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Socialrådgiveres rolle i og omkring inklusion i folkeskolen. 

Et eksempel fra en kommune. 

Af Karen Thastum. 

 

I 2012 ansøgte VIA University College socialstyrelsen om midler til et forskningsprojekt 

kaldet Børns perspektiv på inklusion.1 Baggrunden for projektet var den, at der i mange 

danske kommuner i disse år arbejdes målrettet med inklusion på skoleområdet. En stor 

del af disse kommuner foretager restruktureringer af kommunens foranstaltninger, så 

specialtilbud lukker, og børn og ressourcer herfra kanalisereres ind i de kommunale 

folkeskoler. At udviklingen går fra eksklusion af udsatte børn hen imod inklusion af alle 

børn i folkeskolen kan forklares på forskellig vis; med Salamanca-erklæringen, der er 

ratificeret i Danmark og med social-og specialpædagogiske forståelser af, hvordan 

udsatte børns mangeartede behov bedst mødes. Dertil kan antages, at kommunernes 

drift af mange specialtilbud, der før strukturreformen lå i amterne, nu forårsager 

overvejelser om, hvordan opgaverne bedst løses i et fagligt såvel som økonomisk 

bæredygtigt perspektiv. Denne udvikling affødte hos forskningsprojektets medarbejdere 

nysgerrighed på, hvad der sker i børnenes hverdag når sådan en proces igangsættes: 

hvordan griber kommunerne opgaven an og hvordan opleves den nye 

”inklusionsvirkelighed” af såvel udsatte som ikke udsatte børn og af de professionelle, der 

er omkring børnene, dvs. socialrådgivere, lærere og pædagoger. En kommune, her kaldet 

Solkøbing, blev inviteret ind i projektet og her fulgte vi på tre skoler 18 børn på tre 

forskellige klassetrin og deres fortællinger om deres oplevelser inklusion i gennem tre år. I 

overensstemmelse med projektets definition på inklusion var børnene både såkaldt 

udsatte såvel som såkaldt ikke udsatte børn. Inklusion forstås i dette projekt ikke som 

noget, der kun gælder udsatte børn eller det, der nogen steder betegnes inklusionsbørn. 

Inklusion gælder her alle. Børnene fordeltes sådan her (se model næste side): 

 

                                                 
1
 Forskningsprojektet Børns Perspektiv på Inklusion, finansieret gennem Socialstyrelsens pulje til forskning og udvikling 

i tilknytning til Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge samt Master i udsatte børn og unge. Det samlede projekt 
findes fra foråret 2015 på: http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater 
 

http://socialstyrelsen.dk/born-og-unge/uddannelse/forskning-og-udvikling/resultater
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Projektets formål var overordnet at undersøge hvordan inklusion, forstået som mulighed 

for deltagelse i forskellige fællesskaber, tog form i børnenes fortællinger gennem årene. 

Sideløbende interviewede vi de fagprofessionelle, der var tilknyttet børnenes klasser, og 

spurgte til deres oplevelse af mulighed for at skabe inklusion i skolen. Tre faggrupper blev 

valgt ud til forskningsprojektet: lærere, pædagoger og socialrådgivere. Socialrådgivernes 

medvirken skyldtes, at der, ved projektets start, var særligt fokus på lukning af den 

kommunens specialskole. I relation hertil ville socialrådgiverne potentielt få en anden rolle 

i arbejdet omkring børn, der tidligere gik på specialskolen. 

 

I artiklen Børns Perspektiv på Inklusion – Baggrundsartikel2 findes en samlet præsentation 

af projektet. Nærværende artikel tager fat i én af mange vinkler, der trådte frem i 

projektet, men som i overensstemmelse med projektets undersøgelsesdesign ikke fanges 

helt i baggrundsartiklen, nemlig samarbejdet mellem på den ene side socialrådgiverne og 

på den anden side lærere og pædagoger ansat på de deltagende skoler. I 

baggrundsartiklen undersøges eksplicit børnenes fortællinger og de fagprofessionelles 

fortællinger i relation hertil. Socialrådgivernes fortællinger kom på sin vis til at stå så 

perifert, at vi finder det nødvendigt at udfolde dem i denne artikel. Formålet hermed 

indkredses i det følgende. 
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Artiklens formål: 

