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Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen(Inklusion af elever med
særlige behov i den almindelige undervisning, samt Tilpasning af klagereglerne til en
mere inkluderende folkeskole)
Hermed fremsendes Skole og Forældres bemærkninger til ovennævnte to udkast til
lovforslag.
Skole og Forældre er overordnet set enige i lovforslagenes intention om at skabe en mere
inkluderende folkeskole, hvor færre elever fremover bliver ekskluderet i særlige tilbud, men
hvor almenundervisningen i stedet indrettes, så elever med særlige behov kan få de
nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer i normalundervisningen.
Men samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at der ligger nogle meget betydelige
udfordringer, som må ryddes af vejen, før vi når frem til denne situation. I EVAs
undersøgelse vedr. inklusion i folkeskolen fra november 2011 svarer halvdelen af lærerne, at
de synes der i dag inkluderes for mange elever i normalundervisningen. Og en
opinionsundersøgelse offentliggjort af Altinget d. 15. december 2011 viser, at op imod 2/3 af
de adspurgte er imod øget inklusion i folkeskolen.
Det må således konstateres, at der både blandt lærere og forældre er en meget betydelig
skepsis over for tankerne om øget inklusion. Denne skepsis bunder utvivlsomt i forskellige
former for bekymring: bekymring for, om elever med særlige behov nu også kan få de rigtige
undervisnings- og støttetilbud, bekymring for, om lærerne har de rigtige kvalifikationer til at
give disse tilbud, bekymring for, om der bliver stillet tilstrækkelige resurser til rådighed , samt
bekymring for, om øget inklusion af elever med særlige behov vil gå ud over eleverne i
normalundervisningen.
Skal inklusionsopgaven lykkes er det nødvendigt at tage disse bekymringer alvorligt. Det er i
dette lys, Skole og Forældres forslag til supplering af lovudkastet skal ses.
Behovet for specialpædagogisk indsats eller særlige foranstaltninger udspringer ofte af en
dysfunktion eller indlæringsvanskelighed. Denne kan imødegås ved at kompensere for
udfordringen, eller ved at satse på en kognitiv afhjælpning eller begrænsning af problemet.
Når flere elever skal inkluderes i normalundervisningen er der en reel risiko for at fokus vil

blive rettet mod kompenserende strategier, fordi denne tilgang på kort sigt er den letteste.
Men skal vi have flest mulige til at gennemføre et skoleforløb med bedst mulige
forudsætninger for at uddanne sig videre efter folkeskolen, er det afgørende vigtigt at der
satses på kognitive strategier, fordi disse giver de bedste resultater på langt sigt.
Lovudkastet vedrører først og fremmest de ca. 49.000 elever, som i dag modtager
specialundervisning på distriktsskolen i et omfang på mindre end 12 lektioner pr. uge. Som
reglerne er i dag træffes beslutningen om tildeling af specialundervisning til disse elever af
skolelederen efter indhentet udtalelse fra PPR og efter samråd med forældrene.
Selv om afgørelsen er skolelederens, så skal forældrene høres, og de står stærkt i deres
argumentation, såfremt de støttes af PPRs udtalelse i sagen.
Fremover vil afgørelsen af hvilke særlige foranstaltninger der skal iværksættes over for
disse elever alene blive truffet af skolelederen (eller af medarbejdere, som skolelederen har
uddelegeret afgørelsen til). De fleste skoleledere har ikke nogen specialpædagogisk
kompetence. Der er derfor en reel fare for, at loven i praksis vil forringe den
specialpædagogiske fagkompetence, som i dag er samlet i PPR og på landets specialskoler
og specialklasserækker.
Forældrene har intet krav på at blive hørt, skolelederens afgørelse kan ikke indankes for
kommunalbestyrelsen eller anden højere instans, og forældrene kan alene klage til
Klagenævnet vedrørende vidtgående specialundervisning, hvis de mener, deres barn har
behov for specialundervisning i et omfang af mere end 12 lektioner pr. uge.
Spørgsmålet er således, hvad forældre kan stille op, hvis de mener, deres barn ikke får de
nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer i undervisningen? Hvor kan de
søge råd og vejledning vedrørende det rette tilbud til deres barn? Og hvem skal sikre at
skolen faktisk stiller de nødvendige tilbud til rådighed for elever med særlige behov? Disse
spørgsmål adresseres ikke i lovudkastet, og det er spørgsmål som disse der ligger bag den
betydelige skepsis over for inklusionsdagsordenen i befolkningen.
På denne baggrund foreslår Skole og Forældre følgende tilføjelser til det fremsendte
lovudkast:
1.
Skolebestyrelsen forpligtes til at udforme en inklusionspolitik for den enkelte
skole. Inklusionspolitikken skal rumme principper for, hvorledes
inklusionsopgaven gribes an, og for hvorledes skolen sikrer, at alle elever får
undervisningstilbud, som svarer til deres behov. Skolebestyrelsen forpligtes
ligeledes til at føre tilsyn med gennemførelsen af skolens inklusionspolitik
(folkeskolelovens § 44, stk. 1), og skal herunder kunne anmode skolelederen
om redegørelse for, hvorledes undervisningsbehovet imødekommes hos
elever, hvis forældre ikke finder, deres børn får det rette tilbud.
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2.
Det tilsikres i lovudkast eller i efterfølgende bekendtgørelse, at forældre fortsat
kan søge rådgivning hos PPR hvis de er bekymrede for deres barns faglige
eller sociale udvikling.
3.
Den kommunale kvalitetsrapport (folkeskolelovens § 40 a) skal rumme en
redegørelse for, hvorledes den enkelte skole griber inklusionsopgaven an og
sikrer, at alle elever får et passende undervisningstilbud.
4.
Efter en periode gennemføres der en forskningsmæssigt baseret evaluering af,
hvorledes kommunerne og skolerne lever op til kravet om at inkludere flere
elever i normalundervisningen og at give alle disse elever et passende
undervisningstilbud.

I forslaget om tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole foreslås
sammensætningen af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning ændret.
I den forbindelse ønsker Skole og forældre at gentage, hvad vi anførte i vores høringssvar
fra 15. april 2005:
Det er i dag således, at ca. halvdelen af al vidtgående specialundervisning iværksættes over
for elever, som ikke har et egentligt handicap. På denne baggrund finder Skole og Forældre
det afgørende vigtigt, at der i Klagenævnet også kommer til at sidde personer, som
repræsenterer skolebestyrelserne på specialskoler og i specialklasserækker, og som har
viden om og erfaring med samarbejdet mellem skole og hjem. Vi mener derfor, at Skole og
Forældre bør have adgang til at beskikke et medlem af Klagenævnet, således at
retssikkerheden også sikres for de elever, der har behov for specialundervisning, men som
ikke har et egentligt handicap.

Med venlig hilsen

Niels-Christian Andersen
Sekretariatschef
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