgang til ham.”
”At medarbejderne bliver uddannet til at se på børnene
på en ny måde er i bogstaveligste forstand en øjenåbner i
forhold til vores pædagogiske praksis.”

Fokus på det der fungerer

En overvindelse at være i linsens søgelys

Efter terapeutens analyse af hver optagelse gives en
tilbagemelding til pædagogen med udgangspunkt i de klip,
der er valgt.

Pernille Middelton, pædagog og souschef i Ringertoften
var institutionens hovedperson i forløbet:

Forleden dag kom han tilbage efter et længere fravær fra
fritidshjemmet, og dagen var knapt i gang før en gruppe
piger kommer løbende hen til mig og beklager sig over
drengen, han driller, han driller. Min reaktion var umiddelbart, at, årh ja det er typisk, nu er han tilbage - jeg
holdt den selvfølgelig for mig selv, men den var der. Jeg
følger pigerne op i rummet, hvor han opholder sig og ser
ham sidde og læse i et legetøjskatalog i en sofa – og det
skulle så være den store forbrydelse han havde begået,
for pigerne syntes ikke, de kunne danse, når han sad der.
- Her kunne jeg stoppe op og vente med at reagere og se
situationen og se drengens intentioner.”

MARTE MEO METODEN
Metoden er en videobaseret og bygger på principperne
for udviklingsstøttende kommunikation, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen
er til stede hos barnet og den voksne.
Læs mere på: www.martemeo.dk

Side 11:
Et ekstra øje og en øjenåbner

Af Janne Hedegaard Hansen
cand.scient.pol.,ph.d., lektor i Specialpædagogik
på institut for læring ved DPU.

KOMPETENCECENTRE:
Eksperimentalinstitutionen
Kontakt:
Jane Weltz
Tlf.:
3259 1950
Email:
eksper@worldonline.dk
www.daginstitutioner.kk.dk
(skriv eksperimental i søgefeltet)
Institutionens målgruppe er 0-5 års børn
med psykosociale vanskeligheder
Jane Weltz

NU ER DER HJÆLP AT HENTE
Det kan godt være svært at finde veje i det pædagogiske arbejde ude på skoler og institutioner, og når
man møder større udfordringer, har også lærere og
pædagoger brug for faglig sparring og opbakning fra
nogen med en særlig pædagogisk og læringsmæssig
kompetence – og nu er der hjælp at hente!
Specialreformens mål er blandt andet at gøre
op med den skarpe adskillelse af almen- og specialområdet. Der skal fremover være et større
og mere naturligt samarbejde mellem lærere
og pædagoger på tværs. Specialområdets store
faglige viden og erfaringer skal gives videre til
de almindelige skoler og institutioner, og der er
derfor fuld gang i at oprette kompetencecentre
rundt om i byen.
Fem kompetencecentre kan allerede tilbyde rådgivning og
vejledning til andre skoler og institutioner i kommunen.
Kompetencecentrene er specialiserede skoler eller
institutioner, der med udgangspunkt i deres eget speciale
tilbyder rådgivning og vejledning til andre fagpersoner i
forhold til pædagogiske og læringsmæssige problemstillinger med børn eller børnegrupper.
Kompetencecentrene har en rådgivende, vidensdelende
og vejledende rolle. Deres arbejde skal bidrage til pædagoger og læreres viden om specifikke område inden for
specialpædagogik og specialundervisning og i forhold til
metoder til at inkludere udsatte børn og unge.
Kompetencecentrene tilbyder også undervisning eller
egentlige kurser
Alle skoler, daginstitutioner, fritidshjem, fritids- og
ungdomsklubber og inklusionsprojekter i København kan
benytte sig af Kompetencecentrene.
Alle kompetencecentrene har hjemmesider, hvor du kan
læse nærmere om deres tilbud, og har du brug for hjælp
og sparring, er du kun et telefonopkald fra dem. Det er
ikke kun på skoleområdet, der er hjælp at hente. Seneste
center er daginstitutionen Eksperimentalinstitutionen på
Amager, hvor Jane Weltz er leder:
”I daginstitutionerne i Københavns Kommune har man
ikke som skolerne været forvænt med at kunne hente
akut faglig hjælp fra andre kolleger på et kompetencecenter. Nu er vi her, og vi vil rigtig gerne nå ud over rampen

med vores erfaringer her på stedet”, fastslår Jane Weltz.

Kursusstedet i Hellebæk
Kontakt:
Bettina Faurschou
Henrik Bak-Pedersen
4970 9051
mail@kih.kk.dk
www.kih.kk.dk
Tlf.:
Email:

”Hjælp jeg har en fire årig dreng, der fylder det hele” ringede en leder ind til Eksperimentalinstitutionen om
forleden, og Jane Weltz kommenterer:

Kursusstedets målgruppe er børn i
vanskeligheder og deres familier

”Efter en snak i telefonen sendte jeg to medarbejdere ud
for at viderebringe deres erfaringer og hele inklusionstanken. Jeg kan tilbyde medarbejdere, som har været her i 10
– 15 år, og som synes, det er en spændende ny udfordring
for dem at komme ud til andre kolleger.”

Frejaskolen
Kontakt:
Marianne Sollok Nordenhof
Tlf.:
8222 3000
Email:
mail@frejaskolen.kk.dk
www.frejaskole.kk.dk

”En klassisk måde for os at hjælpe på vil være at tage ud
for at se, hvad det er for en kultur og et miljø, vi skal
rådgive og tale inklusion med. Vi ser på problemstillingerne omkring barnet; hvad har man forsøgt, er det en
diagnose, vi taler om, er det noget hjemligt, har man talt
med barnet og hvordan? Tit ser vi, at forholdsvis simple
tiltag ikke har været foretaget.

Skolens målgruppe er børn og unge med autisme

Det er jo sjældent de børn, der går i et med tapetet, vi får
henvendelser om, men de urolige børn, der, måske over
lang tid, er blevet ”forkertliggjort” forklarer Jane Weltz.
”Der er to ting, der er væsentlige, når vi skal rådgive.
Den ene er ledelsens opbakning. Hvad tænker ledelsen
omkring inklusion og problemstillingen omkring det
konkrete barn, og hvordan vil ledelsen følge op på vores
rådgivning? Det andet er, hvordan teamet kan samarbejde
omkring barnet”
”Da vores to medarbejdere kom hjem efter henvendelsen
med den fire årige dreng, kunne de fortælle, hvordan de
på stedet viste medarbejderne, hvordan vi arbejder med
konfliktløsning ved konkret, at gå ind på stuen og løse
op for den fire åriges konflikt. Efterfølgende havde de i
dialog med pædagogerne peget på, hvor vigtigt, det er for
teamet at gøre konflikten færdig hver gang, så der ikke
opstår en følgevirkning,” fastslår Jane Weltz.
Vær tidligt ude
” I må hellere henvende jer til os for tidligt end for sent,
så konflikterne ikke er blevet for komplekse og har
spredt sig for meget,” påpeger Jane Weltz. ”Megen råd og
vejleding kan nøjes med at blive givet over telefonen, uden
at vi rykker ud – så bare ring, vi er til for jer,” smiler Jane
Weltz og rækker ud efter telefonen, der netop ringer og
afslutter vores møde med hende.

Skolen i Charlottegården
Kontakt:
Jan Daugaard
Tlf.:
3536 1306
Email:
jadaug@cha.kk.dk
www.cha.kk.dk
Skolens målgruppe er børn og unge med ADHD
Skolen på Kastelsvej
Kontakt:
Hanne Lutz
Tlf.:
3542 2662
Email:
mail@spk.kk.dk
www.skolenpaakastelsvej.kk.dk
Skolens målgruppe er børn og unge med hørenedsættelse

FRA KOSTSKOLE TIL
FAMILIEKURSUS
- ET GENIALT TILBUD
På Kursusstedet i Hellebæk arbejdes der med
børn, familier og skoler. Gennem familiekurser er
formålet at skabe mulighed for en positiv forandring i barnets liv i retning af bedre trivsel i skolen,
fritiden og familien. Vejen til forandringerne går
igennem en fælles indsats, hvor barn, forældre,
skole og andre vigtige personer inddrages i et tæt
samarbejde omkring fælles mål og ansvar. Målet
er inklusion - at skabe blivende forandringer og
muliggøre, at barnet kan blive i sin skole på en god
måde.
Konstitueret forstander Carsten Siems og lærer Lotte Wibe
fortæller om familieskolen og arbejdsmetoderne. Holbergskolen, der samarbejder med kursusstedet, giver læseren deres
vinkel og Carina Chrestensen, der er mor til 2 børn, som hun
har gennemgået forløbet sammen med, beretter om forældreoplevelsen.

familien gør for at skabe nye muligheder. Hellebæk teamet
besøger også barnets klasse på skolen for at fortælle, hvad
barnet og de voksne laver på familiekurserne. Hvis det er
et yngre barn, laver teamet typisk nogle samarbejdslege i
klassen, og barnet fortæller om de mål, der er sat. Teamet
taler åbent med klassen om målene og om, hvordan de andre børn kan støtte op. Måske er der også andre i klassen,
der kender til udfordringerne og gerne vil arbejde med
lignende målsætninger. Hvis det er et ældre barn, præsenterer han eller hun et PowerPoint show i klassen og
fortæller, at han er på kursus, fordi han gerne vil forandre
noget. Teamet lægger vægt på, at det er særligt modigt og
flot at have mod til at ville forandre tingene til det bedre.

eller hvis der er meget uro i klassen – eller at lærerne
oplever, at klassen er meget forskellig over for de forskellige lærere. Udgangspunktet er ikke at ændrer på lærerens
praksis, men gennem ekstern analyse at finde frem til, hvad
der virker godt og derved give ideer til den videre indsats.
Hvad koster det?

Målskemaer

Et ophold på Kursusstedet i Hellebæk er gratis for
familien og skolen. Det koster lysten og viljen til at gå ind
i samarbejdet. Lærerne skal give tid og have mod på at
involverer sig og satse sig selv i processen. Der skal være
tid til et besøg i Hellebæk, til møder og til opfølgning
efter opholdets 16 uger. Skolens ledelse skal bakke op om
processen og lærernes og familiens indsats.

Teamet på Hellebæk vil gerne gennem inspiration fra
Marlborough metoden finde egne veje i familiearbejdet
bl.a. i relation til, at de arbejder med døgnophold. Som
i Marlborough metoden arbejder man med mål og med
målskemaer. Barnet har nogle mål og hver dag efter hver
lektion – både i Hellebæk og på hjemskolen – scores
barnet med point i forhold til, hvordan det er gået med at
indfri målene. Her lægger man vægt på det, der går godt
og på de faktorer, der får det til at lykkes.

Kursusstedet samarbejder allerede med over 20 skoler
i Københavns Kommune. Skolerne vender tilbage for at
samarbejde om nye forløb, men Familieskolen ser gerne,
at de sidste 2/3, som endnu ikke har taget imod tilbuddet,
vil benytte sig af tilbuddet i takt med at inklusionsindsatserne breder sig, og dermed også ønsket om i højere grad
at arbejde med barnets omgivelser: familien, klassen og
læringsmiljøet.

Side 4:
Nu er der hjælp at hente

Side 8:
Et lys i mørket...

Forskellige aktiviteter og samtaler

Forventningerne skal være afklaret før vi starter
Alle kan henvende sig til Kursusstedet i Hellebæk – både
skoler og forældre, og det er vigtigt, at alle parter er med
på ideen og med på at indgå aktivt i et samarbejde. Derfor
begynder et forløb altid med, at lærerne fra kursusstedet
mødes med skolens lærere og ledelse, hvor de drøfter
forventningerne igennem, hvad tilbuddet går ud på, og
hvordan skolen opfatter barnets mulighed for fortsat
og bedre inklusion på skolen. Finder man enighed om at
tilbyde familien et kursusforløb, inviteres familien til et
besøg på Kursusstedet i Hellebæk, hvor der fortælles om
forløbet og dets konsekvenser, f.eks. at man på kurset
arbejder med en høj grad af åbenhed omkring sin egen
familie, men også over for de andre familier.
Når alle parter positivt ønsker et forløb, afholdes der et
målmøde, hvor alle deltager, og hvor det drøftes, hvilke
ressourcer og udfordringer der skal arbejdes med, og der
formuleres børnemål; Hvad skal barnet f.eks. blive bedre
til undervejs - at søge hjælp hos læreren, når barnet bliver
ked af det eller vred.

Ugens ophold på Kursusstedet begynder altid med en
morgenrunde, hvor man taler om, hvad der er sket siden
sidst, hvad der skal være fokus for den enkelte familie, og
hvad der skal laves.
Børnene har materialer med hjemmefra, hvor deres
lærere har sat dem ind i, hvad de skal lave. Børn og
forældre arbejder sammen om skolearbejdet, og
teamet laver ikke egentlig undervisning men hjælper til
og observerer familiernes samarbejde. Teamet griber
ind, når de lægger mærke til noget vigtigt, hvis der f.eks.
opstår en konflikt eller noget andet er på spil i relationen
mellem forældre og barn. Så spørger de ind til, hvad der
sker, får forældrene til at overveje situationen, og hvordan
de kan tackle den. Man har flere forskellige samlinger og
gruppeaktiviteter i løbet af opholdet. Man holder fællessamlinger, hvor børn og forældre er sammen og bl.a. taler
om mål og målskemaer, og de har forældregrupper, hvor
forældrene taler alene sammen med lærerne om forældrerollen mv. Løbende er der mulighed for, at familierne
kan have samtaler med familieskolens psykolog f.eks.
om, hvad der er svært i familien, og hvilke forhindringer
familien oplever.
Teamet bygger programmet op med mange forskellige
aktiviteter ud over skolearbejdet. Det kan f.eks. være spil,
sportslege, bagning, maleværksted eller gåture. Familierne
finder også selv på aktiviteter, de vil lave sammen i
eftermiddags - og aftentimerne.
Vi er ikke eksperter

Besøg i klassen

Teamet i Hellebæk pointerer, at de ikke indgår som
eksperter, der skal fortælle forældrene eller lærerne, hvad
de skal gøre. De er snarere katalysatorer for forandring,
og en støtte som kan bruges til at finde nye veje og ressourcer i familien og i skolen – i et tæt samarbejde.