Artiklen vil forsøge at beskrive og analysere det eksisterende samarbejde mellem skole og 

socialforvaltning med henblik på inklusion. Artiklen beskriver først inklusion overordnet, 

som et pædagogisk tiltag i forhold til alle børn, for at sætte samarbejdet ind i en større 

politisk kontekst. Artiklen diskuterer ikke inklusion, men tager som udgangspunkt at det 

er kommunens børnepolitiske grundlag. Efter dette fremstilles ganske kort den 

organisering, omkring samarbejde om udsatte børn, der forefindes i Solkøbing. Dernæst 

gennemgås interviewene for at udlede udsagn fra socialrådgiverne, så deres fortællinger 

omkring inklusion og samarbejdet med skolen kan træde mere frem end de gjorde i 

baggrundsartiklen. Fortællingerne kredser langt hen ad vejen om et samarbejde, der ikke 

er etableret, hvorfor der sidst i artiklen peges på erfaringer andetsteds fra, som evt. 

inspiration til udvikling af samarbejdet.  

 

Hvad er inklusion?  

Inklusion er, i forhold til skolen, defineret ved Salamanca-erklæringen fra 1994. 

Salamanca-erklæringen er en UNESCO underskrevet erklæring om alle børns ret til 

undervisning. Et uddrag fra erklæringen lyder: 

 

Det grundlæggende princip i den inklusive skole er, at alle børn så vidt muligt skal 

gennemgå læreprocessen sammen, uanset hvilke vanskeligheder de måtte slås med, og 

uanset hvor forskellige de er. Inklusive skoler skal erkende og leve op til deres elevers 

forskellige behov, de skal kunne klare forskellige måder at lære på og forskellige 

indlæringsakter, og de skal sikre, at alle får kvalitet i uddannelsen ved at tilbyde et 

passende undervisningsindhold, forskellige undervisningsformer, undervisningsstrategier, 

ressourcebrug og samarbejde med lokalsamfundet. Der skal være en hel række former for 

støttetjenester for at kunne klare de forskellige behov, man møder på alle skoler. 

 

Det første der her kan fremhæves er, at alle børn ’skal gennemgå læreprocessen 

sammen’, at skolerne skal erkende og ’leve op til deres elevers forskellige behov’, og at der 

skal være en ’hel række former for støttetjenester’. 

 

Danske forskere på inklusionsområdet er langt hen ad vejen enige om, at inklusion 

medfører et perspektivskhttifte fra fokus på det enkelte barn til fokus på det fælles. 
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Herunder konteksten, læringsmiljøet og ikke mindst organiseringen af skolen3. I 

forskningsprojektet bestemte vi inklusion i forhold til deltagelse i fællesskabet ud fra Bent 

Madsen forståelse af inklusion: ”… en proces, i hvilken forskellighed bliver en 

grundlæggende betingelse for alles læring og udvikling.”4.  

 

Inklusion rettes altså mod alle børn og ikke kun børn med særlige behov eller i udsatte 

positioner. Centralt i denne forståelse af inklusion står, at alle børn har mulighed for at se 

sig selv samt deltage i differentierede fællesskaber (jf. Madsen, 2005).  

 

Inklusion handler således om at skabe organisatoriske og indholdsmæssige forandringer i 

skolen, så alle elevers mangeartede behov og interesser kan imødekommes (Tetler, 2011) 

 

Den ’folkelige’ forståelse af inklusion – og desværre også den forståelse en del lærere og 

pædagoger stadig arbejder ud fra – er en forståelse af at inklusion handler om, at 

’integrere’ børn med specielle og/eller specifikke behov i den folkeskole vi allerede kender. 

Dette afspejles i den megen snak om ’inklusionsbarnet’5 – en term vi ofte hører i 

medierne, og som vi også ofte hørte brugt i interviewene med de fagprofessionelle på 

skolerne. Inklusion forstås med dette begreb som noget, der retter sig mod et eller flere 

børn, der måske tidligere gik på specialskoler, som har diagnoser og specifikke behov. 

Inklusion kommer således til at handle om det enkelte barn, snarere end om skolens 

organisering, læringsmiljø, rammer og tilrettelæggelse af undervisning som noget, der 

retter sig mod alle elever. 

