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Hvad går det ud på? 
 
Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at der i Helsingør Kommune fremadrettet skal arbejdes inkluderende, 
og at der skal udarbejdes en plan for inklusionsarbejdet.  
 
Arbejdet med inklusion ligger i naturlig forlængelse af den udvikling, som børne- og ungeområdet har gen-
nemgået, siden det store udviklingsprojekt ”Helhed og Sammenhæng” blev sat i gang i 2001. Efter Helhed og 
Sammenhæng blev Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik udarbejdet i 2007 og senere revideret i 
2011, og der har været arbejdet med projektet ”fælles ansvar”. I det projekt blev der talt om inklusion, men 
med respekt for, at der kan være børn og unge, der har behov for særlige tilbud. Det gælder også her. 
 
Dette notat er en plan for iværksættelse af inklusion i årene 2014, 2015 og 2016. Deraf navnet Inklusion2016. I 
det følgende præsenteres 11 indsatser, der foreslås iværksat pr. 1. august 2014. Det giver tid til tanke og efter-
tanke, og det giver ikke mindst tid til den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejderne, så alle er ruste-
de til den nye opgave, før den sættes i værk. Der er lagt op til kompetenceudvikling for alle medarbejdere i 
løbet af 2013 og 2014.  
 
Børne- og Ungeudvalget sendte den 20. februar 2013 første udgave af Inklusion2016 til kommentering med 
følgende bemærkninger: 
 
”Børne- og Ungeudvalget konstaterer, at planen for Inklusion2016 rummer de indsatsområder, der skal drøftes 
frem mod en iværksættelse pr. 1. august 2014. Udvalget tager ikke stilling til indsatserne men vil gå i dialog 
med alle parter omkring børnene med henblik på at indhente kommentarer til udarbejdelse af et egentligt for-
slag, der efterfølgende sendes i høring hos alle interessenter. Udvalget noterer specifikt, at indsatsområde 9 
”Nedlæggelse af dagplejen” næppe vil blive vedtaget, men at der kan blive tale om en kapacitetstilpasning.” 
  
Der var deadline for indsendelse af kommentarer den 19. april, og herefter blev kommentarerne opsamlet, og 
på basis heraf besluttede Børne- og Ungeudvalget på mødet den 30. maj hvilke ændringer, der skulle gennem-
føres i planen, inden høringsfasen. De besluttede ændringer ses i høringsbilaget ”Kommentaroverblik og be-
sluttede ændringer til Inklusion2016” (vær opmærksom på, at den tidligere indsats 9 om skærmede løsninger i 
institutionerne, er taget ud af planen). 
 
Der foretages høring hos alle høringsberettigede i perioden frem til 20. august 2013, og Børne- og Ungeud-
valget behandler sagen på mødet den 11. september 2013 med henblik på indstilling til Byrådets møde den 23. 
september. 
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Vores arbejde med denne plan  
 
Inklusion2016 er en plan for hvordan vi de kommende 3 år vil udvikle Helsingør Kommunes børne- og ungeom-
råde, for at komme til at arbejde mere inkluderende (fremover benævnt planen). Planen indeholder de æn-
dringer, som vi vil arbejde for skal finde sted. Vi vil ændre den måde vi arbejder med alle børn og unge på, 
samt ændre den måde vi anskuer de udfordringer vi har, når børn og unge har brug for hjælp fra kommunens 
professionelle. Inklusion giver os mulighed for at nytænke den måde vi arbejder på.  
 
For skolerne er det besluttet, at der sammen med inklusionen skal udlægges midler lokalt pr. 1. august 2014, 
så skolernes motiveres til at finde nye løsninger for de enkelte børn på den enkelte skole. Hermed skabes mu-
lighed for at etablere nye fleksible og kreative løsninger, baseret på et indgående kendskab til det enkelte 
barns behov. Det bliver således op til den enkelte skole at vurdere, hvilket fællesskab et barn eller en ung 
bedst inkluderes i - og hvordan. Beslutningen om at lægge midlerne ud lokalt har til formål at bremse stignin-
gen i udgifter til specialundervisningen. Der foregår således sideløbende med ”Inklusion2016” en udlægning af 
midler til skolerne.  
 
Daginstitutionerne har også en vigtig opgave i forhold til inklusion, da det er her en stor del af den tidlige fore-
byggende indsats finder sted. Området inkluderer i vid udstrækning børnene, så udlægningen af midler er ikke 
relevant her.  
 
Startskuddet til at fokusere på inklusion blev taget den 26. og 27. januar 2012, hvor der blev holdt et seminar 
med deltagelse af ledere fra DS og BUF. I forlængelse af lederseminaret blev der nedsat 10 arbejdsgrupper, der 
arbejdede videre med at konkretisere de forslag og tanker, der blev formuleret på seminardagene. Nogle for-
slag handlede om nye måde at arbejde på, andre om at forbedre den måde vi i forvejen arbejder på, men sam-
let set handlede det hele om, hvad vi kan gøre, for at komme til at arbejde mere inkluderende.  
 
De 10 arbejdsgrupper udarbejdede forslag til, hvad der skal til, for at vi på børne- og ungeområdet kan komme 
til at arbejde mere inkluderende. Alle arbejdsgrupper afleverede deres forslag op til jul 2012. Arbejdsgrupper-
nes bidrag udgør således fundamentet for de indsatser, der foreslås iværksat i Inklusion2016. Forslagene har 
været til udtalelse i en referencegruppe med bred forældre, medarbejder- og ledelsesrepræsentation. Styre-
gruppen har forholdt sig til udtalelserne fra Referencegruppen i forbindelse med bearbejdning af forslagene.  
 
Styregruppen for inklusion fortsætter sit arbejde i implementeringsårene, dvs. frem til 2016. Sigtet et at sikre, 
at de vedtagne indsatser bliver gennemført og eventuelt justeret, hvis der er behov for det.  
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1. Indledning 

 
Inklusion sættes i disse år på dagsordenen i mange danske kommuner, fordi velfærdsstaten er under pres, og 
kommunerne er nødt til at prioritere ressourcerne bedre. Denne prioritering skaber en naturlig anledning til at 
nytænke måden der arbejdes på i den offentlige sektor. Børne- og ungeområdet er ingen undtagelse.  
 
”Inklusion” er et bredt begreb, der ofte defineres ud fra dets modpol ”eksklusion”, og omfatter ”en indsats, 
der ydes for at undgå, at mennesker bliver ekskluderet fra sociale fællesskaber”. En vellykket social inklusion 
indebærer, at en person tildeles en position, som anerkendt, som bidragende, som nødvendig og som uund-
værlig i den sociale sammenhæng. Inklusionsforståelsen i denne strategi baserer sig på nyere forskning og fra 
professionelles erfaringer i kommunen.  
 
