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Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at lang t de fleste
elever, og så de inkluderede, både individuelt og kollektivt trives g odt i skolen.
SFI har netop offentliggjort den førs te af en række
rapporter, hvor et panel bes tående af 9000 elever i
5.-7. klas s e fortæller, hvordan de oplever at være
en del af klas s ens fælles s kab. Panelet er oprettet
for at kunne følge, hvordan det går med at
inkludere børn med s ærlige behov i den
almindelige undervis ning i s kolen.

- Det er forældrene, der har nøglen til at s kabe det
gode klas s efælles s kab, hvor alle børn bliver en del
af fælles s kabet omkring klas s en.
Skolebes tyrels erne kan gennem arbejdet med
s kolens værdiregels æt og ordens regler være med
til at s ætte rammerne, s å det bliver muligt for
forældre at s pille en aktiv rolle i det s ociale
fælles s kab omkring klas s en, s iger Skole og
Forældres formand.

A nalys erne af de knap 9.000 elever i
Inklus ions panelet giver ifølge rapporten
anledning til én overordnet konklus ion: Det går
generelt godt med elevernes trivs el og deltagels e
i s kolen. Langt de fles te elever har en klar
opfattels e af, at de både individuelt og kollektivt
trives rigtigt godt i s kolen.

Læs unders øgels en fra SFI

- Det er rigtig dejligt endelig at høre fra dem, det
drejer s ig om, nemlig eleverne, og det er glædeligt,
at børnene faktis k trives i klas s efælles s kabet og
føler s ig s om en værdifuld del af dette fælles s kab.
Det er et godt grundlag for, at eleverne lærer noget
og udvikler s ig s ammen med andre, s iger Skole og
Forældres formand, Mette With Hagens en.
Rapporten betyder dog ikke, kommunerne er i mål
med inds ats en for inklus ion.
- Trivs len er et godt fundament, men rammerne for
god inklus ion er endnu ikke til s tede alle s teder. I
økonomiaftalen mellem Kommunernes
Lands forening og Regeringen har kommunerne
vedkendt s ig, at de har ans varet for, at der er gode
rammer for inklus ion. Det bør kunne s es tydeligt i
de kommunale budgetter, s om netop nu er ved at
blive forhandlet på plads , at kommunerne vil
inklus ion og ogs å prioriterer at afs ætte de
nødvendige res s ourcer, s å s kolerne kan løfte
opgaven. SF’s fors lag om at afs ætte 600 mio. kr. på
finans loven til inklus ion kan ogs å være en
løftes tang til at inklus ionen lykkes for flere børn,
s iger Mette With Hagens en.
Både kommunerne og s kolerne har en vigtig
opgave, men opgaven med inklus ion lykkes kun,
hvis forældrene ogs å kommer med.
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