Det enkelte barn bliver, i denne forståelse, således genstand for inklusion snarere end det 

bliver set som ’lig med’ og ’forskelligt fra’. Vi er hermed inde i forståelsen af normalitet og 

afvigelse som et tema, der også sættes på dagsordenen, når vi taler om inklusion. At være 

afvigende har til alle tider været historisk betinget, ligesom normalitetsbegrebet er 

flydende og skifter med den historiske udvikling6. Et menneske, og dermed også et barn, 

kan bevæge sig på et kontinuum inden for afvigelse og normalitet, afhængig af tidspunkt 

og konkrete livsomstændigheder. 

Samtidig skal vi ikke være benægtende overfor at nogle har mere eller mindre specifikke 

vanskeligheder eller særlige behov, f.eks. dysleksi, opmærksomhedsforstyrrelser, forsinket 

                                                 
3
 Tetler, Dyssegaard, Madsen, Pedersen m.fl. i Alenkjær, 2008 

4 Madsen, 2009:317 
5 Eks.: TV-avisen d. 05.11.13 kl. 19.30 og d. 23.02.14. Se også baggrundsartiklen for eksempler på brug af dette begreb. 
6 Morken, 2006 
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tale eller andet.  Men den inkluderende skoles hensigt er at skabe en skole, hvor netop 

disse særlige behov forsøges imødekommet gennem en kultur, strategier og praksisser, 

der tilgodeser og organiserer sig således, at barnet tilbydes deltagelse, rammer og 

undervisning, således at disse børn også bliver inkluderet i og oplever sig som en del af 

det lokale fællesskab. Den bagvedliggende tanke er, at når et barn ekskluderes i særlige 

foranstaltninger, bliver det på sigt vanskeligt at blive et inkluderet medlem af samfundet. 

Fokus i den inkluderende skole – såvel som i vuggestuen og børnehaven, hvor inklusion 

også er sat på dagsordenen – er altså deltagelse i fællesskabet, organisering af 

dagligdagen i forhold til dette samt en udvidet forståelse og praktisering af undervisning 

og læring.  

Inklusion i forhold til folkeskolen har tilsyneladende svære kår. Det perspektivskifte, og 

måske ligefrem paradigmeskifte, som inklusionstanken medfører, er ikke slået igennem 

endnu.  

 

Og hvad har dette så med socialrådgivere at gøre? 

Som Madsen m.fl. påpeger, er det nødvendigt at vide hvad der ekskluderer for at vide 

hvad der inkluderer7. I det følgende undersøges hvordan samarbejdet mellem de 

forskellige forvaltningsniveauer ser ud i et socialrådgiverperspektiv i Solkøbing, vi fik lov at 

følge. Først sættes den organisatoriske kontekst for samarbejdet: 

 

Socialrådgiverne havde i Solkøbing tidligere haft en rolle i forhold til elever, der var 

visiteret til kommunens specialskole for børn med adfærdsvanskeligheder. Disse børn 

blev, i forbindelse med lukning af skolen og kommunens nye fokus på inklusion, revisiteret 

til den almindelige folkeskole.  

I forbindelse hermed blev der oprettet en projektbeskrivelse for inklusion og der blev 

oprettet et nyt samarbejdsorgan – SUS, Specialundervisningscenteret i Solkøbing – der 

skulle understøtte inklusion i de almene folkeskoler og sikre bedre mulighed for individuel 

og kontinuerlig tilpasning af de specialpædagogiske foranstaltninger ude på skolerne. I 

evalueringen af inklusionsprojektet, foretaget i 20138, peges der i denne forbindelse på, at 

SUS har givet mulighed for, at Børne- og Familiecenteret i kommunen har haft en 

hurtigere reaktionstid og mulighed for at imødekomme nogle af de udfordringer der 

opstod i skoler og SFO’er. 

                                                 
7
 Madsen, 2009 

8 For uddybning heraf se Harbo, 2014 
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I forbindelse med de politiske beslutninger omkring inklusion og oprettelsen af SUS 

indførte kommunen en børnepolitik, der fokuserer på børn i alderen 0-18 år. Der blev 

udviklet et nyt ’mind-set’ hvor følgende er fremhævet, som grundlag for kommunens 

pædagogik og skolepolitik, og udtrykker således den overordnede hensigt med 

børnepolitikken i kommunen: 

  

Enhver pædagogisk praksis må have fokus på fællesskabet og den enkeltes mulighed for aktivt at 

deltage heri, således at alle børn og unge indgår i fællesskaber, der tilbyder mulighed for trivsel og 

læring til alle. 