Nationalt ses der i kommunerne en tendens til, at et stigende antal børn og unge går i specialtilbud, og indgår i 
fællesskaber med andre børn og unge, der har lignende behov. Det kan være udviklende for nogle, men un-
dersøgelser peger på, at eksklusion kan medvirke til at hæmme udviklingen af børn og unges faglige og sociale 
kompetencer. Børn og unge bør indgå i de fællesskaber, som de bedst profiterer af. Eksklusion kan i perioder 
være nødvendig, men ikke som en varig løsning, derimod skal det inkluderende fællesskab til stadighed gøre 
sig umage for at gøre det muligt for den, der er ekskluderet at vende tilbage. 
 
Undersøgelser fremhæver, at forskellighed i en gruppe giver et større læringspotentiale for alle børn og unge - 
og ikke alene børn og unge med særlige behov. Det anbefales således fra flere sider, at dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud inkluderer flere i den almene pædagogik og undervisning. Alle børn har gavn af at vokse op i inklu-
derende fællesskaber, og de bliver berigede af, at de lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som 
er anderledes end dem selv. Børn og unge bliver gennem accept af mangfoldighed og fællesskab klogere på 
dem selv og deres egne normer og værdier.  
 
I inkluderende fællesskaber opleves forskellighed som en styrke, der har værdi for alle. Mødet med det, vi ikke 
kender eller forstår, skaber inspiration og nye perspektiver - også på os selv. Børn og unge, der spejler sig i 
forskellighed, lærer at lege og samarbejde på tværs af forskelle. De udvikler tolerance, empati og en anerken-
dende tilgang til børn og unge, der er anderledes tænkende og handlende end dem selv. Inkluderende fælles-
skaber skaber børn og unge, der selv er inkluderende.  
 
På børne- og ungeområdet i Helsingør Kommune skal alle medarbejdere tage afsæt i den fælles metode LØFT 
(Løsningsfokuserede tilgang) og det tankesæt, der ligger bag LØFT, der er en anerkendende løsningsfokuseret 
tilgang til arbejdet med børn og familier. 
 
Kommunikationen omkring begrebet inklusion er kompleks, fordi begrebet har forskellige betydninger af-
hængig af, hvilken kontekst det bruges i. Uanset om man er leder, medarbejder, forældre eller politiker, så kan 
der være 4 overordnede koder i spil, når man taler om inklusion.  

 
De fire koder er: 
 

1. Den økonomiske kode; her ses inklusion som et strategisk værktøj for kommunen til at spare penge, 
eller få mere ud af de penge, der er til rådighed 

2. Den politiske kode: her er inklusion, at alle skal være med i fællesskabet, så alle mennesker bliver gode 
samfundsborgere 

3. Den pædagogiske kode; her er inklusion, at de pædagogiske kompetencer hos de voksne skal være så 
stærke, at barnet og den unge ikke skal udskilles fra almenområdet 

4. Den etiske kode; her er inklusion, at normalbegrebet ikke længere skal være så smalt, men skal udvi-
des 
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Inspirationen til at anvende koderne er hentet fra rapporten "Ledelse af inklusion" af Camilla Sløk.  
Den økonomiske kode og den pædagogiske er de mest dominerende i samfundsdebatten. Inklusion ses der-
med både som en mere hensigtsmæssig måde at arbejde for børn og unges trivsel og udvikling på, samt som 
en bedre måde at anvende de knappe ressourcer mere effektivt på. Inklusionstanken på børne- og ungeområ-
det handler også om at nytænke måden, vi arbejder på, og om at og stoppe stigningen i udgifter til specialun-
dervisning, til gavn for alle børn. En specialskole kan være det rigtige tilbud for et barn eller en ung, men det er 
tydeligt at normalbegrebet gennem årene er blevet smallere og smallere, med det resultat, at en stadig sti-
gende andel af børn og unge bliver udskilt til særlige indsatser eller tilbud.  
 
Forskningen fra Dansk Clearinghouse viser, at de børn der tidligere blev ekskluderede, klarer sig bedre rent 
fagligt ved at være inkluderede. Forskningen viser samtidig, at indførelsen af inklusion ikke har nogen faglig 
betydning for de øvrige børn på almenområdet, der klarer sig ligeså godt, som de ellers ville have gjort.  
 
I forbindelse med kommenteringen af planen viste der sig en bekymring for, om børn og unge i praksis vil få 
den støtte og de rammer de har brug for, og hvad forældre kan gøre, hvis der ikke er enighed om det tilbud 
skolen eller institutionen kan give. For at imødekomme denne bekymring etablerer BUF og DS et Inklusionsråd, 
der i de tilfælde, hvor der er uenighed om løsninger lokalt, skal vurdere sagen.  
 
Indførelsen af en helhedsorienteret og fagligt begrundet inklusion skal sikre, at der er plads til alle børn i Hel-
singør Kommunes daginstitutioner og skoler. Det forventes, at inklusionen i daginstitutioner og skoler får en 
afsmittende virkning på kommunens sundhedstilbud og fritidstilbud. I denne plan lægges op til, at de professi-
onelle skal kende de fire koder for, hvordan vi kan tale om inklusion, og at de sikrer, at de taler om "det sam-
me", når inklusion er på dagsordenen blandt professionelle med forskellige fagligheder. 
 
Den inklusion, som Helsingør Kommune arbejder på at implementere, hviler på inklusionens fire koder. Den 
kan opsummeres til ønsket om, at bidrage til at give børn og unge de bedst mulige udviklingsmuligheder, så 
alle føler sig som en værdifuld del af fællesskabet, trives i hverdagen og bliver livsduelige og demokratiske 
samfundsborgere. Kort opsummeret, så er opgaven ”at levere netop det, som alle børn og unge har brug for i 
deres livssituation, og hverken mere eller mindre end der er behov for”.  
 

 

2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på  

 
Børn udvikler sig optimalt i inkluderende børnefællesskaber, hvor de professionelle arbejder efter et fælles 
værdigrundlag. Det er ikke kun børn og unges særlige behov, der afgrænser muligheden for inklusion, men i 
vidt omfang også fællesskabets måde at være fællesskab på, der bestemmer i hvor høj grad inklusion vil lyk-
kes.  
 
