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Skole og uddannelse 
Inklusion og omstillingen på specialområdet 

Frederikssund Lærerkreds udarbejdede i januar 2017 en medlemsundersøgelse omkring inklusion.  

Frederikssund kommune var informeret om undersøgelsen og ville sammen med Frederikssund 

Lærerkreds bruge resultatet som udgangspunkt for det videre arbejde lokalt med inklusion og an-

dre udfordringer med elever med faglige, sociale og adfærdsmæssige problemer.  

Undersøgelsen viste, at der var store udfordringer. Den videre drøftelse mellem 

Frederikssund kommune og Frederikssund Lærerkreds førte til at TR, AMR 

og skoleledere afholdte en temaeftermiddag, hvor Frederikssund Lærer-

kreds orienterede om resultatet af undersøgelsen. Dette temamøde 

skulle være starten på de videre drøftelser omkring ideer/tiltag, der kan 

bidrage til at forbedre vilkårene for arbejdet på skolerne.  

Ved budgethøringen 2017 foreslog Frederikssund Lærerkreds, at man 

rullede besparelsen fra det forrige budget  (071) vedr. specialskoleom-

rådet tilbage. Kredsen påpegede, at vellykket inklusion kræver investe-

ring samt vigtigheden af en grundig analyse af reelle muligheder, løs-

ninger og inddragelse af alle parter, så man fortsat sikrer ekspertisen, 

kvaliteten, arbejdsmiljøet og ikke mindst barnets tarv.  

Med ovenstående besparelse, samt resultaterne fra Frederikssund 

Lærerkreds medlemsundersøgelse og Temamødet omkring inklusion 

for øje, blev der nedsat arbejdsgrupper, der skulle bidrage til det videre 

arbejde. Kredsen har haft repræsentation i den arbejdsgruppe, der 

skulle arbejde med det faglige spor. 

Kredsens tillidsrepræsentanter på specialområdet  samt FTR var i de-

cember 2017 til møde med skolechefen for at få status på arbejdet  

vedr. omstillingen på specialområdet.   

Vi vil fremadrettet være i tæt dialog med forvaltningen og skolechefen. 

Frederikssund Lærerkreds vil arbejde for at: 

 Fastholde og udvikle professionsstrategien 

 Søge indflydelse på alle niveauer på udviklingen af  

folkeskolen i Frederikssund 

 Styrke og kvalificere debatten om inklusion i Frederikssund  

 Fastholde og sikre kvalitet og knowhow 

 Generel sammenhæng mellem krav og ressourcer 

 Lærere og bh-klasseledere har adgang til den nødvendige  

 kompetenceudvikling 

 

Valgmøde på Frederiksdal 
Traditionen tro inviterede vi i 2017 alle kommunale spidskandidater til stort valgmøde på årets 
medlemskursus. 

Der var lagt op til debat kandidaterne imellem samt med salen. Mange gode og seriøse indlæg fra 

medlemmer vakte eftertanke hos de fremmødte kandidater, som dog ikke alle efterfølgende blev 

valgt. 

Vigtigt var, at alle kandidater, som repræsenterede alle byrådets partier, var enige i følgende tre 

udsagn: 

1. Der skal ikke være et bestemt pædago-

gisk koncept på alle skoler. 

2. Vi skal fortsat have en lokalaftale med 

lærerne i Frederikssund. 

3. Der bør højst være 24 elever i en klas-

se. 

Folkeskoleideal 

Kongressen i 2016 vedtog at etablere en interessegruppe samt adhocgruppe, der skulle iværk-
sætte drøftelser omkring  indhold i et Folkeskoleideal. 

Frederikssund Lærerkreds var repræsenteret i begge grupper.  

Det er vigtigt  at fastholde og styrke en stærk lærerprofession i en tid, hvor Folkeskolen er under 
pres. 

Folkeskoleidealet skal bidrage til at skabe en anden og mere seriøs debat om Folkeskolen. Vi 
skal formidle, hvad vi ikke vil miste. Vi skal sikre os et 
fælles sprog, der kan skabe genklang blandt os selv 
og vores samarbejdspartnere. 

Projektet omkring Folkeskoleidealet blev midtvejseva-
lueret på kongressen i 2017. Her vedtog man en ind-
holdsramme, der skal danne udgangspunkt for et vi-
dere arbejde frem mod et færdigt forslag til Folkesko-
leidealet  på kongressen i 2018. 

Uddrag af Frederikssund 

Lærerkreds 

Skolepolitik 

Alle elever har ret til den 

rette undervisning i 

folkeskolen. Folkeskolen 

spænder fra en almindelig 

klasse i distriktsskolen til 

det mest specialiserede 

tilbud. 

 

I en inkluderende folkeskole 

stilles de nødvendige 

resurser til rådighed for 

skolerne til 

specialpædagogiske tiltag 

såsom forebyggende 

indsatser i tilknytning til 

almenundervisningen, AKT, 

holdtimer, efteruddannelse 

af lærerne, sikring af et 

velfungerende PPR, 

specialundervisning og 

læsevejledning i takt med 

den øgede inklusion. Øget 

inklusion er et langsigtet 

mål, der nås ved, at 

kommunen investerer i 

forebyggende indsatser 

samt værner om og sikrer 

den faglige ekspertise. 

 

I en udelt skole fra 0. - 9. 

har lærernes faglige 

kompetencer, 

udviklingsmuligheder og 

dermed engagement de 

bedste betingelser. 