Et barn/en elev går i dagtilbud og i skole for at indgå som en aktiv deltager i en pædagogisk og 

faglig dannelses og uddannelsesproces. 

 

Sammenfattende: 

Som vi så i ovenstående afsnit om inklusion, handler inklusion om at skabe muligheder for 

deltagelse, trivsel og læring for ALLE BØRN. Når vi taler om alle børn, gælder det 

selvfølgelig også for børn med særlige behov.  Børn med særlige behov, har ofte også 

særlige behov inden for andre områder end undervisningsområdet. Derfor oprettede man 

i Solkøbing samarbejdsorganet SUS med deltagelse af medarbejdere fra Børne- og 

Familiecenteret. Som det fremgår af navnet – special-undervisningscenter – så er dette 

samarbejdsorgan oprettet med fokus på børn med specifikke behov og retter sig således 

mod en specialindsats til det enkelte barn. Noget som umiddelbart grundlæggende er i 

modstrid med de teoretiske og overordnede formuleringer omkring inklusion. Det skal 

siges, at kommunen i dag har omdøbt deres projektbeskrivelse fra SUS til Inklusion i 

Solkøbing, hvormed projektbetegnelsen er bortfaldet. 

  

Vi skal nu se hvad socialrådgiverne i følgeforskningen fortæller om samarbejdet i de tre år 

vi fulgte projektet. 

 

Hvordan forstås og omtales samarbejdet mellem skole og socialforvaltning i 

interviewene? 

Socialrådgiverne interviewes, i starten af projektet, sammen som faggruppe. Herudover 

deltager de i 6 ud af 12 interviews, hvor lærere, pædagoger og socialrådgivere er samlet til 

tværfaglige interviews. Overordnet ses at socialrådgivernes position i disse tværfaglige 
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interviews er meget perifer.  Dette både i forhold til den fysiske tilstedeværelse i forhold til 

de fire interviews, de hver især var inviteret til at deltage i, og i forhold til hvor aktiv deres 

deltagelse i interviewene var, når de var til stede. På den ene skole deltager 

socialrådgivere kun i ét ud af fire interviews, på den anden skole i to ud af fire interviews, 

mens socialrådgiverne på den tredje skole deltager i tre ud af fire interviews. Årsagen til 

dette kender vi ikke. Den skole hvor socialrådgiverne var med tre ud af fire gange var, efter 

gennemlæsning af alle fagprofessionelle interviews, den skole, hvor der blev talt mest om 

samarbejdet – eller, som det vil fremgå, det manglende samarbejde - mellem skole og 

socialforvaltning og måske var det derfor socialrådgiverne på denne skole prioriterede at 

deltage? 

 

Det skal fremhæves, at føromtalte samarbejdsorgan SUS kun ganske få gange blev 

nævnt som en instans, der blev tænkt ind i forhold til samarbejdet mellem lærere, 

pædagoger og socialrådgivere.   

 

Fra det første interview, hvor socialrådgiverne bliver interviewet i egen faggruppe, ses det, 

at de er optaget af følgende temaer: 

 

1. Egen faglig forståelse af hvad inklusion er, og hvad de synes og tænker 

om det i forhold til ’deres’ børn – dvs. børn med særlige behov. 

2. Egen rolle i forhold til inklusion som sådan i folkeskolen, og hvilket 

arbejdsfællesskab de forestiller sig at de på sigt skal være med i.  

3. Optagethed i forhold til specifikke problemer for de børn, der forsøges 

inkluderet i folkeskolen, set i relation til det de beskriver som den 

manglende helhedsorienterede indsats. 

 

Ligeledes er socialrådgiverne i dette første interview optagede af børnenes overgang fra 

kommunens tidligere specialskole og til den ’normale’ folkeskole, de nu skulle gå på. Når 

man kommer fra en specialskole og er et barn med særlige behov, og normalskolen ikke 

er ’vant’ til disse børn, kan der opstå overgangsproblemer og tilpasningsproblemer både 

for børnene, forældre, for lærerne og også for skolen/SFO’en som sådan9. 