Fælles værdier  
De fælles værdier er fundamentet i vores inkluderende kultur, og er vores rettesnor for det daglige arbejde: 
 
1. Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til og have ud-

bytte af de fællesskaber, som de indgår i 
 
2. Kommunens professionelle tager ansvar og møder alle børn og unge inkluderende, og tager udgangspunkt 

i de kompetencer børn og unge har  
 

3. De inkluderende fællesskaber er børn og unges "øveplads" for deres videre liv i det inkluderende samfund  
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Arbejdet med de fælles værdier og gensidige forventninger 
For at sikre, at de fælles værdier bliver fundamentet i vores inkluderende kultur, og vores rettesnor for det 
daglige arbejde, skal: 

 

 Alle enheder indarbejde de fælles værdier i deres værdigrundlag  

 Alle enheder under Center for Dagtilbud og Skoler anvende forældrekontrakter, der skal sikre tydelige 
gensidige forventninger mellem skole, institution, forældre, børn og netværk 

 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en skole-forældrekontrakt og dagtilbud-
forældrekontrakt, der skal tydeliggøre de gensidige forventninger til samarbejdet mellem professionelle, for-
ældre og børn, herunder behovet for den åbne dialog.  
 
 

3. Fælles overordnede mål for Inklusion2016-planen 

 
De fælles overordnede mål for Inklusion2016 er:  

 
 
For børn og Unge 

Vi vil opnå, at alle børn og unge skal føle sig som en værdi-
fuld del af fællesskabet. Der skal være plads til alle børn i 
Helsingør Kommunes dagtilbud, skoler, sundhedstilbud og 
fritidstilbud. 

 
For forældre og primære personer 
 

Vi vil inddrage forældre og primære personer i børns liv i, 
at bidrage til børn og unges trivsel og udvikling. 

 
For organisation og ansatte 

Vi vil have en inkluderende kultur, hvor alle professionelle 
arbejder ud fra samme værdier, taler samme sprog og på-
tager sig ansvaret for at være kulturbærere. 

 
For det tværfaglige samarbejde og faglig-
heden 

Vi vil, via en tidlig og stærk koordineret indsats, inklude-
rende pædagogik og familieindsats, understøtte børn og 
unges trivsel og udviklingsmuligheder, så de kan blive i 
kommunens almene tilbud for børn og unge. Vi vil i samar-
bejde bidrage med hver vores faglighed til trivsel og udvik-
ling for alle børn og unge. 

 
For ledelsen 

Vi vil, at alle ledere påtager sig et særligt ansvar for at være 
kulturbærere i egen organisation og på tværs. 

 

4. Indsatser i Inklusion2016-planen 
Arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet har hver især udarbejdet forslag til, hvad de mener der skal til, for at vi 
kan komme til at arbejde mere inkluderende. Grupperne arbejdede ud fra kommissorier udarbejdet af Styre-
gruppen. Styregruppen for inklusion har efterfølgende behandlet og prioriteret forslagene, og peger hermed 
på 11 indsatser, der bør iværksættes for at fremme inklusionen i Helsingør Kommune. 
 
For at opnå de overordnede mål med Inklusion2016, vil vi de næste 3 år arbejde for:  
 

  At styrke dialog og samarbejde blandt professionelle og forældre på børne- og ungeområdet 
  At styrke de professionelles kompetencer og vores evalueringskultur  
  At styrke den tidlige forebyggende indsats 
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For at opnå de overordnede mål vil vi: 

 
 
Styrke dialog og samarbejde på 
hele børne- og ungeområdet 
 
 
Konkret vil vi: 
 
1. Indføre en løsningsfokuseret 
metode og sprog for alle pro-
fessionelle 
 
2. Indføre en Dialogportal for 
samarbejde mellem forældre, 
professionelle og børn 
 
3. Forbedre overgangene i 
børns liv, og arbejde for en stør-
re helhed og sammenhæng 
 
 

 
Styrke de professionelles kom-
petencer og vores evaluerings-
kultur 
 
Konkret vil vi: 
 
4. Etablere kompetencecentre 
 
5. Ændre Konsultationsforum til 
Tværfagligt Forum 
 
6. Uddanne ressourcepersoner 
 
7. Uddanne inklusionsvejledere  
 
8. Afrapportere kompetenceud-
vikling i daginstitutionernes 
kvalitetsrapporter  
 
 

 
Styrke den tidlige forebyggende 
indsats  
 
 
Konkret vil vi: 
 
9. Indarbejde en handlevejledning 
for bekymringsbørn i Børnelinea-
len 
 
10. Udarbejde en ressourceforde-
lingsanalyse, med henblik på at 
omfordele ressourcer til pædago-
gisk personale fra SFO og klub til 
0-6 års området 
 
11. Udarbejde en undersøgelse af 
antal børn pr. voksen på 0-6 års 
området, som grundlag for at 
overveje en anderledes priorite-
ring på området 
 

 
Indsatserne beskrives her i kort form: 
 

For at styrke dialog og samarbejde på hele børne- og ungeområdet, vil vi: 

Indsats 1. Indføre en løsningsfokuseret metode og sprog for alle professionelle 

Vi vil indføre Den løsningsfokuserede tilgang” (LØFT) som metode på hele børne- og ungeområdet, da en fæl-
les metode og et fælles sprog for alle professionelle i kommunen er væsentlige forudsætninger for, at inklusi-
on kan lykkes. Vi vælger LØFT og det systemiske tankesæt, som vores metode og sprog, da de medvirker til at 
vi kan arbejde anerkendende, samt fokusere på menneskers ressourcer og på hvilke løsninger vi ser. 
 
LØFT er også metoden bag den reviderede børnelineal, så vores fælles værktøjer kommer til at hænge godt 
sammen. En vellykket implementering af et fælles sprog og en fælles metode vil styrke det professionelle in-
kluderende samarbejde, da vi derved undgår de misforståelser og mistolkninger, der opstår på grund af for-
skellig faglig baggrund.  
 
LØFT har fokus på, at forældre informeres og involveres omkring deres barn. Fra start til slut inviteres de til at 
samarbejde om at finde løsninger på de udfordringer, der beskrives. Endvidere lægger metoden op at inddrage 
familiens og barnets netværk.  
 
Ved at bruge metoden kan den professionelle (sagsbehandleren, pædagogen, læreren, psykologen..) vise fami-
lien, hvorfor der er bekymring for barnet, og starte en dialogproces. Undervejs i processen systematiseres de 
konkrete informationer, der danner grundlag for den løbende dialog, og barnets sikkerhed og trivsel vurderes 
samlet. Den løsningsfokuserede metode hjælper således til at strukturere indholdet af en samtale, og samtidig 
gøre mål og indsatser tydelige, i forhold til hvem der gør hvad og hvornår. Familien får en samlet konkret plan 
over, hvad der er aftalt skal ske i en handleplan for barnet. 
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LØFT skal anvendes af alle faggrupper, herunder Familierådgivningen, til konkret at beskrive overfor familien, 
hvorfor der er bekymring for barnet. Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune har vist, at metoden er brugbar 
i alle typer familier. Både de "lettere" sager, hvor der er en begrænset udfordring, men i særdeleshed også i de 
"problemmættede" sager, hvor der er mange og komplicerende faktorer. Især i sidstnævnte har det vist sig 
nyttigt, at kunne strukturere og vurdere de enkelte bekymringer og pege på handlemål, der adresserer hver 
enkelt bekymring. 
 

