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Pressemeddelelse  
 

Inklusion er stadig en stor udfordring for folkeskolen i Randers.  

 
Flere og flere lærere oplever, at der er elever, der ikke får den støtte, Det er i 

den sammenhæng bekymrende at 83 % af lærerne oplever at der er elever i 
klassen, der ikke får den særlige støtte, som de har behov for. I forhold til un-

dersøgelserne fra 2013 og indtil nu, har dette tal været jævnt stigende. 
 

I forhold til tidligere er der lavet en besparelse på 5 millioner for at kompense-
rer for et merforbrug på specialskole- og specialklasseområdet, og det tyder 

på, at det har gjort det vanskeligere for skolerne at løfte denne opgave.  
 

Undersøgelsen viser også, at man ude på skolerne ikke har haft en tydelig dia-
log om den enkeltes skoles inklusionsstrategi. Kun 20% oplever, at der har 

været en drøftelse mellem ledere og medarbejdere, således at man har fast-
lagt mål og strategi for skolens inklusionsarbejde. 

 

8% oplever, at ledelse og lærere i fællesskab har udarbejdet brugbare handle-
planer og succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber reali-

seres. Ligeledes er de færreste (24%) blevet orienteret om skolens ressource 
til det inkluderende arbejde og hvordan ressourcen er fordelt. 

 
Denne manglende strategi og medinddragelse påvirker arbejdsmiljøet negativt. 

Mange lærere oplever, at man ikke lykkes med opgaven grundet manglende 
kompetenceudvikling, tid, kvalificeret hjælp og opfølgning i forhold til indsat-

sen for elever med særlige behov.  
 

Randers Kommunes skoleforvaltning har nu i gangsat projektet ”Skolen for al-
le”, hvor der bl.a. skal arbejdes med inkluderende læringsmiljøer kompetence-

udvikling, bedre og mere synlig prioritering af ressourcer og indsatser, profes-
sionelle læringsfællesskaber, samt fokus på elevens læring og trivsel suppleret 

med et øget fokus på elevens personlige og sociale kompetencer. Ligeledes vil 

man arbejde med tidlig indsats både i forhold til opsporing, forebyggelse og 
foregribende indsatser.  

 
Det bliver spændende at se, hvilke resultater, ”Skolen for alle” får i forhold til 

inklusionsopgaven. Måske kræver opgaven, at man ser skolen for alle som en 
økonomisk investering i alle børns fremtid.   
 
Yderligere oplysninger  
Formand for Randers Lærerforening Leif Plauborg 86417188/4093 9678 
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Elever med særlige behov 
 
Er der i dine klasser elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige 

problemer? 

Et ja på dette spørgsmål defineres i undersøgelsen som, at du har elever, der 
er inkluderet i almenundervisningen 

 

 
90 % af lærerne i Randers kommune oplever, at der er børn med særlige fagli-

ge, sociale eller adfærdsmæssige udfordringer i almenklasserne. Det har været 
stabilt gennem de sidste undersøgelser og må være et udtryk for den elev-

sammensætning, der må forventes i skolevæsnet.  
 

Har du elever i dine klasser, som tidligere ville være i et tilbud uden for 
klassen? 

Et ja på dette spørgsmål defineres i undersøgelsen som, at du har elever, der 
er inkluderet i almenundervisningen 

 

Andelen af lærere, der mener, at de har elever, der tidligere ville have fået et 
tilbud uden for klassen er stabilt i forhold til tidligere undersøgelser – andelen, 

der svarer ja til dette spørgsmål er siden 2013 steget fra 51% til 54%. 
 

http://dlfranders.dk/


 

 
 
 

 

Støtte til elever, der er inkluderet i almenundervisningen 

 

Hvilken støtte gives der til elever med særlige behov? (Angiv gerne flere svar) 

 

 

Da det er muligt at angive flere svar, er den samlede svarprocent over 100.  
 

Tilbuddene i form af støtte til elever med særlige behov og rådgivning til læ-
rerne er mangeartede. Dog oplever lærerne, at 1 ud af 4 elever ikke får støtte i 

forhold til elevens særlige behov. 
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Har du elever i dine klasser, der ikke får den særlige støtte, som de har 

behov for? 

I forhold til tidligere er tallet nu steget markant. I 2013 var tallet 72%. I inde-

værende skoleår har der været en besparelse på skolernes tildeling til inklusion 
på 5 millioner. En besparelse, der skyldes et merforbrug på specialklasser og 

specialskoler.  