 

                                                 
9
 Temaet behandles i casen Mads – forskellige blikke på barn fra specialskole i føromtalte baggrundsartikel (Harbo, 

2014) 
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I det følgende udfoldes de tre temaer, italesat af socialrådgiverne. 

 

Ad. 1 – forståelsen af inklusion 

Adspurgt om deres kendskab til kommunens indførelse af inklusion, og hvad det går ud 

på, siger de bl.a.: 

R: Jamen, jeg tænker, at det er noget, der kører ude på skolerne, og så nogle gange 

så kan vi mærke det ude ved os. 

I: Ja, okay. ”Det er noget, der kører ude på skolerne”. Ved du, hvad det dér ”noget” er? 

R: Jamen, det er, at man har valgt at have den dér inklusions-, altså, at alle børn kan 

inkluderes på de enkelte skoler ude i kommunen. 

Det er bl.a. i forbindelse med dette, at de kommer ind på nogle af de vanskeligheder 

børnene, fra den nu lukkede skole, har i overgangen. De fortæller videre: 

R: Det er måske ikke umiddelbart kun positivt. Nej. 

I: Det er ”ikke umiddelbart kun positivt”? 

R Nej. [Griner] 

 I: Nej? Øhm… [Tøver] Kan du fortælle om, hvorfor det ikke nødvendigvis er positivt? 

R: Hm… Jeg synes det, jeg har oplevet, det er, at, at, at kommuneskolen lige pludselig 

skal rumme nogle børn med nogle diagnoser, der gør, at de har så særlige behov, at 

de ressourcer, kommuneskolerne har fået tildelt, det ikke er nok i forhold til børn 

med særlige behov. 

                   I: I forhold til..? 

                   R: At imødekomme deres særlige behov. 

                   I: Ja. 

                   R: Det vil sige, børnene bliver ikke mødt med den                                  

                   pædagogiske tilgang, som de har behov for og derfor kommer  

                   til at reagere også derhjemme, når de så kommer hjem efter  

                   sådan en skoledag, der ikke har været optimal. 

 

Socialrådgiverne er, ud fra deres vinkel, optaget af at inklusion handler om, at det er børn 

med særlige behov der skal inkluderes, samt at lærerne skal være uddannede og 

kompetente i forhold til disse børn. Det er her deres fokus er: 
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R: Altså, jeg kunne godt tænke mig noget uddannelse, altså, noget uddannelse til de 

her lærere, der skal have med diagnosebørn at gøre. 

I: Okay? Uddannelse til de lærere, der skal have med diagnosebørn at gøre. Hvad 

skulle de uddannes til eller i? 

R: Bare sådan de ved, hvad ”social stories” er, hvad piktogrammer er, hvad det vil sige 

at strukturere en skoledag, overgangen fra skole til SFO, hvordan den skal være ens 

hver eneste dag og sådan nogle ting. Det er helt, helt ned i konkreterne, helt 

lavpraktisk, men det er bare noget af det, der har den største betydning for de her 

børn. 

 

Der ses antydninger af, at inklusion umiddelbart kan opleves som en yderligere 

arbejdsbyrde til socialrådgiverne: 

 

R: Men jeg, jeg tænker, at, altså -sådan fra min plads af, så har, har det her inklusion i 

hvert fald gjort, at… At der er flere henvendelser til os omkring… Fordi der opstår 

nogle… De her børn skal rummes i den almindelige skole, hvilket måske kan være 

svært, og så, øh, så kommer vi ligesom ind i billedet, hvor vi måske ikke ville have 

været inde i billedet, hvis de havde været et sted, hvor der var specialrettet, sådan at.. 

I: Så det giver faktisk lidt mere arbejde til jer? 

Flere: Ja, det gør det. 

 

Ad. 2 – egen rolle – det kommende samarbejde 

Umiddelbart omtaler socialrådgiverne deres rolle i forbindelse med børnenes overgang fra 

specialskolen til folkeskolen, som en rolle, hvor opgaven er at formidle og lette 

overgangen. Et eksempel: 

 

R: Øhm… Og så er nogle af de lærere fra den specialskole så rykket med over. Øh… 

Men moren ringede til mig dagen inden, de skulle starte, fordi de havde endnu ikke 

fået at vide, hvornår taxaen ville komme og hente drengen. Så de dér ting, der er 

nødvendige, der er strukturerede omkring sådan nogle børn, det var der ikke styr på. 