 
Implementering af indsatsen 
LØFT som tænkning og metode tages i brug i alle enheder på Børne- og ungeområdet fra august 2013, for at 
være endeligt udfoldet i august 2014.  
 
Første led i implementeringen var, at alle medarbejdere i centrene; ”Dagtilbud og Skoler” og ”Børn, Unge og 
Familier” i efteråret 2012 fik en introduktion til tankegangen bag LØFT. Det skete på kick-off møderne om den 
reviderede børnelineal og LØFT.  
 
Andet led i implementeringen er, at der under overskriften ”Deltagelse for alle” udarbejdes et konkret forslag 
til, hvordan den lokale kompetenceudvikling og udvikling af arbejdet med inklusion gribes an. Der afsættes 30 
timer pr. medarbejder på hele børne- og ungeområdet til kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen fin-
der sted i 2013 og 2014, og har bl.a. fokus på opkvalificering i brug af LØFT og på udvikling af den inkluderende 
praksis, samt på kommunikationen omkring den. 
 
Indsats 7 om at uddanne Inklusionsvejledere, understøtter arbejdet med at implementere LØFT lokalt. 
 
Økonomien i indsatsen 
Der er afsat 10. mio. kroner, indenfor kommunens eksisterende økonomiske ramme. 
 

 

Indsats 2. Indføre en Dialogportal for samarbejde mellem forældre, professionelle og børn 

Vi vil udvikle en Dialogportal, der skal anvendes af alle enheder, når der arbejdes tværfagligt. Sigtet med porta-
len er at støtte op om, og styrke anvendelsen af LØFT på tværs af hele børne- og ungeområdet.  
 
Dialogportalen vil have familien i centrum, og vil understøtte det tværfaglige samarbejde med afsæt i LØFT og 
vores nyreviderede Børnelineal. Formålet med at anvende LØFT i et samspil med Dialogportalen er, at skabe 
størst mulig inklusion i det daglige arbejde med børn, unge og familier, herunder at motivere og aktivt inddra-
ge børns familie og netværk. Portalens kombination af LØFT og Børnelinealen vil i sig selv være medvirkende til 
at kompetenceudvikle alle, da der her stilles de vigtige spørgsmål, der ligger til grund for at bruge LØFT i prak-
sis. 
 
I portalen kan professionelle (lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer etc.), forældre og børns netværk 
vise hinanden, hvordan de hver især ser et barns trivsel og udvikling, som grundlag for senere drøftelser på 
fysiske netværksmøder. På netværksmøderne aftales, hvad de involverede hver især skal gøre, for at forbedre 
barnets trivsel, indtil næste netværksmøde.  Dialogportalen vil igennem hele processen vise udviklingen i bar-
nets trivsel, og dermed vise de involverede, om handleplanen for barnet bør ændres. 
 
Koblingen af en anerkendende tilgang med et elektronisk og let tilgængeligt dialogværktøj er ikke set før, og 
Helsingør Kommune vil derfor være foregangskommune på dette område. Det forventes, at Dialogportalen 
bliver så banebrydende, at den vil kunne sælges til andre kommuner.  
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Der gennemføres et pilotprojekt for at få erfaringer med, hvordan vi bedst implementerer portalen. Der er 
gennemført en høring om pilotprojektet i de 17 enheder der skal deltage, og den generelle tilbagemelding var, 
at alle var positive overfor at deltage i pilotprojektet. 
 
 

 
Implementering af indsatsen 
Kravene til Dialogportalen er beskrevet i detaljer. 
 
Dialogportalen afprøves i 6 måneder på 3 skoleafdelinger og 14 institutioner med start så tidligt som muligt i 
2014. Afprøvningen sker for at skabe erfaringer med hvordan vi bedst muligt tager portalen i brug. Når pilot-
projektet er gennemført, bliver det evalueret og der laves en implementeringsplan for resten af kommunens 
enheder.  
 
Arbejdsgruppen ”Fælles sprog, fælles metoder og fælles redskaber” der har foreslået LØFT og Dialogportalen, 
påtager sig den videre opgave med at udvikle portalen, gennemføre pilotafprøvningen af den, samt udarbejde 
en evaluering af pilotprojektet med fokus på udrulning til resten af kommunen. Evalueringen stiles til Styre-
gruppen for inklusion. 
 
Økonomien i indsatsen 
Udviklingen af Dialogportalen har været i EU-udbud, og der er indgivet budgetønske. 
 

 

Indsats 3. Forbedre overgangene i børns liv og arbejde for en større helhed og sammenhæng 

Vi vil forbedre overgangene i børns liv og sikre en bedre helhed og sammenhæng. Det vil vi gøre ved at forbed-
re eksisterende overgangsmateriale, og etablere nye procedurer for overgange hvor de mangler, samt forplig-
te alle til at anvende de fælles procedurer.  
 
Der eksisterer i dag overgangsprocedurer fra daginstitution til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Der 
skal etableres nye procedurer for overgange fra Sundhedstjeneste til daginstitution, fra daginstitution til dag-
institution og fra skole til skole. Alt overgangsmateriale gøres tilgængeligt på Kilden. 
 
Et væsentligt element i arbejdet med inklusion er, at der er helhed og sammenhæng i børns liv. Vi vil derfor 
have, at der er et godt samarbejde mellem afgivende og modtagende enheder, hvor der løbende følges op på 
samarbejdet om at sikre gode overgange.  
 
Vi ved, at en god overgang har betydning for barnet: 
 

 I forhold til oplevelsen af sig selv i den nye rolle i ”det nye”. 

 I forhold til dannelse af nye relationer. 

 I forhold til udbyttet i skolen. 

 I forhold til barnets sociale, kognitive og personlige udvikling. 

 I forhold til andre overgange i barnets liv (f.eks. til fritidsklub, til ungdomsuddannelse) 
 
Jo bedre samarbejde der er mellem de professionelle voksne, des bedre start for barnet, og de første 3 – 4 
uger i ”det nye”, sætter tonen for barnets oplevelse af sig selv i det nye miljø. Endvidere ved vi, at social og 
emotionel trivsel har (mindst) lige så stor betydning for barnets succes i skolen, som dets kognitive evner.  
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Implementering af indsatsen 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal revidere det eksisterende overgangsmateriale, samt komme med 
forslag til fælles procedurer for nye overgange.  
 
