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Sted: Rådhuset, stuen, værelse 8. 

Mødedeltagere: Yildiz Akdogan, Jesper Christensen, Janne Sander, 

Sven Knudsen, Margit Koltze, Steen Stavngaard, 

Elin Johansson, Troels Gamst, Mia Bjørnø og 

Johanne Storm (ref.). 

Afbud: Tine Heerup, Caroline Stage, Anne Mette Omø 

Carlsen, Tommy Petersen, Iben Rathje, Henrik 

Svendsen. 

Oplægsholdere: Jonas Paustian (DH), Nina Hemmersam og 

Christina Bundgaard (BUF).  

 

 

 
1. Referat godkendes 

Referatet blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
3. Tema: Folkeskolereform og inklusion i folkeskolen 

Janne bød velkommen til dagens tema.  

 

Nina Hemmersam kontorchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen 

præsenterede kommunens definition af inklusion fra 2009: ”Inklusion 

er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og 

udviklingsorienterede miljøer, hvor lalle børn og unge oplever sig som 

aktive deltagere i fællesskabet”. 

 

Dernæst blev folkeskolereformens tre overordnede mål præsenteret:  
1. Alle skal have mulighed for at blive så dygtige de kan 

2.  Styrke tilliden og trivsel i folkeskolen 

3.  Mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater 

Nina Hemmersam forklarede, at disse mål spiller godt sammen med 

kommunens eksisterende pejlemærker, og at forvaltningen i øjeblikket 

afventer de nye nationale fælles mål for de enkelte fag på de enkelte 

klassetrin. Idet disse mål først præsenteres efter sommerferien vil 

implementeringen være frivillig det første år.  
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Dernæst blev de enkelte elementer af den nye folkeskolereform 

præsenteret, og hvordan de spiller sammen med, at den fremtidige 

folkeskole. Nina Hemmersam lagde vægt på, at man ikke skulle se 

den nye – længere – skoledag, som mere af det sammen, men at de 

flere daglige timer gav mulighed for at inddrage nye valgfag og øget 

aktivitet ind. Dette er elementer, der vil gavne mange børn både med 

og uden handicap.  

 

Handicaprådets bekymring omkring, hvordan de lange skoledage vil 

påvirke børn med behov for flere pause blev drøftet. Nina 

Hemmersam forklarede, at man forventer sig rigtig meget af den nye 

teamstruktur, som skal ruste lærerne bedre, fordi erfaringerne har vist, 

at én lærer ikke kan løfte inklusionsopgaven alene. Der er behov for 

mere sparring, hvis øvelsen skal lykkes.  

 

Det blev drøftet, hvordan reformen kunne være en mulighed for at i 

talesætte en ny skole på, og hvilke elementer man kunne gøre sig 

forhåbninger om kunne gavne børn med særlige behov. Samtidig blev 

det påpeget, at der er et stort behov for at få lærerne med på holdet 

igen efter konflikten sidste år.  

 

Endelig blev skolebestyrelsens rolle drøftet, samt hvorvidt en 

udvikling hen mod mere fagspecialiserede folkeskoler vil føre til, at 

der er et reelt frit skolevalg i København. Nina Hemmersam 

forklarede, at hvis der er plads, så vil man kunne få plads på den 

skole, der fagligt  

 

For at få mere information om folkeskolereformen se: 

www.kk.dk/folkeskolereformen 

 

Jonas Paustian Borup fra Danske Handicaporganisationer (DH) 

præsenterede sig selv som uddannet lærer, tidligere ansat som 

speciallærer i Københavns Kommune og nu uddannet cand.pæd med 

speciale i inklusion og konsulent på DH’s projekt om inklusion, der 

udløber i sommeren 2014. 

 

Projektet har haft til formål at få involveret og inkluderet forældre og 

børnene i debatten om inklusion. Der har været et samarbejde med to 

københavnske folkeskoler: Katrinedalskolen i Vanløse og Øster 

Farimagsgade på Østerbro.  

 

Det blev drøftet, at særlig Vordingborg Kommune har fyldt meget i 

medierne omkring diskussion af inklusionsprojektet, fordi man her har 

meget utilfredse lærere. Jonas Borup lagde meget vægt på, at selvom 

det er en overgangsfase, så er det vigtigt, at man ikke venter 10 år med 

at sørge for, at børnene trives.  

 

http://www.kk.dk/folkeskolereformen
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DH arbejder for at alle børn skal klare sig bedre fagligt, samt trives i 

folkeskolen. Samtidig mener DH, at inklusion skal komme fra neden. 

Frem for at flytte de børn, som er et sted nu, hvor det fungerer, skal 

man gå efter at gøre skolen mere rummelig i de små klasser. Endelig 

lagde Jonas Borup vægt på, at inklusion faktisk ikke er en nyhed, men 

en ret iflg. i FNs handicapkonvention.  

 

DHs inklusionsprojekt bestod af en masse interviews med både 

forældre og børn, som peger på en række konkrete forslag til at sikre 

god inklusion. Afslutningsvis blev der vist en video fra 

Katrinedalskole om en vellykket inklusionsindsats.  

 

Se mere på: www.handicap.dk/inklusion   

 

Steen Stavngaard, medlem af Handicaprådet og tidl. Formand fra DHs 

uddannelsesudvalg fortalte om sine erfaringer og syn på 

inklusionsindsatsen. Overordnede var budskabet, at det skal gavne alle 

børn, at der kommer inklusion. For at det kan lade sig gøre skal 

udgangspunktet altid tages i den enkelte elev og dennes behov, 

samtidig skal lærerne videndele i meget højere grad. 

 

Janne Sander takkede for dagens oplæg og spurgte om, der var noget 

som Handicaprådet kunne gøre for at bidrage yderligere til en 

vellykket inklusion. Jonas Borup foreslog, at Handicaprådet deltog i 

DHs store dialogmøde om inklusion til juni. 

 
4. Meddelelser 

Temaet for det kommende handicaprådsmøde blev præsenteret, og 

kommer til at dreje sig om sagsbehandlingen på Handicapcenter 

København på både voksen og børneområdet.   

 

De to seneste møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt 

budgetgennemgang af Socialforvaltningens budgetforslag med Jesper 

Christensen blev der fulgt kort op på. 

 

Det blev aftalt, at der skulle tages kontakt til både Kultur- og 

Fritidsudvalget, samt Teknik- og Miljøudvalget for at få etablerede 

årlige samarbejdsmøder med dem også. Der venter et møde med 

Socialudvalget til maj-måned og et med Økonomiudvalget til august.  

 

5. Evt.  

 

Ingen bemærkninger.  
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