Når forløbet er gået i gang, inviteres barnets lærere
op til Hellebæk, så de kan se, hvilket arbejde barnet og

Teamet tilbyder også at komme og observere i klassens
dagligdag. Det kan f.eks. være i forhold til klassens trivsel,

DU KAN KONTAKTE KURSUSSTEDET
I HELLEBÆK HER:
www.kih.kk.dk
Københavns kommune har yderligere
to familieskoler:
s Familieskolen ved Furesøen: www.fur.kk.dk
s Flerfamilieskolen Villa Rolighed: www.fvr.kk.dk

De smukke bygninger med udsigt over Øresund har
oprindeligt huset Det Kongelige Opfostringshus med
kælenavnet Skorpeskolen.
Skorpeskolen var en kostskole oprettet af Frederik
den 5. i 1753, der efter 200 år i det indre København,
flyttede til Godset Hellebækgård i Hellebæk nord for
Helsingør i 1953.
Gennem de sidste tre år har stedet været fyldt med
københavnske børn og deres familier, da godset i
Hellebæk nu er familieskole og kompetencecenter.
Læs mere om Marlborough metoden på
familieskolernes hjemmesider eller på
www.familiecenter.helsingor.dk

INKLUSION I PRAKSIS
Københavns Kommune
har, som mange andre
kommuner, besluttet, at
skoler og daginstitutioner skal arbejde inkluderende. Inklusion antages
således at være løsningen
på de problemer, som
den eksisterende pædagogiske praksis har ført til:
at stadig flere børn udskilles fra de eksisterende
fællesskaber i skoler og daginstitutioner. Det kan
på den ene side være udtryk for et velfungerende
forebyggende arbejde, hvor der sættes tidligt ind
over for børn med særlige behov. Men det kan
også være udtryk for, at der er skabt nogle pædagogiske praksisser, som udskiller flere og flere
børn, selvom målet er integration.
Den integrerende praksis

Familien på kursus
Familierne deltager i et kursusforløb på 16 uger, hvor
de hver uge er på halvandet døgns ophold i Hellebæk.
Resten af ugen er familien tilbage i hverdagen og barnet
på egen skole. Lærerne fra Kursusstedet i Hellebæk
besøger barnets skole, hvor de bl.a. hver 4. uge afholder
statusmøder med alle involverede parter: barnet,
forældrene, lærerne, skoleledelsen og evt. andre vigtige
voksne omkring barnet, f.eks. SFO, PPR psykologen, AKT
læreren eller et andet familiemedlem, der har betydning
for barnet. Familiekurserne er inspireret af den engelske
Marlborough metode, der omtales i artiklen om ”Den
Rejsende Familieskole” her i avisen.

Side 5:
Hellebæk; fra kostskole...

Side 9:
Lad os tale om det vi kan gør noget ved

en

God læselyst

Pilotprojektet på Den Classenske Legatskole er en stor
succes, og teamet fortsætter med nye familier i tiden
fremover - også selv om ressourcer og lokalerne er små

Side 7:
Den Classenske legatskole
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Der er sat meget i værk specielt i pionerdistrikterne, men
også ud over resten af byen vokser indsatsen.
I denne avis vil vi præsentere læserne for de mange
forskellige og givtige metoder, indfaldsvinkler og forståelser, der kan anvendes i arbejdet med at skabe en mere
inkluderendepædagogiskogundervisningsmæssigpraksis.
Det er vores håb, at vi kan inspirere og motivere til det
videre fælles arbejde med inklusion i København.

Psykolog Christine Vinum

set i forhold til forældrenes mulighed og udvalgte derefter.
Vi kontaktede moren, som var meget positiv, hvorefter vi
koordinerede med familieskolen omkring et forløb.”
Søren Tranholm tilføjer, at han i sin klasse havde lillebroren til den udvalgte, som også ville få glæde af et ophold,
så man besluttede at sende begge børn af sted. Først
blev lærerne inviteret op til en præsentation af stedet og
de tilbud Kursusstedet byder på hele vejen rundt, med
lektiehjælp, aktiviteter, leg og overnatning. Derefter kom
lærerteamet fra Hellebæk ned til møde på Holbergskolen
med lærerne, moren og børnene og der blev aftalt hvilke
mål, man skulle sætte, inden børnene begyndte.

Søren Tranholm – Susan Pedersen / Holbergskolen
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SUPERVISOR OG BARNETS ADVOKAT
- NÅR INKLUSIONSTANKEN SKAL INDARBEJDES

– HVAD SIGER SKOLEN
Og kollegaen Lykke Petersen uddyber:
”Hver især skriver vi fortælling om en hænde
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I skoler og institutioner har man gennem de sidste mange
år arbejdet integrerende. Det betyder kort sagt, at problemer og vanskeligheder opfattes som individuelle. Hvis
et barn ikke trives, antages problemet at være iboende
barnet. Det er barnet, der har et særligt behov, som
kræver en særlig viden og en særlig pædagogisk indsats.
Børn med læsevanskeligheder placeres i læseklasser. Børn
med sociale vanskeligheder får tildelt en støttepædagog
i børnehaven eller kommer i specialklassen på skolen.
Børn med sproglige vanskeligheder kommer til støttepædagogen, barnet med motoriske vanskeligheder tilses
af en fysioterapeut og så fremdeles. Pædagogisk skelnes
der mellem det almene og det særlige. Nogle lærere og
pædagoger tager sig af det almene, mens andre tager sig
af det særlige. Ressourcer tildeles barnet på baggrund af
dokumentation for barnets særlige behov, som kræver en
særlig indsats og en særlig viden.
Således er der skabt en praksis, et system og nogle logikker
som betyder, at børn, der ikke trives i de eksisterende
pædagogiske miljøer, antages at have særlige behov, som
kræver et særligt tilbud, der kan tage hensyn til barnets
særlige situation og behov og dermed sikre barnets udvikling og læring, på trods af barnets vanskeligheder. Endelig
anses nogle børns særlige situation og behov at forhindre
de andre børns udvikling og læring. Den integrerende praksis har altså både som formål at sikre den enkeltes udvikling
og læring, og at sikre de andre børns læring og udvikling.
Inden for den integrerende praksis tillægges det stor
betydning, at alle børn lærer at tilpasse sig de etablerede
fællesskabers regler og rammer, som forudsætning for at
være en del af fællesskabet. Samtidig lægges der stor vægt
på at sikre og beskytte fællesskabet, som det er. Børnene
skal lære at begå sig og indordne sig både af hensyn til sig
selv og af hensyn til fællesskabet. Pædagogisk bliver konsekvensen af denne logik, at hvis et barn ikke kan tilpasse sig,
så henvises det til social- eller specialpædagogiske tilbud,
uanset om det skyldes faglige, sociale eller personlige
vanskeligheder. Hvis et barn ikke vil tilpasse sig, så mødes
det med forskellige former for sanktioner.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
www.kk.dk

Den inkluderende praksis
Den inkluderende tankegang bygger på en kritik af de
logikker, som kendetegner den integrerende praksis. Kort
sagt handler inklusion om retten til deltagelse. Alle børn
har ret til at deltage i de eksisterende fællesskaber, uanset
deres særlige situation eller behov. Fordi deltagelse er
selve forudsætningen for udvikling og læring. Udfordringen
bliver hermed at skabe nogle fællesskaber og pædagogiske
miljøer, som kan rumme en høj grad af forskellighed og
imødekomme mange forskellige behov samtidigt. Det
kræver etableringen af nogle andre former for fællesskaber. Fællesskaber som er foranderlige, dynamiske og
fleksible.
Når alle børn har ret til at deltage i de eksisterende fællesskaber i skoler og institutioner, så kræver det, at fokus
flyttes fra barnets fejl og mangler til barnets ressourcer og
til, hvordan barnet kan bidrage til fællesskabet. Antagelsen
er, at alle børn har ressourcer og noget at bidrage med
til et fællesskab – også de børn, som har nogle særlige
behov, eller befinder sig i en vanskelig situation. Det bliver
pædagogens og lærerens opgave, at hjælpe barnet med at
finde ind til disse ressourcer og understøtte dem.
Hvor problemforståelsen i den integrerende praksis er individuel, er problemforståelsen i den inkluderende praksis
relationel. Konkret betyder det, at fordi et barn har nogle
vanskeligheder, betyder det ikke, at barnet er i en vanskelig situation. Det afhænger af, hvordan barnets omverden
tillægger dets vanskeligheder mening og betydning. Hvis
et barn har læsevanskeligheder, vil det i dette perspektiv
kræve, at læreren tilrettelægger sin undervisning, så også
barnet med læsevanskeligheder profiterer af undervisningen. Eller hvis et barn har vanskeligheder med at deltage
i leg med de andre børn i børnehaven, så vil det kræve, at
pædagogen skaber nogle legesituationer, hvor også barnet
med disse vanskeligheder kan deltage.
Med en relationel problemforståelse er pointen, at
problemet ikke er iboende barnet. Det er en konsekvens af mødet mellem barnet og dets omverden. Hvis
der sættes noget i værk i barnets omverden – i den
pædagogiske praksis og i måden fællesskabet fungerer
på – så skaber det nye betingelser for barnets deltagelsesmuligheder. Det betyder ikke, at barnets vanskeligheder forsvinder, men at barnets vanskeligheder ikke
automatisk fører til, at barnet bliver bragt i en vanskelig
situation. Hvis barnets situation skal ændres, må
pædagogen og læreren altså skabe nye betingelser for
barnet, med henblik på at sikre dets ret til deltagelse.
Rammerne for det inkluderende
pædagogiske arbejde
Realiseringen af en inkluderende pædagogisk praksis
i skoler og institutioner stiller ikke alene krav om
forandring og udvikling af de professionelles faglighed og
praksis. Det stiller også krav om forandring af rammerne
for det pædagogiske arbejde. Det stiller krav til ledelsen,
til forvaltningen og til det politiske niveau. Det stiller nye
krav til organiseringen af det pædagogiske arbejde og til
det tværfaglige samarbejde.

Det kræver en ændring i kriterierne for tildeling af
ressourcer, nemlig fra individuelle kriterier til relationelle
kriterier. Ressourcerne skal generelt anvendes ud fra helt
andre kriterier og på en anden måde, end i dag. Adskillelsen mellem det alment pædagogiske og det social- og
specialpædagogiske skal nedbrydes, så der etableres en
integration af specialviden i de almenpædagogiske miljøer,
samt en langt større grad af vidensdeling end tilfældet er i
dag.
Det tværfaglige samarbejde må også bevæge sig hen mod
en mere konsultativ samarbejdsform, hvor ekspertisen
ikke retter sig mod barnets særlige behov, men mod en
udvikling og kvalificering af den pædagogiske praksis.
Endelig stiller den inkluderende praksis krav til de fysiske
rammer. Hvis fællesskaber skal være dynamiske, foranderlige og fleksible kræver det også nogle rammer, der er
fleksible. At skabe inkluderende pædagogiske miljøer giver
derfor ikke nogen besparelse i de kommunale budgetter,
men det betyder, at det bliver nemmere at styre udgiftsniveauet.
Den faglige selvforståelse
Rammerne for det pædagogiske arbejde er vigtige og helt
nødvendige, hvis det skal lykkes at skabe inkluderende
pædagogiske miljøer i skolerne og i institutionerne.
Men rammerne ændrer ikke noget i sig selv. Den helt
afgørende forudsætning for at skabe inkluderende
pædagogiske miljøer er en kvalificering og udvikling af den
faglige selvforståelse blandt lærere og pædagoger. Lærere
og pædagoger er de centrale agenter i det inkluderende
projekt. Det er deres måde at tillægge barnets vanskeligheder mening og betydning på, samt deres måde at skabe
fællesskaber på, pædagogiske situationer på, og deres
måde at få undervisningen til at fungere på, som fører til,
om et barn inkluderes eller ekskluderes fra deres praksis
og fra det pædagogiske fællesskab. Det er med andre ord
den særlige betydning, den professionelle tillægger
barnets situation og behov, der sætter betingelser
for, hvorvidt det fører til inklusion eller eksklusion
af barnet. Ved at udfordre den professionelles perspektiv og fællesskabsforståelse, skabes der nye betingelser for
barnets mulighed for deltagelse.
Grænser for inklusion
Det er altså ikke barnets vanskeligheder eller særlige
behov, der i sig selv kan begrunde, hvorvidt et barn
ekskluderes. Det er alene fællesskabets måde at være
fællesskab på og den særlige betydning, de professionelle
tillægger barnets situation og behov, der bestemmer
grænsen for inklusion. Derfor bliver det helt centralt at
identificere den pædagogiske faglighed og praksis med det
formål at undersøge, hvordan den eksisterende praksis
allerede understøtter en inkluderende logik. Og hvordan
den eksisterende praksis skaber barrierer for inklusion.
Målet bliver på det grundlag at kvalificere og udvikle
pædagoger og læreres faglighed og praksis, med det
formål at skabe nye deltagelsesmuligheder for børn, der
ikke er som de fleste.
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Inklision i praksis

Inklusionskoordinator Trine Bjerg

Vi har i mange år haft en sikker tro på, at børn
i vanskeligheder som regel får det bedre af at
komme til ”et lille trygt miljø” - et særligt tilbud.
Vi har i det pædagogiske felt arbejdet med størst
fokus på at mangeludbedre og kompensere for de
anderledes børns anderledeshed. Vi har tænkt,
at der udover de almindelige børn, der skal have
almindelig pædagogik og undervisning, også findes
særlige børn, der skal have særlig pædagogik og
undervisning af særlige pædagoger og særlige
lærere.
Men udskillelsen har ikke medført de ønskede resultater.
Der er brug for, at vi forstyrrer de antagelser, vi frem til i
dag har bygget vores pædagogik og (re)socialiserings ideer
på – vi trænger til et venligt skub. Til det kan vi bruge de
forståelser, der knytter sig til begrebet inklusion.
Vi må fokusere mindre på alt det barnet i vanskeligheder
ikke kan, ikke forstår, ikke er i stand til og alt det, vi synes
forældrene ikke giver barnet. Lad os i stedet fokusere på
os selv! – og se kritisk og refleksivt på den måde vi skaber
børnehaven, skolen, fritidshjemmet og klubben på – se på,
hvordan fællesskabet er fællesskab.
Modstand er en invitation til dans…
Mange børn og unge møder megen modstand i livet.
De møder den i deres opvækstbetingelser, i familie og
institutions- og skolelivet. Børn og unge bliver mødt
med modstand, når de selv øver modstand mod deres
omgivelser, når de pjækker fra skole, forstyrre i timerne,
er voldsomme eller på andre måder fremtræder modstræbende og modarbejdende.
Modstand avler modstand. Medmindre vi bruger den til