Alle enheder skal informeres om deres pligt til at anvende overgangsmaterialet, og at det skal prioriteres lo-
kalt, at der skal være tid til at arbejde kvalitativt med både de ændrede fælles overgangsprocedurer, samt med 
de nye overgange.  
 
Økonomien i indsatsen 
Indsatsen kræver ikke yderligere ressourcer. 
 

 

For at styrke de professionelles kompetencer og vores evalueringskultur, vil vi: 

Indsats 4. Etablere kompetencecentre 

Vi vil indføre en fælles model for at sætte eksisterende specialviden i spil på almenområdet.  Når flere børn 
inkluderes i deres nærmiljø, så kan der opstå behov for at udvikle de professionelles kompetencer. Her kan 
ressourcepersoner med specialviden yde råd og vejledning til skoler og daginstitutioner.   

Sparring, rådgivning og inspiration kan komme fra alle enheder under Center for Børn, Unge og familier (F.eks.: 
BUR, Familiehuset, Sundhedstjenesten) og de eksisterende specialtilbud under Center for Dagtilbud og skoler 
(F.eks.: D-klasser, A-klasser, H-klasser, Løvdalsskolen, Bregnehøj). Der etableres således ikke ét fysisk kompe-
tencecenter, men specialviden sættes i spil med udgangspunkt i, at medarbejdernes (ressourcepersonernes) 
tilhørsforhold fastholdes i egen enhed. 

Modellen for kompetencecenter-samarbejdet baserer sig på 3 trin: 
 

1. Teamet/gruppen på den enkelte enhed søger med udgangspunktet i LØFT, at finde løsninger på udfor-
dringen. Hvis mulighederne synes udtømte inddrages distriktsskolens ressourcecenter, og for daginsti-
tutionerne inddrages Tværfagligt Forum. 
 

2. En leder bringer de fagligheder, der findes på enheden, i spil for at løse udfordringen. Hvis mulighe-
derne synes udtømte, kontaktes den relevante ressourceperson i kompetencecenteret. 
 

3. Under ledelsesansvar inddrages kommunens kompetencecenter for råd og vejledning fra en ressour-
ceperson. Kompetencecenteret kan:  

 Kontaktes telefonisk for råd og vejledning i processen 

 Stille støtte fra en ressourceperson til rådighed, der kommer ud i enheden og drøfter udfordringen 
og kan efterfølgende medvirke til at finde en løsning. Det kan besluttes, at der er behov for at ud-
arbejde en handleplan. 

 
Tankegangen er, at der frikøbes tid hos ressourcepersoner fra eksisterende kompetencecentre. Ressourceper-
sonerne listes på Kilden, og kan kontaktes direkte af skolens eller daginstitutionens leder for hjælp. Kompeten-
cecentrene beskriver selv på Kilden deres ressourcepersoners kompetencer, samt tilbud om foredrag eller 
kurser. 

Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en række undersøgelser og evalueringer af brugen af ressource-
personer både på dagtilbuds- og skoleområdet. Evalueringerne tegner et billede af, at en vellykket organise-
ring med ressourcepersoner er afhængig af følgende faktorer: ressourcepersonernes faglige kompetencer, 
ressourcepersonernes vejledningskompetencer, ressourcepersonernes legitimitet, kollegers viden, klar funkti-
onsbeskrivelse, samt ledelsesopbakning og dialog. 
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Disse overvejelser skal indgå i implementeringen af kompetencecentermodellen og i uddannelsen af ressour-
cepersoner (indsats 6). 
 

 
Implementering af indsatsen 
 
1. Der nedsættes en Implementeringsgruppe for kompetencecentre med repræsentation fra kompetence-
centrene, skolerne, dagledergruppen, BUR og Center for Dagtilbud og Skoler. Gruppen får til opgave at imple-
mentere kompetencecentrene, i forhold til behovene i skoler og daginstitutioner, og komme med en konkret 
implementeringsplan, så start kan ske 1. august 2014.  
 
Følgende del-opgaver indgår også i implementeringsgruppens kommissorium, en konkretisering af:  

 Hvilke ydelser der skal betales for 

 Hvad de skal koste 

 Hvilke ydelser der i forvejen er betalt 

 Hvordan ydelserne prioriteres i kompetencecenteret, og rekvireres smidigt og hurtigt  

 Hvordan vi sikrer, at vi beholder de eksisterende specialkompetencer i kommunen. 
 
2. Skolernes ledelser, DS og BUF udarbejder i fællesskab overordnede retningslinjer for organiseringen af sko-
lernes lokale ressourcecentre, og for samarbejdet omkring specialklasser. Hensigten er at sikre en ensartet 
organisering, der hænger godt sammen med etableringen af kompetencecentre, og som tilgodeser de behov 
der er på tværs af kommunen. 
 
3. Der nedsættes en Netværksgruppe for kompetencecentre; hvor lederne af kompetencecentrene, Uddan-
nelseshuset og andre relevante personer mødes for at sparre med hinanden, med henblik på løbende at op-
kvalificere ressourcepersonernes indsats og evaluere samarbejdsforløb.  
 
4. BUR udarbejder et forslag til implementeringsgruppen om hvordan BUR’S enheder, i højere grad end i dag, 
vil prioritere ressourcerne så medarbejderne kan fungere som medpraktikere (assistere) i den pædagogiske 
praksis. Forslaget skal indgå i følgegruppens arbejde med at implementere kompetencecentre. 
 
5. BUR udarbejder et forslag til implementeringsgruppen om, hvordan sprog- og læseområdet skal organiseres 
i kompetencecenter sammenhæng. Forslaget skal indgå i følgegruppens arbejde med at implementere kompe-
tencecentre. 
 
6. BUR udarbejder et forslag til implementeringsgruppen om, hvordan støttepædagogressourcerne bedst prio-
riteres fremadrettet, som støtte til det enkelte barn, eller til ressourcepersoner, der kan hjælpe med at opkva-
lificere medarbejderne i institutionerne. Forslaget skal indgå i følgegruppens arbejde med at implementere 
kompetencecentre. 
 
 
Økonomien i indsatsen 
I forbindelsen med arbejdet med udlægning af midler undersøges det, hvor stor en andel af midlerne, der kan 
afsættes til ressourcepersoner. 
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Indsats 5. Ændre Konsultationsforum til Tværfagligt Forum 

For at sikre, at der fortsat er mulighed for tværfaglig sparring lokalt, vil vi oprette Tværfagligt Forum i alle dag-
tilbud - og i de skoler, som beslutter at Tværfagligt Forum skal være en del af deres ressourcecenter. Tværfag-
ligt Forum er daginstitutionernes og skolernes lokale forum, hvor udfordringer der giver anledning til bekym-
ring, kan bringes op til tværfaglig drøftelse. 
 
