ANALYSENOTAT
Skolestart og elever med særlige behov
Resumé
I perioden fra den 10. til den 21. juni 2022 gennemførte Danmarks Lærerforening en
spørgeskemaundersøgelse om skolestart og elever med særlige behov blandt
børnehaveklasseledere, som underviser i folkeskolen. Undersøgelsen bygger på svar fra i alt
918 børnehaveklasseledere.
Børnehaveklasselederne vurderer, at der i 9 ud af 10 klasser er mindst én elev, som ikke var
klar til skolestart, da barnet startede. I ca. halvdelen af tilfældene er der tale om 1-2 elever
per klasse, mens det i ca. en tredjedel af tilfældene er 3-4 elever. 10 pct. angiver, at fem eller
flere børn i deres børnehaveklasse startede, selvom de ikke var klar.
Langt størstedelen af børnehaveklasselederne (85 pct.) oplever, at der er kommet flere børn
med særlige behov, samtidig med at der ikke medfølger ressourcer med de elever, som har
særlige behov, når de starter i børnehaveklasse. 78 pct. svarer, at der ikke medfølger
ressourcer, mens 20 pct. svarer, at det gør der i nogle tilfælde. Kun 1 pct svarer, at der altid
medfølger ressourcer.

Cirka hvor mange af de børn, du modtog i børnehaveklassen i august 2021,
var efter din vurdering ikke klar til at gå i skole?

Af de børnehaveklasseledere, som har svaret "6 eller flere" har alle på nær én angivet svar mellem 7 og
10. Den sidste har svaret 13.

Hvis du tænker tilbage på den elevgruppe, du modtog for 5 år siden, er der så
kommet flere eller færre børn med særlige behov?

OBS: Følgende spørgsmål er kun stillet til dem, som har været børnehaveklasseledere i mere end 5 år.

Oplever du, at der følger ressourcer med de elever, som har særlige behov,
når de starter i børnehaveklasse?

Har du mulighed for at få den nødvendige støtte til elever med særlige behov?

I hvilken grad har du tid til at tage dig af den enkelte elevs trivsel?

Fakta om undersøgelsen
Indsamlingsperiode
Undersøgelsen er gennemført i perioden d. 10.-21. juni 2022.
Indsamlingsmetode
Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt via mail.
Målgruppe
Børnehaveklasseledere i folkeskolen
Antal besvarelser og svarprocent
I alt blev 2.483 børnehaveklasselærere inviteret til undersøgelsen. 918 af disse har
gennemført undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 37 pct. Kun besvarelser fra
børnehaveklasseledere, som har besvaret hele spørgeskemaet, er medtaget.

