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Sammen om inklusion Thomas Binderup Hent PDF Inklusion er en kompleks opgave, som ofte beskrives som
værende lærerens individuelle opgave. Men hvorvidt inklusionsprocessen lykkes eller ej, afhænger af meget
mere end den enkelte lærers praksis. Lærerne er en del af et meget større system, som kan og bør aktiveres,
hvis inklusions-processen skal lykkes. Her spiller både skoleledere og forældre en stor og vigtig rolle.
Sammen om inklusion - tre perspektiver på samarbejde om inklusion beskriver inklusion i praksis på tre
forskellige danske skoler. Bogen belyser, hvordan en leder, en lærer og forældrene på tre forskellige skoler
har forholdt sig til og omsat det fælles mål inklusion i en konkret situation, hvor der ingen facitliste findes.
Bogen lægger ud med en kort introduktion, hvor begrebet inklusion foldes ud mellem tre snitflader: ramme,
værdier og praksis. De følgende tre kapitler omhandler de enkelte aktørers egne oplevelser og fortolkninger af
forløbet. Og som det vil fremgå, er aktørerne ikke enige om alle udlægninger, men det er netop et vilkår, der
er værd at bide mærke i. Som læser får man mulighed for at kigge andre over skulderen og blive klogere ud
fra deres refleksioner, valg og erfaringer. Samtidig får læseren også et indblik i, hvordan disse aktører oplever
situationen forskelligt: For lederne er inklusion en mission, som skal lykkes. For lærerne er det en opgave,
som skal lykkes. For forældrene er det deres børns og familiens liv, som skal lykkes. Bogen henvender sig til
alle, der arbejder med inklusion så som skoleledere og pædagogiske konsulenter samt lærere og pædagoger
både på professionshøjskoler og i grundskolen. Også forældre, der indgår i samarbejde med skoler omkring

inklusion, vil få gavn af at læse med.

 

Inklusion er en kompleks opgave, som ofte beskrives som værende
lærerens individuelle opgave. Men hvorvidt inklusionsprocessen
lykkes eller ej, afhænger af meget mere end den enkelte lærers

praksis. Lærerne er en del af et meget større system, som kan og bør
aktiveres, hvis inklusions-processen skal lykkes. Her spiller både
skoleledere og forældre en stor og vigtig rolle. Sammen om

inklusion - tre perspektiver på samarbejde om inklusion beskriver
inklusion i praksis på tre forskellige danske skoler. Bogen belyser,
hvordan en leder, en lærer og forældrene på tre forskellige skoler har

forholdt sig til og omsat det fælles mål inklusion i en konkret



situation, hvor der ingen facitliste findes. Bogen lægger ud med en
kort introduktion, hvor begrebet inklusion foldes ud mellem tre
snitflader: ramme, værdier og praksis. De følgende tre kapitler

omhandler de enkelte aktørers egne oplevelser og fortolkninger af
forløbet. Og som det vil fremgå, er aktørerne ikke enige om alle

udlægninger, men det er netop et vilkår, der er værd at bide mærke i.
Som læser får man mulighed for at kigge andre over skulderen og
blive klogere ud fra deres refleksioner, valg og erfaringer. Samtidig

får læseren også et indblik i, hvordan disse aktører oplever
situationen forskelligt: For lederne er inklusion en mission, som skal

lykkes. For lærerne er det en opgave, som skal lykkes. For
forældrene er det deres børns og familiens liv, som skal lykkes.
Bogen henvender sig til alle, der arbejder med inklusion så som

skoleledere og pædagogiske konsulenter samt lærere og pædagoger
både på professionshøjskoler og i grundskolen. Også forældre, der
indgår i samarbejde med skoler omkring inklusion, vil få gavn af at

læse med.
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