DER SKAL SKUB I
TINGENE – SÅ ER DU
MED PÅ EN POLKA?
noget, som en slags invitation til dans - omend der måske
mere er tale om polka end om ballet. Men det gør vel
heller ikke noget, for jeg tror, man griner mere, når man
danser polka. I modstanden ligger der mange vigtige
beskeder gemt. Beskeder om hvad der er vigtigt for den
anden, hvad der er svært, og hvad der giver mening. Og
hvis vi bruger barnets ”oprør” som signal om, at her må vi
stoppe op og spørge mere ind for at forstå - så tror jeg vi
kommer langt - både med børnene og med hinanden som
professionelle.
Der er brug for et skub…
Som inklusionskoordinator arbejder jeg som ”professionel
skubber” – jeg forsøger at igangsætte den forstyrrelse
af de almindelige antagelser om barnets problemer og
vejene til løsninger.
Inklusionskoordinatorerne kan bruges på mange måder,
både med udgangspunkt i enkeltsager, der udfordrer, som
inspirator med oplæg eller som katalysatorer i forhold til
mere langsigtede pædagogiske strategier og planer. Selv
har jeg deltaget ved mange pædagogiske dage - og møder,

og her arbejdet med forskellige materialer og metoder
som Indikatorer for inklusion, Socialt Inkluderende
Praksisanalyse(SIP), spillet Inklusionsspillet eller arbejdet
med Børnemiljø Vurdering i et inklusionsperspektiv.
Disse aktiviteter giver et godt skub i retning af en forståelse af ”inklusionens pædagogik”, og jeg kan se, at det
sætter gang i både tanker, samarbejde og konkrete tiltag.
Det er en stor udfordring det med inklusion! Det er
vanskeligt på mange planer og stiller mange nye krav til
måden, vi organiserer os på, taler om tingene på – og ikke
mindst udøver vores pædagogiske praksis på, - jeg ved det
godt!
Men jeg ved også, at når jeg kommer ud på skoler og
institutioner, så møder jeg hos lærere og pædagoger en
helt utrolig velvilje og lyst til at finde nye veje i pædagogikken og undervisningen!
Så lad os få sat skub i tingene - på med træskoene og
spænd violinbuen - så snupper vi en ordentlig gang polka jeg ved, at det er Pippi Langstrømpes foretrukne dans!

PRAKSISFORTÆLLINGER
- de gør de pædagogiske udfordringer
til et fælles anliggende

Praksisfortællinger og Socialt Inkluderende Praksisanalyse. Mange pædagoger og lærere efterlyser
konkrete værktøjer i arbejdet med at gøre deres
pædagogiske praksis mere inkluderende. Et godt
tilbud på et konkret værktøj er praksisfortællinger
og analyse af disse ved hjælp af en Socialt Inkluderende Praksisanalyse (SIP analyse).
Børnehaven Hurlumhej i Bispebjerg arbejder med
metoden, der bruges til at få mere styr på de pædagogisk
udfordringer med et barn eller en børnegruppe og til at
arbejde i en inkluderende retning. I Hurlumhej har alle
pædagoger været på kursus i inklusion i forbindelse med,
at Bispebjerg i 2009 var Pionerdistrikt i Specialreformen.
På kurset lærte de bl.a. at arbejde med praksisfortællinger
og SIP analysen.
” På kurset skrev vi praksisfortællinger og prøvede
at arbejde med SIP analysemodellen ud fra dem. Vi
arbejdede på tværs med pædagoger og lærere fra andre
institutioner og en enkelt skole, som vi delte vores fortællinger med og analyserede dem sammen,” fortæller Lasse
Juul Pedersen, der er pædagog i Hurlumhej. ” I efteråret
holdt vi en pædagogisk dag her i institutionen, hvor
inklusionskoordinatoren kom og underviste i metoden.
Her var alle medarbejdere med, og vi skrev alle sammen
praksisfortællinger og prøvede sammen, at analysere
dem.” Nu bruger vi praksisfortællinger og SIP analysen på
vores personalemøder i forhold til forskellige fortællinger
fra vores egen hverdag i institutionen.”

SOCIALT INKLUDERENDE PRAKSISANALYSE
Modellen er udviklet af cand. mag. Carsten Pedersen.
Carsten Pedersen er adjunkt ved Højvang-seminariet og
arbejder som projektkonsulent for Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE)
Carsten har været underviser på kurserne i inklusion for
lærere og pædagoger i Distrikt Bispebjerg og Indre by i
2009 – og er også underviser på de kommende kurser i
inklusion for pædagoger i København.
SIP analysemodellen anvendes til, at analysere en case
eller en praksisfortælling, som medarbejderen selv
producerer.
SIP analysemodellen består af
følgende fire spørgsmål:
1. Hvad skaber udsatte positioner

(i fortællingen)

2. Hvad giver adgang til deltagelse

(i fortællingen)

3. Hvilke dilemmaer står personalet i (i fortællingen)
4. Hvilke handlingsalternativer er der
Se også Inklusionsguiden til lærere, pædagoger og andre
fagfolk på www.kk.dk/specialreformen

Og kollegaen Lykke Pedersen uddyber:
”Hver især skriver vi fortælling om en hændelse eller
situation, hvor vi føler, at vi er kommet lidt til kort rent
pædagogisk. Så vælger vi dem ud, vi vil arbejde med
og gemmer resten, så vi kan tage dem op på et senere
tidspunkt. Vi går frem efter de fire punkter i analysen
(SIP), hvor vi først har set på, hvor der skabes udsatte
positioner, hvad giver adgang til deltagelse for barnet i
situationen, hvilke dilemmaer pædagogen står i - og sidst,
men ikke mindst, hvilke handlingsalternativer er der? Det
gode er, at man får de andre kollegers øjne med på den
situation, man har været i, og alle kan byde ind med deres
tanker og ideer. Det bliver et fælles anliggende i stedet for,
at man går alene med tingene og spekulerer over, hvorfor
man dog ikke lige kan finde ud af at takle situationen. Med
praksisfortællingerne deler vi tankerne og finder ud af, om
de andre har samme oplevelser eller oplever situationen
anderledes, hvilket jo giver flere nuancer på en oplevelse.
Metoden i praksis
Der kan arbejdes med praksisfortællinger og SIP analyse
i mange forskellige sammenhænge og med forskellige udgangspunkter. Man kan vælge at se på bestemte
aktiviteter i institutionen eller i klassen og undersøge
hvilke inklusions- og eksklusionsmekanismer, der er på
spil i f.eks. samlingen, garderoben eller på legepladsen og i
frikvarteret. Man kan også tage udgangspunkt i bestemte
børnegrupper og f.eks. se på deres indbyrdes relationer
og kommunikation, eller man kan skrive fortællinger ud
fra ønsket om, at imødekomme et enkelt barns behov
bedre og ved hjælp af analysen se efter hvilke hindringer
for leg, læring og deltagelse, der er på spil.
Lykke fortæller, som et eksempel på et
analysearbejde:
”På min stue er der børn i alderen 2-3 år. Flere gange
om ugen holder vi en samling, hvor vi sidder sammen i
en rundkreds og synger sange, har sprogposer og laver
forskellige aktiviteter. Her opstod der på et tidspunkt
en tilbagevendende situation, hvor børnene begyndte at
ekskludere hinanden – det var mest nogle bestemte børn,

det gik ud over. Der opstod en kultur ”jeg vil ikke sidde
ved siden af dig!” De begyndte at rykke rundt og skifte
plads hele tiden. Det beskrev vi i en praksisfortælling
og gennemgik den ud fra analysemodellens fire punkter.
På den baggrund endte vi op med at lave samlingerne
på en anden måde. Vi tog f.eks. nogle måtter med ind til
samlingerne, som vi lagde op i en rundkreds på forhånd.
På den måde blev det enkelte barns plads mere afgrænset.
Vi talte med børnene om, at nu gør vi det på en ny måde,
måtten er jeres plads, og dér skal i sidde. Vi kunne nu
se, at børnene blev på deres plads – på måtten og de
rumsterede ikke længere rundt. Det har været givende og
samlingerne foregår mere roligt nu.”
I Hurlumhej er de nu mere bevidste og
opmærksomme på inklusion
”Det er jo ikke sådan, at man render rundt 24 timer i
døgnet og spekulerer på de her modeller og på inklusion
i det hele taget – men der sidder noget i baghovedet og
rumsterer, det er der slet ingen tvivl om. Når man f.eks.
kommer i en situation med nogle af de børn, som vi har
talt om i forbindelse med arbejdet med praksisfortællinger, når man oplever, at et barn har det svært og måske
er i fare for at blive ekskluderet af fællesskabet, så tænker
man mere over det,” fortæller Lasse og fortsætter:
”Også i situationer med børnene, hvor man ellers ville
handle ud fra instinktet eller per automatik, popper det
op det med inklusion – og prikker til en og siger hov ku du
ikke lige gøre det her anderledes?, ku du prøve at vende
den?, ku du gøre noget andet så det barn bliver inkluderet? – det er jo ikke sikkert man kan det, men man tænker
over det og vender det en ekstra gang.”
Lykke nikker anerkendende og tilføjer:
”Ja, vi er blevet mere bevidst og opmærksomme nu. Der
var f.eks. flere af os, der helt uafhængigt af hinanden skrev
fortællinger om det samme barn. Det er et barn, vi ofte
kommer i nogle vanskelige situationer sammen med. At
vi har haft forskellige praksisfortællinger oppe at vende
og bearbejdet dem gør, at vi ser det pædagogiske arbejde
omkring det barn på en lidt anden måde nu.
Men det er ikke sådan, at vi nu bare kan løse alle vanskelige situationer – for det kan vi ikke, og det er vigtigt at give
plads til, at vi kun er mennesker. Vi kan ikke hele tiden
inkludere alle – og det skal vi også bekræfte hinanden i, at
det kan vi ikke gøre hele tiden - hele dagen, men vi kan
gøre vores bedste.” slutter Lykke eftertænksomt.

FRA KOSTSKOLE TIL
FAMILIEKURSUS
- ET GENIALT TILBUD
På Kursusstedet i Hellebæk arbejdes der med
børn, familier og skoler. Gennem familiekurser er
formålet at skabe mulighed for en positiv forandring i barnets liv i retning af bedre trivsel i skolen,
fritiden og familien. Vejen til forandringerne går
igennem en fælles indsats, hvor barn, forældre,
skole og andre vigtige personer inddrages i et tæt
samarbejde omkring fælles mål og ansvar. Målet
er inklusion - at skabe blivende forandringer og
muliggøre, at barnet kan blive i sin skole på en god
måde.
Konstitueret forstander Carsten Siems og lærer Lotte Wibe
fortælleromfamilieskolenogarbejdsmetoderne.Holbergskolen, der samarbejder med kursusstedet, giver læseren deres
vinkel og Carina Chrestensen, der er mor til 2 børn, som hun
har gennemgået forløbet sammen med, beretter om forældreoplevelsen.
Familien på kursus
Familierne deltager i et kursusforløb på 16 uger, hvor
de hver uge er på halvandet døgns ophold i Hellebæk.
Resten af ugen er familien tilbage i hverdagen og barnet
på egen skole. Lærerne fra Kursusstedet i Hellebæk
besøger barnets skole, hvor de bl.a. hver 4. uge afholder
statusmøder med alle involverede parter: barnet,
forældrene, lærerne, skoleledelsen og evt. andre vigtige
voksne omkring barnet, f.eks. SFO, PPR psykologen, AKT
læreren eller et andet familiemedlem, der har betydning
for barnet. Familiekurserne er inspireret af den engelske
Marlborough metode, der omtales i artiklen om ”Den
rejsende familiestue” her i avisen.
Forventningerne skal være afklaret før vi starter
Alle kan henvende sig til Kursusstedet i Hellebæk – både
skoler og forældre, og det er vigtigt, at alle parter er med
på ideen og med på at indgå aktivt i et samarbejde. Derfor
begynder et forløb altid med, at lærerne fra kursusstedet
mødes med skolens lærere og ledelse, hvor de drøfter
forventningerne igennem, hvad tilbuddet går ud på, og
hvordan skolen opfatter barnets mulighed for fortsat
og bedre inklusion på skolen. Finder man enighed om at
tilbyde familien et kursusforløb, inviteres familien til et
besøg på Kursusstedet i Hellebæk, hvor der fortælles om
forløbet og dets konsekvenser, f.eks. at man på kurset
arbejder med en høj grad af åbenhed omkring sin egen
familie, men også over for de andre familier.
Når alle parter positivt ønsker et forløb, afholdes der et
målmøde, hvor alle deltager, og hvor det drøftes, hvilke
ressourcer og udfordringer der skal arbejdes med, og der
formuleres børnemål; Hvad skal barnet f.eks. blive bedre
til undervejs - at søge hjælp hos læreren, når barnet bliver
ked af det eller vred.

familien gør for at skabe nye muligheder. Hellebæk teamet
besøger også barnets klasse på skolen for at fortælle, hvad
barnet og de voksne laver på familiekurserne. Hvis det er
et yngre barn, laver teamet typisk nogle samarbejdslege i
klassen, og barnet fortæller om de mål, der er sat. Teamet
taler åbent med klassen om målene og om, hvordan de andre børn kan støtte op. Måske er der også andre i klassen,
der kender til udfordringerne og gerne vil arbejde med
lignende målsætninger. Hvis det er et ældre barn, præsenterer han eller hun et PowerPoint show i klassen og
fortæller, at han er på kursus, fordi han gerne vil forandre
noget. Teamet lægger vægt på, at det er særligt modigt og
flot at have mod til at ville forandre tingene til det bedre.

eller hvis der er meget uro i klassen – eller at lærerne
oplever, at klassen er meget forskellig over for de forskellige lærere. Udgangspunktet er ikke at ændrer på lærerens
praksis, men gennem ekstern analyse at finde frem til, hvad
der virker godt og derved give ideer til den videre indsats.
Hvad koster det?