I: Okay. Og det plejede..? 

R: Det plejede der at være styr på den gamle skole. 

 

Og videre: 
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R: Nej, det ligger vel et andet sted, fordi de skal jo have at vide et andet sted fra, hvad 

børnene skal deles ud på. Solkøbings egen nu lukkede specialskole skulle jo lukke, og 

så skulle børnene ud… 

I: Det forstår jeg godt. 

R: … Og den information kom bare sent, hvor børnene skulle hen og sådan noget. 

I: Ja. 

R: Det gav en vis utryghed om: ”Hvad skal vores børn efter sommerferien? Hvor skal 

de hen? Og er der nu også det tilbud?” Fordi der er nogle, de har jo brug for pasning 

hele dagen… 

I: Ja. 

R: … Selvom de måske var noget ældre, ik’, og det var der heller ikke blevet fastlagt 

og… 

I: Ja, nej, okay. Så der var der en vanskelig overgang. 

R: Ja. Så der var meget ringe i hvert fald de to, jeg havde, ik’ ’å, nede til mig, ik’ ’å, fordi 

de var meget utrygge, sådan: ”Hvad skal der ske med mine børn efter 

sommerferien?” 

 

Da interviewer tematiserer et muligt tættere samarbejde ses i første omgang en 

umiddelbar forbeholden tilgang hertil: 

I: Kunne du se en fordel i at have et større, øh, samarbejde med skolen omkring 

sådan en dreng? Et tættere? 

R: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om det… Det er jo ikke, øh, det er jo ikke… Altså, det 

ved jeg ikke rigtigt. Det deler vi jo lidt op nu, altså. 

I: Hvad mener du med at dele det op? 

R: Vi deler det op med, at skolen, de skal sørge for skoletingene, ik’? 

I: Ja, det er det, jeg hører. Men nu spørger jeg dig: Kunne du se en fordel ved at have 

et tættere samarbejde med skolen… 

R: Jamen, det… 

I: … Fra socialforvaltningen, fra din stol? 

R: Jamen, det kan godt være, det kunne være en fordel. Det kan jeg ikke umiddelbart 

udelukke, øhm, fordi vi har… 

 

Den socialrådgiver, der har været længst i kommunen, kan huske tilbage til tiden i 

1990’erne, hvor der var et tættere og bedre samarbejde, fortæller, at netop det at de 

oftere arbejdede sammen, afstedkom at de kendte hinanden og derved havde lettere ved 

at forstå hinandens faglige og økonomiske fundament, og hvordan dette i sig selv 
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fremmede samarbejdet. Dette ser hun gerne realiseret igen – til fordel både for barnet, 

forældrene og skolen.  Hun siger bl.a. andet: 

 

R: Jeg har været her i en menneskealder, og det vil sige, at i ’93, da startede vi faktisk 

op med at samarbejde og have samarbejde med skolerne, sådan så vi bare 

arbejdede distrikt vis. 

I: Ja? 

R: Så det dér med, at man kender hinanden… 

I: Ja? 

R: … og kender hinandens arbejdsfelt, det gør, at snakken, øh, går meget mere 

flydende, fordi man ved: Hvad er grænsen? Hver eneste gang, som det er nu, hver 

eneste gang skal man egentlig sige: ”Jamen, nu… Min lovgivning er sådan, din er 

sådan, og derfor ser det sådan og sådan ud.” Hvis man arbejder tættere sammen, så 

ved man bare: Hvor er det, man har fællespunkterne, ik’, så skal man ikke diskutere 

det hver eneste gang… 

 

Senere i interviewet, inspireret af ovenståendes erfaringer, kommer samtalen ind på, 

hvilke fordele der kunne være ved et udbygget samarbejde:  

 

R: Vi kan blive lidt mere forebyggende, tænker jeg også, altså, i at man har et tættere 

samarbejde. 

I: Ja? 

R: I at man undgår måske, at man skal have nået… Fordi man skal ikke bare have det 

væk fra sit eget skrivebord, fordi så ligger det hos en anden, men det er en fælles, et 

fælles ansvar at få det til at fungere. 