I Tværfagligt Forum skal samtalen give medarbejderne hjælp, supervision og praktisk vejledning til yderligere 
at kunne tænke inklusion, før der tænkes i foranstaltninger uden for egen enhed. 
 
I daginstitutionerne deltager fast: 

 En leder fra enheden  

 Sprogvejlederen/primære pædagog (efter lederens vurdering)  

 En talepædagog 

 En psykolog 
 
Én gang i kvartalet deltager der desuden: 

 En sundhedsplejerske 

 En socialrådgiver 
 Andre relevante fagpersoner deltager efter lederens vurdering.  
 
I skolerne deltager:  

 En leder fra enheden  

 En psykolog 

 En sundhedsplejerske 

 En socialrådgiver 
Andre relevante fagpersoner deltager efter lederens vurdering. 
 
 

 
Implementering af indsatsen 
Hvert år senest d. 1. maj udsendes der mødeplan for det næste år til alle (potentielle) faste mødedeltagere. 
Desuden lægges mødeplanen på den pågældende enheds hjemmeside. 
 
Økonomien i indsatsen 
Indsatsen kræver ikke yderligere ressourcer. 
 

 

Indsats 6. Uddanne ressourcepersoner 

Vi vil uddanne de ressourcevejledere, der kommer fra kompetencecentrene (indsats 4), og som skal fungere 
som vejledere i almenskolen og i dagtilbud.  
 
Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en række undersøgelser og evalueringer af brugen af ressource-
personer både på dagtilbuds- og skoleområdet. Evalueringerne tegner et billede af, at en vellykket organise-
ring med ressourcepersoner er, som før nævnt, afhængig af seks faktorer: 
 

 Ressourcepersonernes faglige kompetencer 

 Ressourcepersonernes vejledningskompetencer  

 Ressourcepersonernes legitimitet  

 Kollegers viden  

 Klar funktionsbeskrivelse  
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 Ledelsesopbakning og dialog  
 
Disse overvejelser indgår i implementeringen af kompetencecentermodellen, og kompetenceforløbet skal 
indeholde fokus på de faktorer, der naturligt hører til her.  Følgende kompetencer er nødvendige for at res-
sourcevejlederne kan fungere i praksis.  Vejlederen skal: 
 

 Være specialfagligt velfunderet og med et solidt kendskab til fagets metoder og materialer 

 Være interesseret i og motiveret for at søge ny viden og holde sig ajour med sit fags udvikling  

 Have viden om voksenlæring 

 Have fokus på at sætte en proces i gang og påtage sig medansvar for videndeling og fælles handling 

 Have forståelse for de forskellige kulturer i daginstitutioner og skoler 

 Kunne reflektere over egen praksis og egen rolle i at medvirke til at løse en udfordring  
 
Der udarbejdes et bredt sammensat kompetenceforløb på cirka 60 timer. Uddannelseshuset har erfaring med 
at uddanne faglige vejledere, hvor fokus er vejledningsmetodikker og voksenlæring.  
 

 
Implementering af indsatsen 
Uddannelseshuset udarbejder forslag til kompetenceforløb. Det første forløb starter op i slutningen af 2013, 
med henblik på, at ressourcepersonerne kan være klar til opgaven fra august 2014.  Ressourcepersonerne 
udpeges af kompetencecentrenes ledelser, der foretager en samlet vurdering og opvejning af behov. 
 
Økonomien i indsatsen  
Kursusudgiften vil være ca. kr. 120.000 og fordeles over budget 2013 og 2014. Beregningen er lavet ud fra 20 
personer i 60 timer Midlerne betales af Uddannelseshusets budget til kompetenceudvikling. Udgiften til vikar-
dækning er kr. 16.800 pr. person, der finansieres af de midler der afsættes til at etablere kompetence centre 
for.  
 

 

Indsats 7. Uddanne inklusionsvejledere 

Vi vil uddanne inklusionsvejledere, der skal medvirke til at fremme den inkluderende praksis på børne- og un-
geområdet. Vejlederne skal støtte udviklingen af vores inkluderende læringsmiljøer og pædagogiske miljøer på 
skolen og i daginstitutionerne. Inklusionsvejlederne har primært fokus på vejledning af lærere eller pædago-
ger, dvs. fokus på udviklingen i voksen-voksen-relationen. Inklusionsvejledernes opgave er således at under-
støtte inklusionen lokalt i enhederne. 
 
Inklusionsvejlederen skal på uddannelsen: 
 

 Erhverve sig en integreret teoretisk og professionsrettet viden og indsigt i inklusive processer i dag-
tilbud, skole og klub. Viden bygger på national og international forskning. 

 Erhverve sig viden og kundskaber om børn med særlige behov, set både ud fra et individuelt, et soci-
alt og et samfundsmæssigt perspektiv. 

 Udvikle handlekompetencer i at medvirke til, at styrke inklusiv praksis i dagtilbud, skole- og klubom-
rådet, herunder iværksættelse af udviklingsprojekter. 

 
Kompetenceforløbet tager udgangspunkt i 2 moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i specialpæda-
gogik, svarende til 20 ECTS points. De to moduler er: 1. Kontakt, læring og trivsel. Modulet inddrager sam-
fundsmæssige, retslige, institutionelle, aktør og individperspektiver på den inkluderende praksis, og på børn i 
vanskeligheder. Modul 2 handler om konsulentarbejdets metoder. Modulet sigter mod at give inklusionsvejle-
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derne kompetence til at vejlede og facilitere praksisudviklingsprocesser i samarbejde med ledere, medarbejde-
re, forældre, børn og andre ressourcepersoner.  
 
Modulerne bliver ”tonet”, så de afspejler Helsingørs inklusionsplan, herunder LØFT og Børnelinealen. Uddan-
nelse vil kunne organiseres som 2 x 7 ugers heltidsforløb, hvor den studerende får orlov eller som et forløb 
med en dag om ugen i en periode.   
 
Der uddannes ca. 60 inklusionsvejledere. Der skal være en inklusionsvejleder på hver skoles undervisningssted, 
i dagtilbud, Tandplejen, Sundhedstjenesten, Lokalcenteret, familierådgivningen, UU, mv. Institutioner kan 
eventuelt distriktsvis deles om en inklusionsvejleder, hvis uddannelsesforløbet ikke kan passes ind i institutio-
nens planlægning.  
 
