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Baggrundsnotat: Udviklingen af inspirationsmaterialet 
til samarbejde om inklusion 

Dette notat beskriver, hvordan foreningen har arbejdet med kongrestilsagnet om udarbej-
delsen af en ”inklusionstjekliste” i perioden fra kongressen i 2021 og frem mod kongressen 
2022. Titlen er i processen blevet ændret til "Samarbejde om inklusion - et inspirationsma-
teriale” og det vil derfor i notatet blive omtalt som dette. 

1. Foreningen vil igangsætte arbejdet med at udarbejde vores version af en inklusionstjek-
liste til brug for kredses og TR’s arbejde, herunder også til brug for lærerkollegiet i sam-
arbejde med skoleledelsen. Tjeklisten skal være et brugbart redskab for kredsens sam-
arbejde med forvaltningen om prioritering af resurserne.

2. Vi vil forpligte os på at give medlemmer helt ude på skolen mulighed for at bidrage med
deres viden og erfaringer om de væsentlige faktorer, der har indflydelse på, at alle elever
får den rette undervisning og at lærerne har et godt arbejdsmiljø.

3. Tjeklisten vil også blive bragt ind i samarbejdet ’Sammen om Skolen’ med skolens parter,
herunder KL og Skolelederforeningen.

Involveringsproces 

Tilsagnet blev i første omgang politisk behandlet i hovedstyrelsen, og herefter i undervis-
ningsudvalget og følgegruppen for specialundervisning og inklusion. Følgegruppen for spe-
cialundervisning og inklusion har løbende været involveret i udarbejdelsen af materialer til 
udsendelse, spørgsmål til kredsene, fortolkning af materialer, samt afprøvning af materialet. 
Undervisningsudvalget har fulgt arbejdet tæt og har løbende kvalificeret materialet.   

Af tilsagnet fremgår det, at medlemmerne helt ude på den enkelte skole skal have mulighed 
for at bidrage med viden og erfaringer i udarbejdelsen af materialet ”Samarbejde om inklu-
sion – et inspirationsmateriale”. Derfor blev der tilrettelagt en proces, der muliggjorde en 
bred involvering, så tæt på medlemmerne som muligt. 

De pædagogisk ansvarlige i de enkelte kredse har løftet opgaven med at involvere tillidsre-
præsentanterne og medlemmerne på skolerne i forhold til at indsamle input og viderefor-
midle det til sekretariatet. Det har været op til den enkelte pædagogisk ansvarlige at få til-
rettelagt lokale dialoger ud fra det materiale, der var udarbejdet af følgegruppen for special-
undervisning og inklusion. 

Der har været stor variation i, hvordan man har grebet det an. Eksempelvis har der været 
afholdt møder på skoler, fagligklub-møder og møder for interesserede i kredsen. Materialet 
tog udgangspunkt i tilsagnene fra kongressen 2021 og var herudover udarbejdet med  
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inspiration fra inklusionseftersynets otte anbefalinger til forbedret praksis i forhold til arbej-
det med inklusion.  
 
Materialet, som blev udsendt til kredsene, bestod af to centrale spørgsmål som drøftelserne 
skulle tage udgangspunkt i. Spørgsmålene repræsenterer og medtænker henholdsvis. ele-
vernes rettigheder og lærernes arbejdsmiljø. 

• Hvilke faktorer skal der til, for at inklusionen kan lade sig gøre for eleverne – for at ele-
verne får den undervisning, de har krav på? 

• Hvilke faktorer skal der til, for at inklusionen kan lade sig gøre for lærerne – for at under-
visningen lykkes? 

De mange besvarelser dannede herefter grundlag for det første udkast til materialet ”Sam-
arbejde om inklusion – et inspirationsmateriale”. I alt er er der indkommet input fra 55 kredse, 
de fleste med input på skoleniveau. Det er således tale om et omfattende materiale. 
 
