Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune
Baggrund:
Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal
ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens 360 graders eftersyn af folkeskolen,
undervisningsministeriets rapport om specialundervisning og vedtagelsen af en ny skolestruktur i
Mariagerfjord kommune. I forbindelse med en kommende revision af børnepolitikken vil
inklusionspolitikken blive en del af børnepolitikken.
Fra forskningen ved vi at inklusion fremmer børnenes kompetencer og dermed deres fremtidige
muligheder på arbejdsmarkedet og livskvalitet i øvrigt.
Der har de seneste år været en tendens i Danmark til øget individualisering og diagnosticering af
vores børn og unge, inklusionspolitikken er et bidrag til en anden vej, der styrker fællesskaberne
omkring børnene.
Vision:
Inklusion defineres at høre til, at være en del af et fællesskab. Inklusion er en oplevelse af
samhørighed. At føle sig respekteret, værdsat som den man er. At opleve sig som en del af et
lærende og socialt fællesskab. Gennem inklusion værdsætter vi mangfoldigheden
Vi skal udvikle vores institutioner og skoler således at det i videst muligt omfang er muligt for
barnet at være deltager i fællesskaber i den lokale institution eller skole. Der skal udvikles
inkluderende læringsmiljøer, der sikrer at alle børn har udviklingsmuligheder.
De børn der har brug for et tilbud udenfor almen miljøet sikres tilbud i lokalområdet og af høj
kvalitet.
Mål:
På baggrund af ovenstående vision er målet for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen at:
Antallet af børn der ekskluderes fra normalmiljøet inden 2015 er på 4% og 2020 på 3 %.
At personalet i institutioner og skoler uddannes så de har de nødvendige kompetencer til en
inkluderende pædagogik. At lærer-pædagog samarbejdet styrkes.
At skoler og institutioner gennem dialog og aftalestyringen udvikler en inkluderende
læringsmiljøer. Medarbejderinddragelse er her centralt.
At arbejdet med overgange og det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud og skole og
familie styrkes.
At der udarbejdes en økonomimodel for skoleområdet, der understøtter inklusion, og flytter
ressourcer fra det specielle område til almenområdet.
Forældre og lokalsamfund inddrages som medspillere i en inkluderende praksis
At Mariagerfjord kommune i videst mulig omfang har et kommunalt specialtilbud til de
børn der skal have et tilbud uden for almenområdet og at tilbuddene har høj kvalitet.
At der udvikles et samarbejde mellem almentilbud og specialtilbud således at
vidensdelingen styrkes. Specialklassetilbud tilknyttes en almen folkeskole.

Der udarbejdes strategier gældende for 2011- 2015 for inklusion der nærmere beskriver, hvilke
tiltag der iværksættes for nå ovenstående vision og mål.