Målskemaer

Et ophold på Kursusstedet i Hellebæk er gratis for
familien og skolen. Det koster lysten og viljen til at gå ind
i samarbejdet. Lærerne skal give tid og have mod på at
involverer sig og satse sig selv i processen. Der skal være
tid til et besøg i Hellebæk, til møder og til opfølgning
efter opholdets 16 uger. Skolens ledelse skal bakke op om
processen og lærernes og familiens indsats.

Teamet på Hellebæk vil gerne gennem inspiration fra
Marlborough metoden finde egne veje i familiearbejdet
bl.a. i relation til, at de arbejder med døgnophold. Som
i Marlborough metoden arbejder man med mål og med
målskemaer. Barnet har nogle mål og hver dag efter hver
lektion – både i Hellebæk og på hjemskolen – scores
barnet med point i forhold til, hvordan det er gået med at
indfri målene. Her lægger man vægt på det, der går godt
og på de faktorer, der får det til at lykkes.

Kursusstedet samarbejder allerede med over 20 skoler
i Københavns Kommune. Skolerne vender tilbage for at
samarbejde om nye forløb, men Familieskolen ser gerne,
at de sidste 2/3, som endnu ikke har taget imod tilbuddet,
vil benytte sig af tilbuddet i takt med at inklusionsindsatserne breder sig, og dermed også ønsket om i højere grad
at arbejde med barnets omgivelser: familien, klassen og
læringsmiljøet.

Forskellige aktiviteter og samtaler
Ugens ophold på Kursusstedet begynder altid med en
morgenrunde, hvor man taler om, hvad der er sket siden
sidst, hvad der skal være fokus for den enkelte familie, og
hvad der skal laves.
Børnene har materialer med hjemmefra, hvor deres
lærere har sat dem ind i, hvad de skal lave. Børn og
forældre arbejder sammen om skolearbejdet, og
teamet laver ikke egentlig undervisning men hjælper til
og observerer familiernes samarbejde. Teamet griber
ind, når de lægger mærke til noget vigtigt, hvis der f.eks.
opstår en konflikt eller noget andet er på spil i relationen
mellem forældre og barn. Så spørger de ind til, hvad der
sker, får forældrene til at overveje situationen, og hvordan
de kan tackle den. Man har flere forskellige samlinger og
gruppeaktiviteter i løbet af opholdet. Man holder fællessamlinger, hvor børn og forældre er sammen og bl.a. taler
om mål og målskemaer, og de har forældregrupper, hvor
forældrene taler alene sammen med lærerne om forældrerollen mv. Løbende er der mulighed for, at familierne
kan have samtaler med familieskolens psykolog f.eks.
om, hvad der er svært i familien, og hvilke forhindringer
familien oplever.
Teamet bygger programmet op med mange forskellige
aktiviteter ud over skolearbejdet. Det kan f.eks. være spil,
sportslege, bagning, maleværksted eller gåture. Familierne
finder også selv på aktiviteter, de vil lave sammen i
eftermiddags - og aftentimerne.
Vi er ikke eksperter

Besøg i klassen

Teamet i Hellebæk pointerer, at de ikke indgår som
eksperter, der skal fortælle forældrene eller lærerne, hvad
de skal gøre. De er snarere katalysatorer for forandring,
og en støtte som kan bruges til at finde nye veje og ressourcer i familien og i skolen – i et tæt samarbejde.

Når forløbet er gået i gang, inviteres barnets lærere
op til Hellebæk, så de kan se, hvilket arbejde barnet og

Teamet tilbyder også at komme og observere i klassens
dagligdag. Det kan f.eks. være i forhold til klassens trivsel,

DU KAN KONTAKTE KURSUSSTEDET
I HELLEBÆK HER:
www.kih.kk.dk
Københavns kommune har yderligere
to familieskoler:
t Familieskolen ved Furesøen: www.fur.kk.dk
t Flerfamilieskolen Villa Rolighed: www.fvr.kk.dk

De smukke bygninger med udsigt over Øresund har
oprindeligt huset Det Kongelige Opfostringshus med
kælenavnet Skorpeskolen.
Skorpeskolen var en kostskole oprettet af Frederik
den 5. i 1753, der efter 200 år i det indre København,
flyttede til Godset Hellebækgård i Hellebæk nord for
Helsingør i 1953.
Gennem de sidste tre år har stedet været fyldt med
københavnske børn og deres familier, da godset i
Hellebæk nu er familieskole og kompetencecenter.
Læs mere om Marlborough metoden på
familieskolernes hjemmesider eller på
www.familiecenter.helsingor.dk

– HVAD SIGER SKOLEN
set i forhold til forældrenes mulighed og udvalgte derefter.
Vi kontaktede moren, som var meget positiv, hvorefter vi
koordinerede med familieskolen omkring et forløb.”
Søren Tranholm tilføjer, at han i sin klasse havde lillebroren til den udvalgte, som også ville få glæde af et ophold,
så man besluttede at sende begge børn af sted. Først blev
lærerne præsenteret for de tilbud kursusstedet byder
på hele vejen rundt, med lektiehjælp, aktiviteter, leg og
overnatning. Derefter kom lærerteamet fra Hellebæk
ned til møde på Holbergskolen med lærerne, moren og
børnene og der blev aftalt hvilke mål, man skulle sætte,
inden børnene begyndte.

Søren Tranholm – Susan Pedersen / Holbergskolen

Holbergskolen i Bispebjerg har flere gange samarbejdet med Familieskolen i Hellebæk. Søren
Tranholm og Susan Pedersen er klasselærere for
henholdsvis 1.v og 2.u, hvor et søskendepar fra de
to klasser har deltaget med deres mor i et forløb.
”Vi havde massive adfærdsproblemer omkring nogle børn
i 2.u,” fortæller klasselærer Susan Pedersen. ”Efter mange
forskellige tiltag som ikke hjalp tilstrækkeligt, rådede
PPR psykologen os til et samarbejde med Kursusstedet i
Hellebæk. Vi så på, hvilke børn i klassen, der kunne have
glæde af - og mulighed for - at kunne deltage i et ophold,

”Det første møde virkede overvældende, da de to lærere
fra Hellebæk præsenterede målskemaer og handleplaner
for børnene, og alt blev ført til referat” fortæller Susan.
”Jeg kunne ikke helt overskue situationen set i forhold
til, at jeg jo havde en hel klasse, jeg også skulle have til at
fungere. Hvordan skulle jeg dog kunne gøre alt det her? –
Men da vi så kom i gang og fandt en måde at gøre det hele
på, må jeg jo sige, at det fungerer rigtig godt, og at det
ikke giver væsentligt mere praktisk arbejde, end vi plejer
at gøre” konstaterer Susan.

kræver lærerens vilje - specielt i starten, men det virker
meget effektivt, så man fortsætter gerne med denne
ekstra indsats”, mener Søren.

Omdrejningspunktet er målmappen, der føres efter hver
time, og betyder meget for barnet. Det bliver bevidst om,
hvad der sker, når man kan tale om scoreresultaterne, og
hvad der gjorde, at resultatet blev godt eller skidt.
”Man kommer ikke udenom, at det tager lige lidt ekstra
tid efter timen at sikre, at målmappen følges op, og det

Samarbejdet er tæt i hele forløbet og lærerteamet kommer til skolen for at observere barnet i klassen, hvilket
også medfører positiv dialog lærerne imellem. Både Susan
og Søren er parat til at samarbejde om nye børn i fremtiden, fordi de oplevede en forandring i børnenes adfærd
under forløbet.

” Inde i forløbet besøgte vi igen Hellebæk, og jeg oplevede, min elev var rigtig glad for at være deroppe, og
jeg oplevede en mor, der var glad for at kunne vise de
mange positive resultater frem” fortæller Susan og tilføjer
”Stedet er jo fantastisk, og det betyder også meget, at
børnene kan boltre sig i skønne omgivelser.”

– OG HVAD SIGER
FORÆLDRENE

CarinaChrestensen

Carina Chrestensen er mor til 3 børn mellem
2 ½ og 10 år og blev af børnenes skole og PPR i
foråret 2009 rådet til et ophold på Kursusstedet i
Hellebæk, som hun tog imod.
”Min datter havde problemer i sin klasse, og jeg var derfor
til en samtale med skolepsykologen, der fortalte om
Kursusstedet i Hellebæk og anbefalede, at det kunne være
noget for os som familie og for klassen og lærerne. Jeg var
da lidt bekymret over at skulle derop. Jeg tænkte, hvad nu
hvis jeg laver en indsats med mine børn og klassen så ikke
følger med” indleder Carina Chrestensen. ”Men skolen
bakkede mig fuldstændig op og sagde, at de ville være med
hele vejen, hvilket gjorde mig tryg. Allerede to dage efter
beslutningen var taget, kom lærerne fra Hellebæk ind på
Holbergskolen for at forklare forløbet. Min dreng var
lige startet i 0. klasse og min datter gik i 1. kl. Fra starten
lavede vi nogle mål med min datter omkring hendes
situation, og mandagen efter var vi oppe at se stedet, og
så startede vi umiddelbart efter.”
” Vi blev mødt med åbne arme fra starten, men jeg var
fuldstændig kvæstet efter den første gang, og tog hjem
med en dundrende hovedpine af alle de mange indtryk.

Værelsesfløjen er
indvendig malet
af Jeppe Eisner.

Men vi var glade i familien. Børnene fordi de mærkede
den positive opmærksomhed fra alle voksne og jeg, fordi
der allerede fra starten var forandring at spore. Den
samhørighed, der kom af, at Holbergskolen, Hellebæk og
jeg snakkede sammen, var rigtig positivt for specielt min
datter. Målmappen, der blev udfyldt hver dag, var et godt
omdrejningspunkt i vores hverdag og gav hende mod på at
nå de aftalte resultater.

– at gå til skolen og fortælle at mit barn havde problemer,
som vi havde brug for at gøre noget ved” fortæller Carina
Chrestensen og afslutter: ”Nu er der gået fem måneder,
siden vi sluttede, og jeg synes stadig, at vi har rigtig godt
fat og rigtig god kommunikation, både skolens ledelse,
skolepsykologen, lærerne, Hellebæk og mig imellem.
Jeg har dagligt kontakt med lærerne, og de skriver i et
kladdehæfte til mig hver dag.”

For mit eget vedkommende fik jeg nogle værktøjer, der
gjorde det muligt for mig at hjælpe og støtte på den rigtige
måde. Og hele vejen igennem glædede børnene sig hver
gang, vi skulle til Hellebæk, og for mig var den største
gave, at jeg hver uge havde 36 timers kvalitetstid med
mine børn.

Familiens forløb på Kursusstedet i Hellebæk blev afsluttet
i efteråret 2009, men Holbergskolen og Hellebæk følger
fortsat op omkring Carina og hendes børn bl.a. med
møder og weekendophold.

’Der var selvfølgelig en masse på programmet, og opgaver
vi skulle lave, men jeg havde jo overskud, da jeg ikke skulle
tænke på opvask, tøjvask eller madlavning – jeg skulle
være sammen med mine børn, og jeg opdagede sider ved
mine børn og mig selv, som gjorde,
at vi kunne ændre væsentlige forhold. For eksempel fandt
jeg personligt ud af, at jeg var dårlig til at spørge om hjælp

I Carinas datters klasse har lærerne fra hhv. Holbergskolen og Hellebæk sammen planlagt et undervisningsforløb,
der skal styrke klassens sociale miljø, som de skal gennemføre inden sommerferien. Carina og hendes børn
ser stadig 5 af de familier, de mødte under opholdet i
Hellebæk
Læs mere om Kursusstedet i Hellebæk:
www.kih.kk.dk

KOMPETENCECENTRE:
Eksperimentalinstitutionen
Kontakt:
Jane Weltz
Tlf.:
3259 1950
Email:
eksper@worldonline.dk
www.daginstitutioner.kk.dk
(skriv eksperimental i søgefeltet)
Institutionens målgruppe er 0-5 års børn
med psykosociale vanskeligheder
Jane Weltz

NU ER DER HJÆLP AT HENTE
Det kan godt være svært at finde veje i det pædagogiske arbejde ude på skoler og institutioner, og når
man møder større udfordringer, har også lærere og
pædagoger brug for faglig sparring og opbakning fra
nogen med en særlig pædagogisk og læringsmæssig
kompetence – og nu er der hjælp at hente!
Specialreformens mål er blandt andet at gøre
op med den skarpe adskillelse af almen- og specialområdet. Der skal fremover være et større
og mere naturligt samarbejde mellem lærere
og pædagoger på tværs. Specialområdets store
faglige viden og erfaringer skal gives videre til
de almindelige skoler og institutioner, og der er
derfor fuld gang i at oprette kompetencecentre
rundt om i byen.
Fem kompetencecentre kan allerede tilbyde rådgivning og
vejledning til andre skoler og institutioner i kommunen.
Kompetencecentrene er specialiserede skoler eller
institutioner, der med udgangspunkt i deres eget speciale
tilbyder rådgivning og vejledning til andre fagpersoner i
forhold til pædagogiske og læringsmæssige problemstillinger med børn eller børnegrupper.
Kompetencecentrene har en rådgivende, vidensdelende
og vejledende rolle. Deres arbejde skal bidrage til pædagoger og læreres viden om specifikke områder inden for
specialpædagogik og specialundervisning og i forhold til
metoder til at inkludere udsatte børn og unge.
Kompetencecentrene tilbyder også undervisning eller
egentlige kurser
Alle skoler, daginstitutioner, fritidshjem, fritids- og
ungdomsklubber og inklusionsprojekter i København kan
benytte sig af Kompetencecentrene.
Alle kompetencecentrene har hjemmesider, hvor du kan
læse nærmere om deres tilbud, og har du brug for hjælp
og sparring, er du kun et telefonopkald fra dem. Det er
ikke kun på skoleområdet, der er hjælp at hente. Seneste
center er daginstitutionen Eksperimentalinstitutionen på
Amager, hvor Jane Weltz er leder:
”I daginstitutionerne i Københavns Kommune har man
ikke som skolerne været forvænt med at kunne hente
akut faglig hjælp fra andre kolleger på et kompetencecenter. Nu er vi her, og vi vil rigtig gerne nå ud over rampen

med vores erfaringer her på stedet”, fastslår Jane Weltz.