Der etableres samtidig et netværk for sparring for inklusionsvejledere, der skal fungere på samme måde som 
andre faglige netværk i folkeskolen. 
 

 
Implementering af indsatsen 
En af forudsætningerne for at blive uddannet til inklusionsvejleder er, at medarbejderne er villige til at anven-
der deres SVU, så arbejdsstedet kan bruge midlerne til vikardækning.  
 
Uddannelseshuset skal: 
 

 Sammen med et UCC, udarbejde et kompetenceforløb for inklusionsvejlederne.  
Modul 1 gennemføres i efteråret 2013. 
Modul 2 gennemføres i foråret 2014.  

 

 Gennemføre en 2. uddannelsesrunde af inklusionsvejledere, hvor skoler og institutioner kan vælge at få 
uddannet inklusionsvejledere efter behov.  

 

 Etablere et netværk for sparring for inklusionsvejledere. 
 

 Drøfte behovet for inklusionsvejledere i de enkelte enheder, og mulighederne for at flere kan deles om en 
inklusionsvejleder med skoleledere, dagledere og BUF’s ledere.  

 

 I det omfang det er relevant, invitere Løvdal og Bregnehøj til at bidrage til undervisningen af inklusionsvej-
ledere. 

 
Økonomien i indsatsen 
Beregningen af selve kursusudgifterne er lavet ud fra 60 personer og baserer sig på, at medarbejderne tager 
orlov i 7 uger for hvert modul i henholdsvis 2013 og 2014.  Det skal undersøges, om SVU ordningen kan anven-
des til delvis finansiering af vikarudgifterne i forbindelse med medarbejdernes fravær.  
 
2013: Kursusudgiften til betalingen af diplommodulerne vil være ca. kr. 600.000, som kan finansieres via FIR- 
midlerne. Der er afsat ca. kr. 700.000 til FIR i 2013. 
  
2014: Kursusudgiften til betalingen af diplommodulerne vil være ca. kr. 600.000. Udgiften tages af FIR-
midlerne, som forventes også at være 700.000 i 2014.  
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Indsats 8. Afrapportere kompetenceudvikling i daginstitutionernes kvalitetsrapporter 

Vi vil styrke vores evalueringskultur og synliggøre, at vi prioriterer en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, 
ved at indføre et afsnit om kompetenceudvikling i daginstitutionernes kvalitetsrapporter. Her skal al gennem-
ført kompetenceudvikling beskrives, og det skal fremgå, hvad det har betydet for den pædagogiske udvikling i 
institutionen. 
 

 
Implementering af indsatsen 
Alle institutioner skal indføre et afsnit om gennemført kompetenceudvikling i kvalitetsrapporterne. Det skal 
beskrives, hvilken kompetenceudvikling der har fundet sted, og hvad det har betydet for den pædagogiske 
udvikling i institutionen. 
 
Økonomien i indsatsen 
Indsatsen kræver ikke yderligere ressourcer. 
 

 

For at styrke den tidlige forebyggende indsats, vil vi: 

Indsats 9. Indarbejde en handlevejledning for bekymringsbørn i Børnelinealen 

For at styrke den tidlige indsats vil vi sikre, at alle der arbejder med børn og unge i Helsingør Kommune, har et 
særligt ansvar for de børn og unge, som de møder i deres virke. Det betyder, at alle ansatte skal have opmærk-
somheden rettet særligt mod de børn og unge, der på forskellige måder udsender signaler om, at de ikke tri-
ves. 
 
Det er vigtigt, at barnets eller den unges faldende trivsel tages alvorligt, og at der indledes en tidlig forebyg-
gende indsats med henblik på, at barnet og den unge skal få det bedre. 
 
Vi har udarbejdet en liste med en række signaler, der kan være tegn på, at et barn har brug for særlig støtte. 
Listen består af eksempler og er derfor ikke udtømmende. Den kan anvendes til at sætte ord på bekymringen. 
Listen indarbejdes i Børnelinealen. 
 
Når en bekymring opstår er det vigtigt, at der så tidligt som muligt tages hånd om problemet sammen med 
forældre, kollegaer og nærmeste leder, så baggrunden for signalerne kan afhjælpes i et samarbejde, så de ikke 
udvikler sig yderligere. En tidlig og fælles indsats giver bedre muligheder for at støtte barnet eller den unge til 
at komme ind i en god udvikling. 
 
Der er udarbejdet et skema, som beskriver den almindelige sagsgang for, hvordan der skal handles i egen en-
hed, når man bliver opmærksom på, at et barn eller ung har brug for særlig støtte. Skemaet indarbejdes i Bør-
nelinealen. Skemaet er opdelt i 5 faser, hvor: 
 
Faserne 1-4 beskriver hvordan der skal handles, hvis det vurderes, at problemet kan løses i samarbejde med 
forældrene. Fase 1-4 skal forløbe i samarbejde med nærmeste leder. 
 
Fase 5-6 beskriver muligheden for at kontakte eksterne fagpersoner, hvis det vurderes, at barnets eller den 
unges vanskeligheder ikke han håndteres i egen enhed. 
 
Med baggrund i en bekymring, skal det besluttes hvem der i enheden skal være sparringspartner. Ved første 
sparring drøftes bekymringen, og det afklares, om andre fagpersoner og ledelse skal inddrages. Målet med 
dette er, at få andres øjne på bekymringen/den bekymrede, så man sammen udforsker om der er en reel be-
kymring, ved at gøre den objektiv. 
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Det skal sikres, at der i alle enheder er en formel struktur omkring sparring. Det kan enten være én til én spar-
ring eller ved, at der etableres formelle fora f.eks. på ”tværs” af de almindelige strukturer. Det kan være ved 
sparring med kollegaer fra en anden stue i daginstitutionen. Ved at gå på ”tværs” er der mulighed for at få 
andre øjne på bekymringen. Det at være nysgerrig og undersøgende i.f.t. bekymringer, muligheder og ressour-
cer, er der nogle pædagoger og lærere, som er rigtig gode til. Til at udvikle sparring som en formel arbejds-
form, kan enhederne benytte de medarbejdere, som i forvejen kender til sparring/coaching som nøgleperso-
ner, der kan medvirke til at opkvalificere alle medarbejdere i enheden. 
 
 

 
Implementering af indsatsen  
Liste med signaler og handlevejledning ved bekymringsbørn indarbejdes i Børnelinealen. 
 
Økonomien i indsatsen 
Indsatsen kræver ikke yderligere ressourcer. 
 