 

Vejledning og kompetenceudvikling 

 

De følgende spørgsmål omhandler lærernes efter-/videreuddannelse og mulig-
heden for rådgivning og vejledning i forhold til inklusionsopgaven.  
 

Det fremgår af undersøgelsen, at 83% af lærerne har elever i klassen, der ikke 

får den fornødne støtte, og samtidig føler lærerne sig ikke klædt på til opga-
ven. 57% mangler kompetenceudvikling, kun 4% har en længerevarende ud-

dannelse, fx diplomuddannelse og 28% har fået fra få timers kursus til en pæ-
dagogisk dag.  

 
Der er i forhold til de tidligere undersøgelser indsat spørgsmål omkring mulig-

hederne for hjælp, og hvor hurtigt dette kan ske. Af svarerne fremgår det at 
en stor del ikke oplever, at man kan få kvalificeret hjælp. Til gengæld er ople-

velsen, at man hurtigt får hjælp fra skolens ressourcepersoner. 

http://dlfranders.dk/


 

 
 
 

Hvor enig er du i følgende: Jeg har mulighed for at få kvalificeret hjælp 
til elever, når jeg har behov for det 

 

 

 

 

Hvor hurtigt kan du få rådgivning og vejledning fra skolens resurse-

personer? 
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Har du fået kompetenceudvikling i forbindelse med inklusionen? (An-
giv gerne flere svar) 

 

Da det er muligt at angive flere svar vil den samlede svarprocent være over 

100. 

I forhold til 2015 er der lidt færre, der ikke har fået kompetenceudvikling i for-

hold til inklusion. 64% havde svaret ”Nej” i 2015. 

 

 

 

Føler du dig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de 
elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen? 

 

I forhold til tidligere er fordelingen af svar stort set uændret. I 2015 havde 

71% svaret nej til sprøgsmål, mens 13% svarede ja.  
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I hvilken grad vurderer du, at du får opbakning fra ledelsen til at in-
kludere elever i almenundervisningen? 

 

Siden 2013 har andelen af lærere, der ”I høj grad” eller ”I nogen grad” opleve-

de opbakning fra ledelsen været faldende (i 2013 var det 58%). I 2015 var 

andelen af svar i de to kategorier på 49%. Tendensen er nu en mindre stigning 
på 3 procentpoint (52%). 
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Skolens arbejde med inklusion 

De følgende spørgsmål omkring skolens arbejde med inklusion er nye i forhold 
til tidligere og der kan derfor ikke laves sammenligninger med tidligere under-

søgelser. 
 
Svarerne på de forskellige spørgsmål viser, at man på mange skoler, mangler 

en fælles strategi for at løfte inklusionsopgaven, herunder statusmøder og op-
følgning på de igangsatte tiltag. Ligeledes er der meget, der tyder på, at man 

ikke på skolerne indtil nu har haft de fornødne overordnede drøftelser om sko-
lens inklusionsindsats.  

 

 

Har medarbejderne sammen med ledelsen haft en drøftelse af, hvor-
dan skolen kan arbejde inkluderende, og sat strategi og mål for arbej-

det? 

 

http://dlfranders.dk/


 

 
 
 

Har ledelsen og lærerne i fællesskab udarbejdet brugbare handlepla-
ner og succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber 

realiseres? 

 

 

 

Har du og dit team løbende opfølgende statusmøder med ledelsen i 

forhold elever med særlige behov? 
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Hvor enig er du i følgende:  - Der er tilstrækkelige muligheder i teamet 
for at drøfte og følge elevernes progression 

 

 

Hvor enig er du i følgende:  - På skolen har vi en klar strategi og bru-

ger bl.a. indarbejdede metoder til at følge og dokumentere elevernes 
faglige progression 

 

 

Hvor enig er du i følgende:  - Skolen har en fast procedure for drøftelse 

af elever i forbindelse overgangen mellem dagtilbud og skolestarten 

 
 

Hvis man kun fokusere på svarerne fra den gruppe af lærere, der har deres 
primære undervisningsopgave i indskolingen, viser det sig at næsten 50% er 

”Helt enig” eller ”Overvejende enig”. Det er dog bekymrende, at 40% af lærer-
ne og børnehaveklasselederne i indskolingen svarer ”Ved ikke”. 
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Hvor enig er du i følgende:  - Der er ved fastlæggelsen af mine ar-
bejdsopgaver taget højde for, at der er flere elever med særlige behov 

i min(e) klasser 

 

 

 

Hvor enig er du i følgende:  - Medarbejderne er blevet orienteret om, 

hvor mange resurser skolen samlet har fået tildelt til at skabe inklude-
rende undervisning, og hvordan resurserne er fordelt 
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Hvilken betydning har de inkluderede elever for dit arbejdsmiljø? 