Kursusstedet i Hellebæk
Kontakt:
Bettina Faurschou
Henrik Bak-Pedersen
Tlf.:
4970 9051
Email:
mail@kih.kk.dk
www.kih.kk.dk

”Hjælp jeg har en fire årig dreng, der fylder det hele” ringede en leder ind til Eksperimentalinstitutionen om
forleden, og Jane Weltz kommenterer:

Kursusstedets målgruppe er børn i
vanskeligheder og deres familier

”Efter en snak i telefonen sendte jeg to medarbejdere ud
for at viderebringe deres erfaringer og hele inklusionstanken. Jeg kan tilbyde medarbejdere, som har været her i 10
– 15 år, og som synes, det er en spændende ny udfordring
for dem at komme ud til andre kolleger.”

Frejaskolen
Kontakt:
Marianne Sollok Nordenhof
Tlf.:
8222 3000
Email:
mail@frejaskolen.kk.dk
www.frejaskole.kk.dk

”En klassisk måde for os at hjælpe på vil være at tage ud
for at se, hvad det er for en kultur og et miljø, vi skal
rådgive og tale inklusion med. Vi ser på problemstillingerne omkring barnet; hvad har man forsøgt, er det en
diagnose, vi taler om, er det noget hjemligt, har man talt
med barnet og hvordan? Tit ser vi, at forholdsvis simple
tiltag ikke har været foretaget.

Skolens målgruppe er børn og unge med autisme

Det er jo sjældent de børn, der går i et med tapetet, vi får
henvendelser om, men de urolige børn, der, måske over
lang tid, er blevet ”forkertliggjort” forklarer Jane Weltz.
”Der er to ting, der er væsentlige, når vi skal rådgive.
Den ene er ledelsens opbakning. Hvad tænker ledelsen
omkring inklusion og problemstillingen omkring det
konkrete barn, og hvordan vil ledelsen følge op på vores
rådgivning? Det andet er, hvordan teamet kan samarbejde
omkring barnet”
”Da vores to medarbejdere kom hjem efter henvendelsen
med den fire årige dreng, kunne de fortælle, hvordan de
på stedet viste medarbejderne, hvordan vi arbejder med
konfliktløsning ved konkret, at gå ind på stuen og løse
op for den fire åriges konflikt. Efterfølgende havde de i
dialog med pædagogerne peget på, hvor vigtigt, det er for
teamet at gøre konflikten færdig hver gang, så der ikke
opstår en følgevirkning,” fastslår Jane Weltz.
Vær tidligt ude
” I må hellere henvende jer til os for tidligt end for sent,
så konflikterne ikke er blevet for komplekse og har
spredt sig for meget,” påpeger Jane Weltz. ”Megen råd og
vejleding kan nøjes med at blive givet over telefonen, uden
at vi rykker ud – så bare ring, vi er til for jer,” smiler Jane
Weltz og rækker ud efter telefonen, der netop ringer og
afslutter vores møde med hende.

Skolen i Charlottegården
Kontakt:
Jan Daugaard
Tlf.:
3536 1306
Email:
jadaug@cha.kk.dk
www.cha.kk.dk
Skolens målgruppe er børn og unge med ADHD
Skolen på Kastelsvej
Kontakt:
Hanne Lutz
Tlf.:
3542 2662
Email:
mail@spk.kk.dk
www.skolenpaakastelsvej.kk.dk
Skolens målgruppe er børn og unge med hørenedsættelse

STOR PÆDAGOGIK KRÆVER
IKKE MEGEN PLADS
I distrikt Indre by har man i pioneråret 2009,
iværksat arbejdet med Fælles Indsats i to børnehaver og på en af de lokale skoler. Fælles Indsats
på lokalt plan bygger på den samme arbejdsmetode, som familieskolerne anvender, og som vi
har beskrevet her i avisen.

Til at begynde med var de to involverede lærere og psykologen på kursus i metoden, der er stærkt inspireret af
Marlborough metoden, og de har også været på studietur
til Marlborough Family Center i London.

Hensigten med indsatsen er, at barnet fortsat
kan blive på skolen eller i institutionen på en god
måde og indsatsen forankres lokalt – det giver
plads til fleksibilitet i samarbejdet .

”Vi har valgt at starte lidt forsigtigt op, fordi vi vil være
sikker på succes, og vi vil finde en måde at gøre det på,
som passer netop vores skole. Fælles Indsats skal passe til
den skole eller institution, som arbejder med det, og der
kan go dt være varierende behov og muligheder.” fortæller Marianne Østergaard.

Den Classenske Legatskole meldte sig under fanerne, da
der blev en mulighed for at igangsætte et projekt med
Fælles Indsats. Marianne Østergaard er AKT vejleder på
Den Classenske Legatskole i centrum af København og
kollega Birgitte Henriques og PPR psykolog Charlotte
Ljunggren har dannet et team, som det sidste år har
arbejdet på at skabe skolens helt egen flerfamilieklasse –
eller Fælles Indsats, som det hedder.

Ressourceforbruget skulle stå mål med skolens øvrige
tiltag. Lærerne på skolen var lidt skeptiske i starten, så
teamet passede meget på at økonomisere med ambitionerne, og de lånte bl.a. lokalerne på kvisten oppe hos
sundhedsplejersken, så projektet ikke greb ind i den
almindelige lokalefordeling. Her dannede en sofagruppe
og nogle borde og stole rammen for de 2 familier, de
startede med.

Kursusforløbet for familierne i Fælles Indsats varer 9 uger.
I denne periode møder forældrene op og er sammen med
deres børn en hel skoledag om ugen oppe på kvisten. Her
holdes også faste samtaler, hvor psykologen fungerer som
processtyrer og sikrer en tryg og respektfuld stemning.
Teamet fortæller, at der er visse forudsætninger, de
synes skal være opfyldt før en skole er parat til at skabe
et Fælles Indsats projekt. Skolen skal være sporet ind på
den grundlæggende tænkning, der er i Fælles Indsats. Det
handler bl.a. om en anerkendende indfaldsvinkel, hvor de
voksne forstår, at børn gør det, de gør af nødvendighed og
ikke af uvilje eller trods, og hvor man også tænker indad
og selv gerne vil forandrer noget. Vigtigst, er de enige om,
er, at ledelsen virkelig vil det og støtter op om processen
hele vejen.
Pilotprojektet på Den Classenske Legatskole er en stor
succes, og teamet fortsætter med nye familier i tiden
fremover - også selv om ressourcer og lokalerne er små
Læs mere om Marlborough metoden her i avisen …

DEN REJSENDE FAMILIESTUE
Den Rejsende Familiestue kan siges at være
børnehaveområdets svar på Familieskolerne, som
vi også omtaler her i avisen. Det er et nyt tilbud
til børnehaverne i første omgang i Bispebjerg til at
arbejdet med de børn, som har brug for en styrket
forældreinddragelse for at sikre børnenes deltagelse og læring i at være i børnehaven.
Den Rejsende Familiestue består af en støttepædagog og
en psykolog, der i en forløb på 12 – 16 uger er knyttet
til en børnehave nogle dage om ugen, og som sammen
med institutionens personale arbejder målrettet med en
børnegruppe og deres forældre.
Samarbejdet med familierne og børnene tager udgangspunkt i Marlborough metoden, hvor der gennem

inddragelse af forældrene arbejdes målrettet på at skabe
nye udviklingsbetingelser for barnet. Forældrene deltager
sammen med deres børn i løbet af ugen i aktiviteter i
institutionen. Gennem en målrettet dialog mellem forældregruppen og psykologen sættes der fokus på, hvordan
hver enkelt forælder bedst muligt støtter op om sit barn.
Det er dog ikke kun forældrene, der deltager i projekt
Den Rejsende Familiestue. Det er også meget vigtigt, at
hele personalet i børnehaven støtter op om den positive
udvikling, der skal igangsættes omkring børnegruppen.
Dette sker gennem et samarbejde med støttepædagogen,
som har en Marte Meo tilgang til at skabe anerkendelse
og positiv ledelse af børnegruppen i institutionen, så også
disse børn får mulighed for en positiv deltagelse i børnehavens hverdagsliv.

Man har i Bispebjerg hentet inspiration i Klemensker
Børnehus på Bornholm. Her har de gennem nogle år
har haft en familiegruppe, hvor de arbejder med at lave
flerfamilie arbejde. I modsætning til i Klemensker, hvor
det er en måde at arbejde på i en bestemt institution,
vil man i Bispebjerg gennem Den Rejsende Familiestue
bringe denne arbejdsform ud til institutionerne i vores
område. Her i foråret værksættes det første pionerforløb
i samarbejde med en af distriktets institutioner.
Det er tanken, at det skal være muligt for børnehaverne
i distrikt Bispebjerg at ansøge om et forløb med Den
Rejsende Familiestue, ligesom det er muligt, at søge om
anden form for ressource i daginstitutionsområdet som
f.eks. støttepædagog eller et Marte Meo forløb.

LYS I MØRKET
– OG SPAGETTI
MED KØDSOVS
Også på ungeområdet indarbejdes inklusionstanken.
I projekt ”Plads Til Alle” kæmper medarbejderne
hver dag for, at de unge opbygger en positiv tilværelse som aktive deltagere i samfundet.
De unge i ”Plads Til Alle” går ikke den snorlige vej,
og de er på flere måder ekskluderet af almindelige
skoler og klubber. I projektet arbejder man, med
udgangspunkt i de unges egne perspektiver, inkluderende på at finde vejen til det gode liv med job,
uddannelse og positive venskaber. Inklusionskoordinator Trine Bjerg besøgte projektet.
Mørket er faldet på, og gadelygterne skinner i vandpytterne, - jeg er på vej til Plads Til Alle på Rentemestervej i
Nordvest kvarteret. Graffiti indrammer døren til lokalet,
og der er gitter for vinduerne, men når man træder ind,
er der lyst i lokalet, og der dufter af nylavet spagetti med
kødsovs. Rundt om bordet sidder en gruppe unge og spiser
lystigt, mens de hyggesnakker og griner sammen.Jeg hilser
på og giver hånd hele bordet rundt – for det ved jeg, at man
gør her. Alle smiler venligt og tilbyder mig at spise med.
Det er Rani, der har lavet mad - sammen med Pernille.
Rani er glad for at lave mad og vil gerne uddanne sig i
den retning, fortæller han mig, da jeg spørger til hans
fremtidsplaner. I dag har han også lavet mad, fordi det er
en god måde at afstresse, når man bliver sur og vred – og
det gør Rani en gang imellem – jeg har problemer med mit
temperament, siger han men mener, det er blevet meget
bedre, efter han er begyndt at komme i Plads Til Alle

Ungdomshuset flyttede ind i 2008.
Lige nu er der 13 drenge i alderen 13-17 år tilknyttet
projektet. De unge skal ikke visiteres til Plads Til Alle, og
de er heller ikke indskrevet som sådan. Medarbejderne
opsøger de unge og tilbyder dem at være med. De drenge,
der startede projektet, kendte hinanden fra klubben og
gaden:

Samarbejde med de unges familier, skoler osv. er et af
kernepunkterne i indsatsen, og der holdes en del møder,
hvor man bliver enige om en fælles indsats. På den måde
skabes der også en åbenhed om problemerne og om de
gode ting, der skal fokuseres på, og de unge behøver ikke
at skjule noget for nogen, men kan bakkes op hele vejen
rundt.

”Vi besluttede at arbejde med hele drengegruppen, i
stedet for at splitte dem ad. Vi ville hellere arbejde på, at
give dem noget andet at stå sammen om. Drengene havde
nogle ret usunde relationer, hvor det handlede om at lave
kaos –nu har de i stedet en følelse af at stå sammen om
projektet her”, fortæller Pernille.

Klubberne skal ikke se de unge som problemer
Plads Til Alle projektet kører foreløbigt frem til 2013 og
Pernille, der er uddannet antropolog, synes, der er masser at gå i gang med og arbejde videre på både i praksis
og på et mere teoretisk og metodeudviklende niveau.
Pernille kunne godt ønske sig, at klubberne blev bedre til
at arbejde inkluderende:

De voksne er mere sammen med os
Mens spagettien glider ned, er der kommet flere unge til,
så Rani og jeg har sat os ind på kontoret, hvor vi kan tale
mere uforstyrret. Rani fortæller, at han er 16 år og går på
produktionsskole. Til sommer skal han til afgangsprøve,
og så skal han i gang med en STU (Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse). Det var de voksne i KUK, der
foreslog ham og vennerne, at gå i PTA:
”Ayhan og Omar fra KUK fortalte os, at vi ville få et nyt
sted at være, - det her sted. Det ville vi gerne, for vi synes,
at det var nogle helt andre børn end os, der gik i klubben,
og derfor gik vi en del på gaden.”
Rani fortæller, at han gik på en almindelig folkeskole til 7. kl.,
hvorefter han kom på Furesø kolonien i to år. Der kunne
han ikke så godt lide at være, fordi der var for mange regler.
I det hele taget er regler ikke noget, som Rani bryder sig
ret meget om, men han har ikke problemer med at rette sig
efter de samværsregler, der er i Plads Til Alle.
”Hvis nogle af mine venner spurgte mig om det her sted,
så ville jeg sige, at de skulle komme herned, for det er et
hyggeligt sted at være. De voksne er mere sammen med
os og snakker mere med os, og de hjælper os med skolen
og sådan – og med at få et job.” siger Rani og smiler til
Pernille. På fredag har hun lovet Rani at gå med ham til en
jobsamtale.