 

Indsats 10. Udarbejde en ressourcefordelingsanalyse med henblik på at omfordele ressourcer til pædagogisk 
personale fra SFO og klub til 0-6 års området 

Vi vil udarbejde en ressourceanalyse, der skal danne grundlag for forslag til, hvordan vi indenfor børneområ-
dets budget kan omfordele, så der tildeles midler til flere pædagoger på 0-6 års området. Når vi vil forbedre 
den tidlige indsats, så er det nødvendigt at styrke det pædagogiske arbejde med denne målgruppe. En af for-
udsætningerne for det er at undersøge, hvad der kan gøres for at sikre, at antallet af pædagogtimer i daginsti-
tutionerne bliver højere.  
 
Tildelingen af ressourcer er et udtryk for den reelle mulighed for at have uddannet personale ansat. Den eksi-
sterende ressourcetildeling blev politisk besluttet for ca. 15-20 år siden, og der er efterfølgende sket væsentli-
ge besparelser i modellen, som derfor løbende er revideret. Modellen er fra en tid, hvor man troede på at, jo 
større børn man arbejdede med, des vigtigere var det at have pædagogisk uddannet personale, da der var 
brug for mere pædagogik. I dag ved vi, at der er brug for lige så meget en pædagogik omkring de små børn. 
 
Hverdagen i daginstitutionerne former i stor udstrækning barnets udvikling og muligheder i livet, og derfor er 
det vigtigt, at vi sætter ind og forbedrer kvaliteten af det pædagogiske arbejde i vores daginstitutioner. Vi ved 
nu, at daginstitutionerne har en stor rolle i at bryde den negative sociale arv, og at mindst 50 % af barnets 
samlede udvikling sker i daginstitutionstiden.  
 
Den eksisterende ressourcetildelingsmodel tildeler daginstitutionerne midler til at ansætte 57 % pædagoger, 
og den samme andel for SFO og klub er på 70 %. Ressourcetildelingen til pædagoger i vuggestuer, børnehaver 
og integrerede institutioner er således væsentligt ringere end til SFO og klub. Det vil vi lave om på. 
 
 

 
Implementering af indsatsen  
Der nedsættes en Ressourceanalysegruppe, der skal komme med forslag til en omfordeling af ressourcetilde-
lingen til pædagoger fra SFO og klub til 0-6 års området. Gruppen sammensættes bredt af repræsentanter fra 
hele børne- og ungeområdet, som det har været tilfældet for inklusionsgrupperne.  
 
En forbedring af det pædagogiske arbejde med det enkelte barn, må forventes at påvirke hele børne- og unge-
områdets arbejde, og derfor skal alle dele af området være med til at udarbejde omfordelingsforslaget. Grup-
pen har deadline for at aflevere forslaget til Styregruppen for inklusion 1. december 2013. 
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Resultaterne af ressourcefordelingsanalysen forelægges Børne- og Ungeudvalget, og det besluttes politisk, 
hvordan det videre forløb skal være. 
 
Økonomien i indsatsen 
Indsatsen kræver ikke yderligere ressourcer. 
 

 
 

Indsats 11. Udarbejde en undersøgelse af antal børn pr. voksen på 0-6 års området, som grundlag for at 
overveje en anderledes prioritering på området 

Vi vil undersøge det reelle antal børn pr. voksen i hverdagen. Undersøgelsen skal belyse hvordan vi, inden for 
den eksisterende økonomiske ramme, kan organisere os anderledes, så vi kan få flere timer hvor børn og 
voksne er sammen. 
 
En ting er, hvor kvalificerede de voksne omkring et barn er, en anden ting er, om der er voksne nok i barnets 
omgivelser til at sikre udviklingen, nærværet og inklusionen. Der er på 0-6 års området også brug for hænder 
nok, til f.eks. at udføre praktiske opgaver. Vi ved, at det er en væsentlig faktor, at der er voksne nok, når vi skal 
forbedre den tidlige indsats og videreudvikle kvaliteten i daginstitutionerne. 
 
Vi ved reelt ikke, hvad vores eksisterende ressourcetildeling, og den lokale prioritering i enhederne betyder for 
antallet af børn pr. voksen i hverdagen. Antallet af voksne omkring børnene afgøres bl.a. af hvilke opgaver der 
skal løses, hvor f.eks. deltagelse i kurser, praktiske opgaver og ledermøder tager en del af tiden.  
 
Vi vil holde resultatet af denne undersøgelse op imod de nyeste forskningsresultater på området. Det kan godt 
være, at vi ikke har ressourcer til en generel opnormering på daginstitutionsområdet, men vi er nødt til at væ-
re åbne omkring problematikken og tale om den, for i det mindste at overveje, hvordan vi kan prioritere an-
derledes. 
 

 
Implementering af indsatsen 
Ressourceanalysegruppen, omtalt i indsats 11, skal også undersøge hvor mange børn der er pr. voksen i hver-
dagen i institutionerne, og komme med forslag til en anderledes prioritering, så vi maksimerer antallet af 
voksne omkring børnene i hverdagen. Gruppen har deadline for aflevering af undersøgelsen til Styregruppen 
for inklusion den 1. december 2013. 
 
Resultaterne af ressourcefordelingsanalysen forelægges Børne- og Ungeudvalget, og det besluttes politisk, 
hvordan det videre forløb skal være. 
 
Økonomien i indsatsen 
Indsatsen kræver ikke yderligere ressourcer. 
 

 
 
 
 

5. Evaluering af Inklusion2016-planen 
Vi kan ikke opstille valide kvantitative målepunker for en årsagssammenhæng for vores inklusionsindsats. Dvs. 
vi kan ikke entydigt afgøre, om vores inklusionsindsats gør, at vi bliver mere inkluderende, da der er mange 
faktorer, der påvirker hinanden på tværs.  
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Vi har derfor valgt at følge op på Inklusion2016 ved, at:  
 
1. Styregruppen løbende evaluerer og justerer indsatserne, i de 3 år planen løber 
2. Skoler og dagtilbuds kvalitetsrapporter tilføres et afsnit om trivsel og inklusion, med henblik på en løbende 

dialog om udviklingen i arbejdet med inklusion 
3. At inklusionsindsatsen i BUF’s enheder evalueres i de decentrale aftaler mellem centerchef og hver enkelt 

leder 
4. Følge op på udviklingen i BUF og DS kvalitetsmål for 2013, om at andelen af ekskluderede børn og unge 

skal reduceres med 10 %. Kvalitetsmålet følges i årene frem til 2017 
5. Følge op på udviklingen i Helsingør Kommune vedr. det nationale mål om, at 95 % af de 40 årige skal have 

gennemført en ungdomsuddannelse. 
 
Udviklingen i andelen af ekskluderede børn og unge, samt udviklingen i andelen af 40 årige, der har gennem-
ført en ungdomsuddannelse følges i forvejen årligt af Børne- og Ungeudvalget. 