 

I kommentarerne til emnet angiver mange, at det ikke er de enkelte elever, 

der påvirker arbejdsmiljøet negativt, men at det er de manglende muligheder 

for at lykkes med opgaven, der er skyld i den negative påvirkning. Lærerne 
oplever, at man er dårlig til at udføre opgaven, hvilket skyldes manglende re-

levant efter-/videreuddannelse og støtteforanstaltninger. Dette giver en følelse 
af utilstrækkelighed. 
 

Andre angiver de fysiske rammer som et stort problem i forhold til at inkludere 
elever med særlige behov. 

 
Nedenstående er kommentarer fra undersøgelsen: 

 
 ”Betydningen for mit pressede arbejdsmiljø skyldes ikke de inkluderede elever, men de manglen-

de muligheder jeg har for at levere det ”produkt” jeg mener de bør have – dette påvirker ens 
egen forståelse af arbejdet, og derved indirekte arbejdsmiljøet” 

 
 Jeg er glad for alle mine elever, også inkluderede elever. Det må ikke misforstås. Udfordringen 

kan ligge i fejlvurderinger af, om inklusionseleverne har de bedste muligheder i almenklasserne 
samt sagsbehandlingstiderne. 

 
 Det er positivt fordi, jeg kan mærke at jeg har en god kontakt til de elever og at jeg er med til at 

flytte dem. Men negativt fordi det er tidskrævende både i uv., kommunikation og møder - tid vi 
ikke har. 
 
 

 Skolens fysiske forhold er overhovedet ikke beregnet til inkluderede elever. Vi har f.eks ikke 
grupperum. Klasseværelset skal rumme alle elever. Vi har ligeledes brug for flere to lærertimer 
og flere ressourcetimer. 
 

 Det er ikke selve eleverne der har betydning for mit arbejdsmiljø, det er hele konteksten omkring 
elevene, der med sine manglende handleplaner, ressourcer samt mål og vejledning der har nega-
tiv indflydelse på mit arbejdsmiljø 

 
 Elever med særlige behov er meget tidskrævende i forhold til forældrekontakt, netvlrksmøder, 

PPR, underretninger, kontakt med psykologer, familierådgivere og UUvejledere. Der gives ikke tid 
til at håndtere opgaver. 
 

 Jeg har ikke tid til at forberede mig tilfredsstillende, så jeg kan tilgodese både Alm. Elever og ele-
ver m. Særlige behov. 

 
 Det er en udfordring at rumme elever med mange forskellige vanskeligheder. Fysiske-, Psykiske- 

og socialeproblemer giver øget tidspres for mig i mit job, hvpr jeg ofte føler at jeg ikke giver den 
enkelte elev den undervisning, hjælp og vejledning, som jeg burde. Meget utilfredsstillende for 
elever såvel som lærere. 
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 Når der ikke er tid og resourcer nok, bliver man frustreret og man føler sig slidt og stresset. Både 
over man ikke kan give et godt nok tilbud til de inkluderede men også overfor resten af klassen 
 

 Der er bare ikke tid nok til at gøre det godt nok. 

 
 Man føler sig tit utilstrækkelig. 

 

 

 

Oplysninger om ”Inklusionsundersøgelse 2016”  

Randers Lærerforening har i perioden fra den 28. november 2016 til den 12. 

december 2016 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt 

mail til kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2. Der er kommet i alt 77 mails 

retur med begrundelsen ”ikkeeksisterende adresse”, overfyldt mailserver 

o.lign. I alt har 434 lærere/børnehaveklasseledere svaret, hvilket giver en 

svarprocent på 51,2%.   

Der er modtaget svar fra alle folkeskoler i Randers Kommune. Ligeledes er der 

repræsentation af alle aldersgrupper og lærere/børnehaveklasseledere med 

anciennitet dækkende hele skalaen.   

Det er fjerde år, at Randers Lærerforening gennemfører inklusionsundersøgel-

sen. I et vist omfang refereres de tidligere resultater i denne undersøgelse. De 

tidligere undersøgelser kan alle findes på Randers Lærerforenings hjemmeside 

under temaet ”Inklusion”.  

I gennemgangen af undersøgelsen skrives kun lærere, og derved menes både 

lærere og børnehaveklasseledere.  

  

Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til Leif Plauborg.    

 