”Det vil være godt, hvis medarbejderne i klubberne bliver
bedre til at tænke i inklusion og ikke se på de unge som
problemer.
”Jeg synes, at klubberne i dag er for fokuserede på aktivitetstilbud. Tilbudspædagogikken duer ikke til vores type
unge. De vælger det ikke til, når det alene er aktiviteten,
der bærer, når man skal møde op på et bestemt tidspunkt
til en tur eller en aktivitet, man har meldt sig til. Hvis de
skal kunne være med, skal det være mere projektorienteret, og jeg tror også, at det er vigtigt med kontinuitet
blandt personalet, så det er de samme voksne, der er
omkring dem og ikke skiftende ansigter, som det godt kan
være i klubberne, hvor man har mange timelønnede.” Jeg
kunne godt tænke mig at være med i det udviklingsarbejde
og bidrage med vores erfaringer:” siger Pernille.
Aftenen er ved at være forbi for mit vedkommende, men
vi skal lige have taget et billede. Jeg snakker med Rani om,
hvem der kommer til at læse avisen. ”Bliver jeg kendt”,
spørger han. Desværre må jeg skuffe ham, men han lyser
op, da jeg bekræfter, at borgmesteren får et eksemplar af
avisen. De andre unge er meget interesserede, og vil også
gerne være med. Fællesskabet er etableret, da jeg takker
af og begiver mig ud i aftenmørket.

Vi bliver ved og ved og ved..

Rani

Det er ikke hver dag, der bliver lavet mad, kun hvis der
er nogen, der har lyst til at lave det, men muligheden er
der altid, fortæller Pernille Seeberg, der er medarbejder i
projekt Plads Til Alle.
Alternativ til at lave kaos
Udgangspunktet er, at der er en del uro i området. En
gruppe unge skaber kaos bl.a. ved at brænde containere
af, smadre ruder og i det hele taget skabe en utryg
stemning blandt beboerne. Problemerne blev ikke
mindre, da Ungdomshuset flyttede ind. Ikke fordi de unge
i Ungdomshuset gør noget, men Ungdomshuset virker
som en magnet på de unge i gaden. Lederen i den lokale
ungdomsklub Klokkergården (KUK), Ayhan Demir, har
længe set nødvendigheden af at lave et tilbud til de unge,
som klubben havde svært ved at rum me og Projekt ”Plads
til alle” blev således skabt som et samarbejde mellem
BUF Bispebjerg, Beboerprojekt Bispebjerg og SSP – og er
finansieret af midler fra Lidt mere Nordvest puljen, der
skal bruges til initiativer i området i forbindelse med at

”Det er vores mål, at de unge kommer videre i livet på
en god måde - på hver deres måde.” siger Pernille. ”Vi
arbejder meget med at lave planer sammen med den unge.
Vi ser på de faktorer og mekanismer, der er på spil i deres
liv. Hvilke gør noget godt for dem - og hvilke gør ikke ? Og
så støtter vi de unge til at bruge det gode og blive bedre
til det. Vi gør meget ud af at holde fast og blive ved og ved
med at bakke op og tro på den unge. Vi opstiller små mål,
vi roser, vi taler meget med de unge, og vi følger altid op
og overholder alle aftaler.” forklarer Pernille.
De unge, der kommer i Plads Til Alle, er typisk klassificerede som ”uden for pædagogisk rækkevidde” af mange
af de voksne, de har mødt i deres liv. Det gjaldt også for
en ung fyr, der havde det rygte blandt vennerne, at han
var ”sindssyg og ikke bange for noget”. Da han mødte
op, viste det sig, at han havde et stort ønske om, at tage
sig sammen. Han har haft en svær opvækst og har mange
odds imod sig. I begyndelsen var det svært, fortæller
Pernille:
”Han var under maksimalt pres. Vi havde rigtig mange
konflikter med ham - også voldsomme konflikter, hvor
han var truende. Men vi holdt fast og blev ved. Han
ønskede at tage sig sammen, og vi bakkede ham op og trak
alle betydningsfulde voksne med ind i et tæt samarbejde
med ham og os. I dag går det meget bedre, og drengen har
indhentet flere års skolegang og skal til afgangsprøve til
sommer.”

Antropolog Pernille Seeberg

Metoden kan være
LP - Læringsmiljø og
Pædagogisk analyse
Alle lærere og pædagoger skal på kursus
i inklusion. Specialreformen ruller ud
i hele byen som en
dynamisk pædagogisk
tornado. Kursusforløbene i sidste års
Psykolog Freddy Sahl
pionerdistrikter er
grundigt evalueret i forhold til indhold og form,
og med de erfaringer som baggrund præsenteres
en introduktion til LP modellen på kurserne. To
skoler i distrikt Bispebjerg arbejder allerede med
modellen. Her er udvalgte lærerteam i gang og er,
sammen med PPR Bispebjerg blevet undervist af
psykolog Freddy Sahl. Freddy Sahl beskriver, hvad
LP modellen er, og hvad den kan bidrage med.
Freddy Sahl er tidligere mangeårig leder af PPR i Hvidovre.
I Hvidovre arbejder alle skoler med LP modellen på baggrund af flere års indsats og udvikling initieret af Freddy
Sahl og kommunens PPR. Freddy Sahl arbejder nu som
selvstændig med kursusvirksomhed og supervision herunder en hel del med LP modellen. Det er en model, der
er udviklet til skoleområdet, men de generelle tanker i
modellen, der hviler på et systemteoretisk grundlag og på
at have nogle lidt bredere perspektiver på børns adfærd
og læring, kan sagtens anvendes i daginstitutionsområdet
også. Modellen bør dog først justeres til forholdene i en
daginstitution, men det er faktisk lige til at gøre.
”Mange lærere er utrolig engagerede og på mange
måder meget dygtige til deres arbejde, men de savner
værktøjer til at lægge deres kræfter sammen og sige, nu
trækker vi på samme hammel. Mange bliver derfor meget
begejstrede for LP modellen og synes, at det er noget, de
ser en mening med at bruge.” fortæller Freddy Sahl, ”men
pas på! Det vil være en misforståelse af LP modellen, hvis
nogle tænker, at nu får vi denne her model ned i værkstøjskassen – og så kan vi ellers holde skole og institution,
som vi plejer. Det vil være grundlæggende forkert, fordi
det, der ligger bag ved modellen er et diskursskifte – det
handler om, at vi begynder at se på børn på en helt anden
måde. Det handler om, at vi opgiver den reduktionistiske
måde, hvor vi forsøger at forklare det meste adfærd hos
barnet som noget, der hører hjemme enten mellem ørene
på dem eller i deres hjem – og hvor vi tænker, at det må
vi se at få gjort noget ved, for at vi kan undervise dem i
skolen. Det her, det handler om at bevare en kompleksitet
i opfattelsen af børn og det er derfor man operer med
tre forskellige perspektiver; aktør, individ og kontekst
perspektivet.” fastslår Freddy Sahl.
LP modellen handler om udviklingen af den
samarbejdende skole
LP modellen er ikke en metode, der forskriver bestemte
undervisningsformer eller måder at gøre tingene på. Modellen er en tankemodel eller en forståelsesmodel og hvis
en skole skal arbejde med LP modellen er det væsentligt,
at skolen ser på hele sin organisation, hvorfor ledelsen
spiller en vigtig rolle: ”Det nytter ikke noget, at lærerne
sidder i deres team og snakker om børnene ud fra LP
modellen, hvis ledelsen på skolen snakker om tingene
på en helt anden måde, og hvis skolens ansigt udadtil
stadig er præget af gammel tænkning. Man er simpelthen
nødt til at arbejde med hele sin organisation, og derfor
er det også et stort ledelsesmæssigt indsatsområde, når
man vil implementere LP modellen. Det er nødvendigt,
at ledelsen tager ansvar for hele den proces, der pågår.
Derfor kan det godt betragtes som et skoleudviklingsprojekt at indføre LP modellen på en skole. Modellen er
en måde at arbejde sammen på, en måde at se børnene,
forældrene og hinandens arbejde på. Det handler om
at etablere den samarbejdende skole - også kaldt den
kollektive skole. Det er en skole, hvor man udvikler en
samarbejdsånd – en lærende teamånd, som skal trække
ud af den samme brede motorvej, og hvor der ikke er
spøgelsesbilister, der kører den modsatte vej. Arbejdet
rækker ud af skolen – det handler også om den måde, vi
taler om og til forældrene på og den måde, vi inddrager

dem i skolen. Og det handler om vores samarbejde med
fritidshjem og klubber, for i det tværgående samarbejde
kan vi opnå en synergieffekt i arbejdet omkring børnene.”
fortæller Freddy Sahl.
En systematisk pædagogisk analyse af
læringsmiljøet
LP står for Læringsmiljø og pædagogisk analyse. Der er
tale om en analysemodel, man kan bruge til at foretage
en pædagogiske analyse af læringsmiljøet, og de udfordringer læreren eller pædagogen møder her, med henblik
på en opbygning af læringsmiljøet, der imødekommer

elever, der får specialundervisning er faldende på skoler,
der arbejder med LP modellen. ”Der er mange detaljer
i det her, men samlet kan man sige, at det ser ud til, at vi
får et bedre læringsmiljø med færre sociale problemer,
mindre mobning og eleverne lærer mere, når der arbejdes
med LP modellen.”
Farvel til elendighedsbeskrivelser og goddag til
nye muligheder
At ville arbejde med LP modellen og de forståelser, der
ligger bag må række ud over den enkelte skole eller
institution. Det må også handle om den måde, vi styrer

LAD OS TALE OM DET,
VI KAN GØRE NOGET VED
udfordringerne: ”Modellen bruges til at analysere de
opretholdende faktorer; hvad er det, der fastholder
problemet inden for hhv. konteksten (omgivelserne),
aktørperspektivet (barnets egen oplevelse, strategier mv.)
og individperspektivet (barnets ressourcer og ”bagage”).
Det, man er optaget af, er den samvirken, der er mellem
de forskellige faktorer, og man bliver vha. modellen tvunget til at forholde sig til dette via en bastant systematik.
På baggrund af analysen udarbejder man tiltag, som man
går ud og afprøver og evaluerer.” Siger Freddy Sahl og
beskriver de tre vigtige virksomme elementer i modellen:
”For det første - det brede systemteoretiske syn på børn,
udvikling og forandring. For det andet er det systematikken, som man skal underkaste sig. Man kan ikke bare lave
LP på sin egen måde, man er nød til at underkaste sig
systematikken. Og for det tredje aktionslæringsmodellen
eller hvad man nu vil kalde det – altså det, at vi går ud
og afprøver det, og ser om det virker. Og hvis det ikke
virker, så justerer vi vores indsats.” forklarer Freddy Sahl.
”Det lærere ofte siger, når de bruger modellen er, at den
tvinger dem til at tale om det, vi kan gøre noget ved. Før
LP har vi brugt al tiden på at tale om det, vi alligevel ikke
kunne gøre noget ved, og vi blev mere og mere håbløse af,
at sidde og snakke om det.”
Forskningsbaseret og forskningsfulgt
Modellen bygger på den forskning, der viser, hvad der er
virksomt i forhold til at udvikle gode læringsmiljøer for
børn. Det er noget unikt ved denne her model, at man har
forsøgt at indbygge forskning i den. ”Når man analyserer
sig frem til de opretholdene faktorer, der er på spil i en given udfordring, og derudfra tilrettelægger nye tiltag, så er
det jo vigtigt, at man inddrager den viden, der er omkring
f.eks. betydningen af lærerens relationskompetence, didaktiske kompetence og ledelseskompetence. Tre meget
centrale begreber som man skal arbejde med.” fortæller
Freddy Sahl. LP modellen er udviklet af professor Thomas
Nordahl fra Lærerhøjskolen i Hedmark i Norge. Modellen
er første gang afprøvet på en række skoler i Norge tilbage
i 2002 med forskning tilknyttet og der forskes løbende i
modellens effekter. Modellen vinder indpas i Danmark,
hvor den også følges af forskere fra hhv. University
College Nordjylland og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. ”Den forskning, der er lavet i Norge, viser
med al tydelighed, at andelen af børn med forstyrrende
og uroskabende adfærd falder, når der arbejdes med LP
modellen.” fortæller Freddy Sahl og tilføjer: ” Sådan et
fænomen som mobning reduceres. Da man afprøvede
modellen første gang i Norge, sammenlignede man
skolerne med en række skoler, der fik penge fra staten til
at udarbejde antimobningsstrategier. Og efter en toårig
periode sammenlignede man hhv. LP skolerne og Antimobbe skolerne, og der viste det sig, at LP skolerne havde
mindre mobning end de skoler, der direkte havde arbejdet
med antimobbestrategier. At man arbejdede bredere med
klimaet på skolen, med læringsklimaet og det sociale klima
betød, at der var mindre mobning.” konkluderer Freddy
Sahl på baggrund af forskningen. ”Man kan også se en
effekt i læringsmiljøet. De skoler, der var med i den første
afprøvning, flyttede sig alle sammen en karakter opad på
den norske karakterskala. Eleverne fik simpelthen højere
karakterer som følge af et bedre læringsmiljø,” fortæller
Freddy Sahl og tilføjer at der også er tegn på at antallet af

vores organisation og vores økonomi -f.eks. den måde vi
tildeler støtteressourcer på. ”Vores nuværende systemer
er i høj grad bygget op om sådan en slags elendighedsbeskrivelser; jo mere man kan dynge elendighed oven på
hinanden, jo flere timer kan man få ud af systemet. Det er
ofte det, det går ud på i stedet for at arbejde med at finde
ressourcerne hos barnet og familien og finde ud af, hvor
undtagelserne er for det problem, vi hele tiden synes at
stå i – som jo er det, mennesker udvikler sig af.” hævder
Freddy Sahl. ”Vi ser en kolossal stigende brug af diagnoser,
og de ord der knytter sig hertil. Vi er, synes jeg, efterhånden helt ude på et overdrev, og vi kan bare ikke fortsætte
af den vej. Vi er nød til at se anderledes på børn og på
menneskers udviklingsmuligheder – og det synes jeg, LP
modellen repræsenterer. Det er jo ikke en revolution,
men modellen giver os nogle muligheder for i fællesskab at
arbejde en anden vej.”
Bemærk, at det er Nationalt Videncenter for Inklusion og
Eksklusion (NVIE), der står for uddannelserne i inklusion for
Københavns kommune i de kommende måneder.