Sekretariatet kategoriserede herefter de indsamlede faktorer og omsatte dem til temaer. En-
delig blev disse temaer omformuleret til spørgsmål og under-spørgsmål. 
 
Næste skridt i processen var en kvalificering af det første konkrete udkast til ”tjeklisten”, 
dette foregik på ”Møderækken om pædagogiske forhold 2022”, som blev afholdt på 6 regio-
nale møder. På møderne kvalificerede de pædagogisk ansvarlige og kredsformændene ma-
terialet, både indholdet og formen på ”tjeklisten”. I relation til indholdet blev temaerne, for-
målet og målgrupperne drøftet. I forhold til formen på materialet var der særligt fokus på 
hvilken form, der ville sikre den største udbredelse og samtidig give mulighed for en løbende 
tilpasning. Overvejelserne var blandt andet, om materialet skulle stilles til rådighed som et 
spil, skulle formidles i et digitalt format, en pjece, en model eller om det skulle bestå af en 
række spørgsmål. 
 
Arbejdet på møderne førte til følgende opmærksomhedspunkter: 

• Materialet skal ikke være en tjek-af-liste, men være et redskab til samarbejde og drøftel-
ser på alle niveauer. Der er bred enighed om, at formålet ikke er en kontrolinstans, men 
et redskab til brug i forpligtende samarbejde på flere niveauer. Materialet er derfor udar-
bejdet med afsæt i centrale spørgsmål, der skal danne udgangspunkt for drøftelser på de 
forskellige niveauer og med alle skolens parter lokalt. 

• Materialet skal være en samlet model, der viser alle tre niveauer - kollegialt, skoleniveau, 
kommuneniveau, hvilket afspejles i opbygningen af inspirationsmaterialet. 

• ”Samarbejde om inklusion – et inspirationsmateriale” skal kobles til allerede eksisterende 
aftalebaserede elementer, herunder skoleplanen og skoleudviklingssamtalen, hvorfor 
disse elementer er medtaget i modellen 
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• ”Samarbejde om inklusion – et inspirationsmateriale” skal stilles til rådighed i et digitalt 
format. Argumenterne var blandt andet, at det endelige produkt skal være dynamisk og 
at det skal være muligt at tilføje og rette løbende. Et andet argument var, at kredsene 
ikke ønskede endnu et spil eller pjece, der blot stod på hylden. Derfor er hensigten, at 
tjeklisten omformes til et web-baseret værktøj.  

• Der er brug for fælles viden i form af forskning, love og erfaringer der kan give inspiration 
til drøftelserne.  

• Materialet skal ikke indeholde politiske holdninger, men skal udelukkende understøtte en 
samarbejdende tilgang. 

• Der skal sikres en klar kobling til både arbejdet med A20 fx skoleplan, kommunal redegø-
relse og drøftelse af skolens prioriteringer og formelle fora som eksempelvis skolebesty-
relsen og i forbindelse med skoleudviklingssamtalen. 

 
Materialet er således udarbejdet med udgangspunkt i af de opmærksomheds-punkter til li-
sten, som møderne havde ført til. Herefter har både følgegruppen for specialundervisning 
og inklusion, samt undervisningsudvalget sorteret, kommenteret og omformuleret materia-
let af flere omgange. 
 
Afprøvninger 

Den sidste fase i udviklingen af ”Samarbejde om inklusion – et inspirationsmateriale”, har der 
været afprøvninger af materialet ude på skoler, sammen med kredse og flere andre steder. 
Her er der kommet mange gode pointer frem, og materialet er herefter blevet yderligere til-
passet. 
 
Løbende tilpasninger 

Materialet, som det foreligger nu, er tænkt som et dynamisk materiale, og som derfor kan 
forandre sig løbende, i takt med at flere ønsker at gøre materialet til deres. 
 
Behandlet på hovedstyrelsesmødet 4. oktober 2022. 
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