MODEL TIL ANALYSE AF
PÆDAGOGISKE UDFORDRINGER:
Analyse
Formuleringer af udfordringer,
tema eller problem

Målformulering

Indhentning af information

Analyse og refleksion

Strategi og tiltag
Udvikling af strategier og tiltag

Gennemførelse af valgte
strategier

Evaluering

Revidering

LÆS MERE OM SPECIALREFORMEN HER:
www.kk.dk/specialreformen
Læs mere om uddannelserne i inklusion her:
www.bufakademi.kk.dk
Læs mere om Lp modellen her:
www.lp-modellen.dk
Adfærdsproblemer hos børn og unge Thomas Nordahl
m.fl. Dansk Psykologisk Forlag 2008

SUPERVISOR OG BARNETS ADVOKAT
- NÅR INKLUSIONSTANKEN SKAL INDARBEJDES

Psykologens arbejdsindsats og PPR er under forandring. Fra den mere traditionelle rolle i skolen,
hvor psykologen tidligere undersøgte og foreslog
henvisning til specialundervisning på baggrund af
indstillinger eller anden foranstaltning til nutidens
arbejdsform, der er inkluderende, vejledende og
mere konsultativ. I dag omfatter PPR og dermed
psykologens arbejde hele 0-18 års området. Der
fokuseres på at arbejde med hele læringsmiljøet
og med at skabe et samarbejde og en fælles
målrettethed hos alle de involverede: forældre,
lærere, pædagoger og børn, bl.a. med det sigte at
skabe grobund for inklusion, der hvor børnene er.
Psykolog Christine Vinum fortæller om inklusion
set fra hendes funktion som psykolog på Lundehusskolen og nærliggende daginstitutioner.
Det er vigtigt, at jeg som psykolog er nem at komme til
for lærere og pædagoger. Det kan være med ønsket om
supervision til en konkret problemstilling – eller ønsket
om at vende en udfordring. Skal jeg se nærmere på et
barn, bliver jeg en slags koordinator og advokat for, at
processen sker til barnets bedste - ud fra mit kendskab til
barnet, forældrene og problemerne. Jeg skal i samarbejde
med skolen eller institutionen og forældrene finde den
bedst tænkelige måde at inkludere barnet i dagligdagen,
så det får de bedste betingelser på vejen frem. Der findes
ikke en entydig fremgangsmåde, bortset fra de lovgivningsmæssige formaliteter, så jeg prøver at sammenstykke
et billede - en helhed - af barnet ud fra de forskellige opfattelser af barnet, jeg præsenteres for gennem forældre,
lærere, pædagoger og andre nær på barnet.

Et eksempel på en fremgangsmåde på skolen kunne være
en samtale med lærerne først om, hvilke problemstillinger de ønsker hjælp til og dernæst med forældrene
om, hvordan de oplever barnet derhjemme. Tit sker der
det, at jeg her får to forskellige perspektiver på barnets
udvikling, og det udfordrer mig og kan gøre relativeringen
sårbar. Dernæst har jeg samtaler med barnet, eventuel
testning og netværksmøder gerne med flere parter som
f.eks. SFO og eventuelt socialforvaltningen.
Som psykolog foretager man altid en vurdering af, hvilke
redskaber og metoder man vil benytte i den konkrete
sammenhæng. Et af de redskaber vi kan benytter på skoler
er intelligenstest, for at afklare om barnet har kognitive
vanskeligheder og læringsproblemer, men der kan også
indgå flere andre test eller observationer, men det
vigtigste er samtaler med de involverede parter.
Der, hvor inklusionen starter for mig, er allerede måden,
jeg bliver kontaktet på. Det er vigtigt at pædagogen eller
læreren bliver en aktiv medspiller i forhold til, hvad de
vil have mig og PPR til at hjælpe med. Jo bedre de er til at
tænke inkluderende i forhold til barnet, jo bedre kan jeg
rådgive og hjælpe til et fælles resultat. Normalt får vi som
psykolog et indstillingsskema, hvor pædagoger eller lærere
og forældre alene skal beskrive barnets vanskeligheder
under rubrikken: Beskriv barnets vanskeligheder.
Der står meget lidt om barnets ressourcer eller omgivelser, og derfor er det vigtigt, at jeg allerede fra dette punkt
løfter lærernes og pædagogernes blik for at se barnet i
nogle andre anerkendende retninger. De forventer, at jeg
forholder mig til det, de har skrevet i indstillingsskemaet,
hvilket er, hvad de har bedt om, men så vil jeg gerne i
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forhandling med dem, hvor jeg kan stille dem spørgsmål
om netop barnets ressourcer og forhold.
Typisk i dag på skolen får jeg et pædagogisk notat, hvor
lærerne i hovedfagene udelukkende beskriver barnet
fag-fagligt. Det vil jeg gerne udvide, så inklusionstanken
allerede starter her. Jeg arbejder meget på, at vi får et
samarbejde, hvor alle barnets lærere er involveret, og
at udtalelserne ikke kun er fag-faglige betragtninger.
Et eksempel på et godt notat vil være at bede læreren
eller pædagogen om ikke kun oplysninger om, at barnet
har svært ved indlæring, men at brede det mere ud og
beskrive, hvornår vanskelighederne viser sig, og hvordan
barnet og omgivelserne reagerer i de situationer. Hvilke
situationer opstår, hvem har barnet konflikterne med,
hvad er der gået forud, er det altid det samme, er der
et mønster i venskabsrelationerne, er der dialog med
forældrene, har de hørt om situationen før osv. Vi kan i
dag bruge en vifte af muligheder i klassen ud over specialundervisningen, og jeg arbejder med at omarbejde og
udvikle skemaer og samarbejdsformer, så det pædagogiske
notat fremover rummer oplysninger, der gennem det
tværfaglige samarbejde giver barnet, klassen og læreren
eller pædagogen optimale muligheder.
Jeg er ikke uddannet lærer eller pædagog, og det er derfor
vigtigt for mit arbejde, at få den optimale forståelse af barnet gennem de andre faggrupper, så samspillet mellem os
bliver så nuanceret som muligt. Pædagogerne og lærerne
skal gennem en kulturændring her og nu, og vi kan løfte
meget i praksis i dagligdagen gennem det tværfaglige
proaktive samarbejde, så den moderne lærer får hjælp til
at løfte ansvaret for elevens trivsel i klassen.

BARNET FÅR EN PLADS
BLANDT DE ANDRE
egentlig magtede. Så vi prøvede gennem evaluering,
skemaer og møder at finde frem til, hvad der skete, når vi
ekskluderede børnene, og hvad der skulle til for i højere
grad at inkluderede dem. Det var svært i starten, men
forståelsen ændrede sig gennem fællesskabet om at blive
inkluderende – og vi evaluerer stadig.”

Det har været tradition, at støtteressourcer
til daginstitutioner er blevet tildelt et bestemt
barn. Støttepædagogen har ofte koncentreret sit
arbejde omkring barnet og har på mange måder
arbejdet isoleret.
Specialreformen og målet om en mere inkluderende pædagogisk praksis sætter større fokus på
det samlede pædagogiske lærings- og udviklings
miljø i institutionen. I Bispebjerg har man det sidste års tid arbejdet målrettet på at udvikle et nyt
koncept for støtteressourcerne og støttepædagog
- teamets arbejde. Børnehaven Dommerparkens
leder Lene Gether og støttepædagog Mirjana
Ruzic fortæller om den nye arbejdsform.
”Det kan du jo ikke finde ud af, så du må hellere gå ned
på stuen” – ”Sådan en besked kunne et barn få, inden vi
sidste år gik i gang med pilotprojekt Inklusion herude,”
fortæller Lene Gether. ”Ambitionsniveauet lå mere
på vores forventninger til børnene, end hvad børnene

Fra 1. januar fik Dommerparken støttepædagog Mirjana
Ruzic, der nu skulle indgå i det nye støttekoncept, hvor
der lægges op til at arbejde med inklusion som fokus
og et meget tæt og struktureret samarbejde med det
faste personale i form af kontrakt, samarbejdsmøder og
evaluering.
”Fokus er skiftet fra selve barnet til miljøet og konteksten
omkring barnet, hvor det ikke kun er mit barn men et
fælles ansvar de voksne imellem,” fortæller Mirjana Ruzic.
”Da jeg kom herud, gik jeg ikke umiddelbart i gang med at
arbejde med det barn, jeg skulle støtte. De to første uger
brugte jeg på at observere og reflektere, lære børnegruppen og personalet at kende, hvorefter jeg fremlagde mine
betragtninger.”
Personalet udarbejder en handleplan om samarbejdet –
en kontrakt – om både den pædagogiske linje og praktiske
aftaler som f.eks. mødetidspunkter og møder. Det faste
personale og støttepædagogen bruger hinanden meget
mere end før og reflekterer med hinanden. Det kræver en
åbenhed fra ledelsen, der afspejles i personalet.
Mirjana Ruzic forsøger at undgå den afhængighed, der kan
komme hos det barn, hun arbejder med. Hun tager barnet
med i grupper i stedet for at være alene med barnet, så

barnet ikke oplever hende som et særligt fokuspunkt.
Hun sidder f.eks. ikke og spiser med barnet eller holder
i hånd på gåture. Fordelene er, at barnet får en plads
blandt de andre børn fortæller hun: ”Den væsentligste
af de nye måder at arbejde på er, at fokus skiftes væk fra
barnet og ud på miljøet og os selv. F.eks. var stuen med
børn i alderen 2 ½ - 4 år på tur med det mål at komme på
biblioteket, aflevere bøger, være der et stykke tid og nå
hjem til frokost – et mål sat af de voksne. Vi kom lidt sent
af sted og skyndte på børnene. Her stoppede vi op og vurderede, at det jo egentligt var de voksnes ambitionsniveau
og ikke børnenes at nå til biblioteket. Vi tog i stedet ind
på en legeplads og børnene fik en harmonisk formiddag,”
konkluderer Mirjana Ruzic.
Lene Gether og Mirjana Ruzic

”Det var en besynderlig situation første gang jeg skulle filmes.
Jeg skulle virkelig overvinde mig selv, men da jeg så optagelserne og så, hvordan jeg kunne bruge metoden konstruktivt,
forsvandt al tvivl .” fortæller Pernille Middelton. ”Jeg har
taget mange af punkterne i positiv ledelse med mig. Det at
guide børnene og give dem alternative handlemuligheder og
være positiv og bekræftende. Det er ikke noget, der ligger
så fjernt fra, hvad jeg forsøgte at gøre før, men jeg er blevet
meget mere bevidst om det nu.”
Institutionerne i Bispebjerg kan modtage et Marte
Meo forløb
Som en vigtig del af de inkluderende indsatser
arbejder distrikt Bispebjerg på at kvalificere
støtteressourcen til daginstitutioner. Støtte
til det enkelte barn eller til børnegrupper skal
fremover i højere grad være hjælp og vejledning
til de professionelle omkring barnet - med
henblik på styrkelse og udvikling af deres faglige
muligheder fremadrettet.
I distrikt Bispebjerg er en af støtteteamets pædagoger uddannet Marte Meo terapeut, hvilket giver institutionerne
mulighed for at modtage et Marte Meo forløb, der er en
vejledning, hvor terapeuten sammen med pædagogen
formulerer nogle arbejdsspørgsmål og ved hjælp af
videooptagelser gør det muligt at se på egen praksis.
Herigennem finder de frem til de pædagogiske indsatser,
måder og udtryk, som man gerne vil gøre mere af. At
kunne arbejde som Marte Meo terapeut kræver en særlig
certificeret uddannelse.
Den integrerede institution Ringertoften har med succes
taget mod tilbuddet og leder Irene Ditzel fortæller:
”Vi søgte egentlig om støttepædagog til nogle børn på
vores fritidshjem, som vi synes, var i en udsat position i
forhold til fællesskabet. Vi fandt, at de børn havde brug
for hjælp og støtte til at kunne komme ind i gruppen og få
et bedre udbytte af at gå på fritidshjemmet. Vi fik ikke alle
de støttetimer, vi havde søgt om, men til gengæld fik vi
tilbudt et Marte Meo forløb”

”Ved at vælge noget positivt og vise det, der fungerer,
giver jeg pædagogen mulighed for at mærke, hvad der
virker, og det er det, hun så bringer med sig videre, når
hun er sammen med børnene næste gang. Man tager
udgangspunkt i det gode, man allerede gør, fordi det er
handlingsanvisende - man skal gøre mere af det samme”
forklarer Jette Maria Hansen.
Et Marte Meo forløb varer ideelt set så længe, som
pædagogen synes, der er brug for at arbejde med det
indsatsområde, der er valgt. Men i Bispebjerg har man
bestemt, at forløbet kan varer i op til 3 måneder.
En øjenåbner
I Ringertoften skete der hurtigt forandringer:
”Allerede efter meget kort tid kunne vi se forandringer
i børnenes adfærd. Blandt andet deltog der et barn, som

Hvis pædagogen ønsker det, sker tilbagemeldingen alene
mellem terapeuten og pædagogen, Men meget ofte er pædagogen ret ivrig efter, at resten af f.eks. stuens personale
skal være med, så det ikke bliver en isoleret viden:
”Hos os var hele fritidshjemmets personale med til
tilbagemeldingerne, for at vi alle kunne lære noget af det.”
fortæller Pernille og uddyber med at fortælle om, hvad
hun synes hun har taget med sig fra forløbet: ”Jeg stopper
op – venter på barnets initiativer og intentioner, hvilket
gør, at jeg ikke bare tager barnet for givet, og dermed
undgår at sætte mærkater på barnets adfærd. Jeg oplevede
f.eks. en episode med en dreng, der har haft svært ved at
blive accepteret af børnegruppen, fordi han ofte slår og
har kort lunte. Traditionelt putter vi ham alle, børn og
voksne, i bås med mærkatet nu er det ham igen der slår –
det er også altid ham osv.

ET EKSTRA ØJE
- OG EN ØJENÅBNER

Marte Meo terapeut og pædagog i støtteteamet Jette
Maria Hansen supplerer: ”Ideen med indsatsen var at
arbejde med den konkrete praksis for at styrke den positive ledelse af børnene og derved styrke deres relationer.
Positiv ledelse er nemlig en af grundpillerne i Marte Meo.”
”Og det var ideen at arbejde med hele drengegruppen.
Selv om det jo egentlig kun var nogle af drengene, der var
søgt støtte til, så arbejdede vi også med deres kammerater og naturlige legerelationer, så drengene i udsatte
positioner blev inkluderet, og at børnene siden hen kunne
lege selv.” fortsætter Irene Ditzel
Samspillet er i søgelyset
”Jeg filmer samspillet mellem pædagog, barn eller børn
og samspillet mellem børnene indbyrdes. Første gang
filmer jeg 10 minutter og ser efter, hvor vi skal arbejde. I
forløbet videofilmes flere gange og optagelserne analyseres ud fra arbejdsspørgsmålene og forståelserne i Marte
Meo. Skal indsatsen sættes i de strukturerede aktiviteter,
hvor barnet følge den voksnes initiativer eller i de mere
ustrukturerede aktiviteter, hvor den voksne følger
barnets initiativer?” fortæller Jette Maria Hansen.
”Når jeg efterfølgende ser optagelsen, leder jeg efter
de steder, hvor der er udtrykt et udviklingsstøttende
samspil. Min opmærksomhed er rettet mod pædagogen,
fordi det er pædagogen, der skaber mulighederne for
barnets udvikling. Jeg ser på kropssproget og på ansigtet
og på, hvordan pædagogen er opmærksom på børnene,
og hvordan hun ser, venter, bekræfter og følger børnene.
Jeg vælger nogle klip ud, og jeg vælger kun de klip, der
viser noget, som støtter barnets udvikling.” fortæller Jette
Maria Hansen.

Martemeo terapeut og pædagog Jette Maria Hansenden og Pernille Middelton

gennem hele sin børnehavetid har haft støttepædagog –
og selvfølgelig har støttepædagogen hjulpet ham til meget
af det, han kan – men det, vi så pludselig ser i Marte Meo
forløbet, er en dreng, der agerer på en helt anden måde.
Hvor han før blev nødt til at slå, fordi han ikke kunne finde
ord og ikke kunne styre sine impulser, så ændrede han
adfærd og kunne pludselig lege pudekamp uden at det tog
overhånd, og han kunne blive slået i hovedet af en anden
dreng med en pude og bare sige ”lad være”, hvor han før
havde slået eller bidt.” beskriver Irene Ditzel. ”Det, der
er forandret, er vores tilgang til barnet, bl.a. fordi vi nu
tør se og vente på barnets egen ageren, og det er barnets
adfærd, der er ændret som en reaktion på vores nye
tilgang til ham.”
”At medarbejderne bliver uddannet til at se på børnene
på en ny måde er i bogstaveligste forstand en øjenåbner i
forhold til vores pædagogiske praksis.”

Fokus på det der fungerer

En overvindelse at være i linsens søgelys

Efter terapeutens analyse af hver optagelse gives en
tilbagemelding til pædagogen med udgangspunkt i de klip,
der er valgt.

Pernille Middelton, pædagog og souschef i Ringertoften
var institutionens hovedperson i forløbet:

Forleden dag kom han tilbage efter et længere fravær fra
fritidshjemmet, og dagen var knapt i gang før en gruppe
piger kommer løbende hen til mig og beklager sig over
drengen, han driller, han driller. Min reaktion var umiddelbart, at, årh ja det er typisk, nu er han tilbage - jeg
holdt den selvfølgelig for mig selv, men den var der. Jeg
følger pigerne op i rummet, hvor han opholder sig og ser
ham sidde og læse i et legetøjskatalog i en sofa – og det
skulle så være den store forbrydelse han havde begået,
for pigerne syntes ikke, de kunne danse, når han sad der.
- Her kunne jeg stoppe op og vente med at reagere og se
situationen og se drengens intentioner.”

MARTE MEO METODEN
Metoden er en videobaseret og bygger på principperne
for udviklingsstøttende kommunikation, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen
er til stede hos barnet og den voksne.
Læs mere på: www.martemeo.dk

Af Janne Hedegaard Hansen
cand.scient.pol.,ph.d., lektor i Specialpædagogik
på institut for læring ved DPU.

INKLUSION I PRAKSIS
Københavns Kommune
har, som mange andre
kommuner, besluttet, at
skoler og daginstitutioner skal arbejde inkluderende. Inklusion antages
således at være løsningen
på de problemer, som
den eksisterende pædagogiske praksis har ført til:
at stadig flere børn udskilles fra de eksisterende
fællesskaber i skoler og daginstitutioner. Det kan
på den ene side være udtryk for et velfungerende
forebyggende arbejde, hvor der sættes tidligt ind
over for børn med særlige behov. Men det kan
også være udtryk for, at der er skabt nogle pædagogiske praksisser, som udskiller flere og flere
børn, selvom målet er integration.
Den integrerende praksis
I skoler og institutioner har man gennem de sidste mange
år arbejdet integrerende. Det betyder kort sagt, at problemer og vanskeligheder opfattes som individuelle. Hvis
et barn ikke trives, antages problemet at være iboende
barnet. Det er barnet, der har et særligt behov, som
kræver en særlig viden og en særlig pædagogisk indsats.
Børn med læsevanskeligheder placeres i læseklasser. Børn
med sociale vanskeligheder får tildelt en støttepædagog
i børnehaven eller kommer i specialklassen på skolen.
Børn med sproglige vanskeligheder kommer til støttepædagogen, barnet med motoriske vanskeligheder tilses
af en fysioterapeut og så fremdeles. Pædagogisk skelnes
der mellem det almene og det særlige. Nogle lærere og
pædagoger tager sig af det almene, mens andre tager sig
af det særlige. Ressourcer tildeles barnet på baggrund af
dokumentation for barnets særlige behov, som kræver en
særlig indsats og en særlig viden.
Således er der skabt en praksis, et system og nogle logikker
som betyder, at børn, der ikke trives i de eksisterende
pædagogiske miljøer, antages at have særlige behov, som
kræver et særligt tilbud, der kan tage hensyn til barnets
særlige situation og behov og dermed sikre barnets udvikling og læring, på trods af barnets vanskeligheder. Endelig
anses nogle børns særlige situation og behov at forhindre
de andre børns udvikling og læring. Den integrerende praksis har altså både som formål at sikre den enkeltes udvikling
og læring, og at sikre de andre børns læring og udvikling.
Inden for den integrerende praksis tillægges det stor
betydning, at alle børn lærer at tilpasse sig de etablerede
fællesskabers regler og rammer, som forudsætning for at
være en del af fællesskabet. Samtidig lægges der stor vægt
på at sikre og beskytte fællesskabet, som det er. Børnene
skal lære at begå sig og indordne sig både af hensyn til sig
selv og af hensyn til fællesskabet. Pædagogisk bliver konsekvensen af denne logik, at hvis et barn ikke kan tilpasse sig,
så henvises det til social- eller specialpædagogiske tilbud,
uanset om det skyldes faglige, sociale eller personlige
vanskeligheder. Hvis et barn ikke vil tilpasse sig, så mødes
det med forskellige former for sanktioner.

Den inkluderende praksis
Den inkluderende tankegang bygger på en kritik af de
logikker, som kendetegner den integrerende praksis. Kort
sagt handler inklusion om retten til deltagelse. Alle børn
har ret til at deltage i de eksisterende fællesskaber, uanset
deres særlige situation eller behov. Fordi deltagelse er
selve forudsætningen forudviklingoglæring. Udfordringen
bliver hermed at skabe nogle fællesskaber og pædagogiske
miljøer, som kan rumme en høj grad af forskellighed og
imødekomme mange forskellige behov samtidigt. Det
kræver etableringen af nogle andre former for fællesskaber. Fællesskaber som er foranderlige, dynamiske og
fleksible.
Når alle børn har ret til at deltage i de eksisterende fællesskaber i skoler og institutioner, så kræver det, at fokus
flyttes fra barnets fejl og mangler til barnets ressourcer og
til, hvordan barnet kan bidrage til fællesskabet. Antagelsen
er, at alle børn har ressourcer og noget at bidrage med
til et fællesskab – også de børn, som har nogle særlige
behov, eller befinder sig i en vanskelig situation. Det bliver
pædagogens og lærerens opgave, at hjælpe barnet med at
finde ind til disse ressourcer og understøtte dem.
Hvor problemforståelsen i den integrerende praksis er individuel, er problemforståelsen i den inkluderende praksis
relationel. Konkret betyder det, at fordi et barn har nogle
vanskeligheder, betyder det ikke, at barnet er i en vanskelig situation. Det afhænger af, hvordan barnets omverden
tillægger dets vanskeligheder mening og betydning. Hvis
et barn har læsevanskeligheder, vil det i dette perspektiv
kræve, at læreren tilrettelægger sin undervisning, så også
barnet med læsevanskeligheder profiterer af undervisningen. Eller hvis et barn har vanskeligheder med at deltage
i leg med de andre børn i børnehaven, så vil det kræve, at
pædagogen skaber nogle legesituationer, hvor også barnet
med disse vanskeligheder kan deltage.
Med en relationel problemforståelse er pointen, at
problemet ikke er iboende barnet. Det er en konsekvens af mødet mellem barnet og dets omverden. Hvis
der sættes noget i værk i barnets omverden – i den
pædagogiske praksis og i måden fællesskabet fungerer
på – så skaber det nye betingelser for barnets deltagelsesmuligheder. Det betyder ikke, at barnets vanskeligheder forsvinder, men at barnets vanskeligheder ikke
automatisk fører til, at barnet bliver bragt i en vanskelig
situation. Hvis barnets situation skal ændres, må
pædagogen og læreren altså skabe nye betingelser for
barnet, med henblik på at sikre dets ret til deltagelse.
Rammerne for det inkluderende
pædagogiske arbejde
Realiseringen af en inkluderende pædagogisk praksis
i skoler og institutioner stiller ikke alene krav om
forandring og udvikling af de professionelles faglighed og
praksis. Det stiller også krav om forandring af rammerne
for det pædagogiske arbejde. Det stiller krav til ledelsen,
til forvaltningen og til det politiske niveau. Det stiller nye
krav til organiseringen af det pædagogiske arbejde og til
det tværfaglige samarbejde.

Det kræver en ændring i kriterierne for tildeling af
ressourcer, nemlig fra individuelle kriterier til relationelle
kriterier. Ressourcerne skal generelt anvendes ud fra helt
andre kriterier og på en anden måde, end i dag. Adskillelsen mellem det alment pædagogiske og det social- og
specialpædagogiske skal nedbrydes, så der etableres en
integration af specialviden i de almenpædagogiske miljøer,
samt en langt større grad af vidensdeling end tilfældet er i
dag.
Det tværfaglige samarbejde må også bevæge sig hen mod
en mere konsultativ samarbejdsform, hvor ekspertisen
ikke retter sig mod barnets særlige behov, men mod en
udvikling og kvalificering af den pædagogiske praksis.
Endelig stiller den inkluderende praksis krav til de fysiske
rammer. Hvis fællesskaber skal være dynamiske, foranderlige og fleksible kræver det også nogle rammer, der er
fleksible. At skabe inkluderende pædagogiske miljøer giver
derfor ikke nogen besparelse i de kommunale budgetter,
men det betyder, at det bliver nemmere at styre udgiftsniveauet.
Den faglige selvforståelse
Rammerne for det pædagogiske arbejde er vigtige og helt
nødvendige, hvis det skal lykkes at skabe inkluderende
pædagogiske miljøer i skolerne og i institutionerne.
Men rammerne ændrer ikke noget i sig selv. Den helt
afgørende forudsætning for at skabe inkluderende
pædagogiske miljøer er en kvalificering og udvikling af den
faglige selvforståelse blandt lærere og pædagoger. Lærere
og pædagoger er de centrale agenter i det inkluderende
projekt. Det er deres måde at tillægge barnets vanskeligheder mening og betydning på, samt deres måde at skabe
fællesskaber på, pædagogiske situationer på, og deres
måde at få undervisningen til at fungere på, som fører til,
om et barn inkluderes eller ekskluderes fra deres praksis
og fra det pædagogiske fællesskab. Det er med andre ord
den særlige betydning, den professionelle tillægger
barnets situation og behov, der sætter betingelser
for, hvorvidt det fører til inklusion eller eksklusion
af barnet. Ved at udfordre den professionelles perspektiv og fællesskabsforståelse, skabes der nye betingelser for
barnets mulighed for deltagelse.
Grænser for inklusion
Det er altså ikke barnets vanskeligheder eller særlige
behov, der i sig selv kan begrunde, hvorvidt et barn
ekskluderes. Det er alene fællesskabets måde at være
fællesskab på og den særlige betydning, de professionelle
tillægger barnets situation og behov, der bestemmer
grænsen for inklusion. Derfor bliver det helt centralt at
identificere den pædagogiske faglighed og praksis med det
formål at undersøge, hvordan den eksisterende praksis
allerede understøtter en inkluderende logik. Og hvordan
den eksisterende praksis skaber barrierer for inklusion.
Målet bliver på det grundlag at kvalificere og udvikle
pædagoger og læreres faglighed og praksis, med det
formål at skabe nye deltagelsesmuligheder for børn, der
ikke er som de fleste.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Inklusionsavisen er udgivet af Børne – og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
Forsidefoto er taget med velvilje fra Post & Tele Museum Danmark, Købmagergade 37, 1012 Kbh.K
Redaktion: Trine Bjerg, inklusionskoordinator distrikt Bispebjerg, Lone Mortensen, leder af PPR distrikt Bispebjerg
og Klaus Gjede, YoungCare.

www.kk.dk

Produktion:

www.youngcare.dk