R: Ja, det er rigtigt. Der er et fælles ejerskab for noget i stedet for. 

 

Ad. 3 – den (manglende) helhedsorienterede indsats 

Der ses stor opmærksomhed på, og en vis form for tvivl om, hvorvidt børn med særlige 

behov kan inkluderes i folkeskolen. Socialrådgiverne er optagede af den manglende 

helhedsorienterede indsats:  

R1: Jo, altså, der er et, altså, et barn, som, øh, som… Som har gået på en specialskole, 

hvor det har, og hvor det også har været et heldagstilbud, man har fået. Så skal man 

ud på en anden skole, og så får man, øh, det her skoletilbud, og man får også et 

eftermiddagstilbud, som måske ikke helt passer, men der bliver i hvert fald en masse 

sådan stop i løbet af hans dag, og der er flere forskellige mennesker, han skal holde 
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sig til, eller forholde sig til, og det formår han ikke. Og så bliver jeg, så bliver det ned til 

mig for eksempel, og der bliver situationen derhjemme bare værre og værre. Og hvor 

skolen jo så også til sidst altså siger: ”Jamen, det her, det kan vi ikke,” øh, ”magte.” 

Og videre: 

R: Det vil sige, børnene bliver ikke mødt med den pædagogiske tilgang, som de har 

behov for og derfor kommer til at reagere også derhjemme, når de så kommer hjem 

efter sådan en skoledag, der ikke har været optimal. 

I: Er det noget, du hører fra forældrene? 

R: Ja. Og det betyder, at vi bliver nødt til at iværksætte flere foranstaltninger i 

hjemmet 

 

Fra de tværfaglige interviews: 

I forhold til de 6 tværprofessionelle interviews, det vil sige de interviews hvor 

socialrådgiverne deltog sammen med lærere og pædagoger, forfølges de tre temaer fra 

det første interview, hvor socialrådgiverne var samlet uden andre fagprofessionelle. 

 

Ad. 1 – forståelsen af inklusion 

En socialrådgiver fortæller:  

 

Jeg vil sige, jeg har ikke fået noget information overhovedet om hvad inklusion er, 

men det er også, jeg er blevet ansat i august, men jeg ved da også, at mine kollegaer 

heller ikke har fået mere end den uge der I snakkede om. 

 

Der ses ansatser til at forstå at inklusion kan kræve tilførsel af ressourcer: 

 

R: Når de skal magte nogle børn, som er langt mere krævende end almindelige børn, 

så er de jo nødt til at få tilført nogle ressourcer. Hvis du ikke får det, så er du jo på en 

kæmpe opgave. 

 

Et stykke inde i forskningsprojektet fortæller en socialrådgiver at kommunen igen er 

begyndt at visitere til specialforanstaltninger – og at man altså på daværende tidspunkt 

har mødt en grænse for inklusion for nogen af børnene: 

 

R: Jeg synes, der er sket noget i forhold til, at den her inklusion den skulle lige sådan- 

den skulle falde- bundfalde sig i Solkøbing, og så- hvor man så, at der var rigtig 
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mange børn, der blev inkluderet, og de havde det rigtig svært ved, at man nu igen er 

kommet over til at visitere til specialskoler uden for kommunen igen. Jeg synes her 

det sidste trekvart år, der er kommet et boom i forhold til, at børn er kommet videre 

på specialskoler, og man ligesom har sagt ”okay, vi har prøvet det her. Det fungerede 

ikke for de her børn, og så sender vi dem videre”. 

 

Ad. 2 – egen rolle – det kommende samarbejde: 

Der ses stadig usikkerhed på egen rolle i forhold til inklusion på skolerne: 

 

Jamen jeg sidder og tænker, ”hvad er det jeg skal sige til det”. Fordi, at øh, jeg har ikke 

den der med at arbejde med det i det daglige, sådan har jeg det ikke med inklusion. 

Lige da det var oppe, og man sådan tænkte at nu var det inklusion, så tænkte man jo 

meget over det, men hvor ligger vores rolle i det? Altså, øh, det kan jeg godt blive lidt, 

øhh, ja jeg tænker vi skal selvfølgelig hjælpe til og støtte til at de kan inkluderes, men 

det er ikke os der har fingrene i det i hverdagen. 

 

Der hersker i interviewene stor usikkerhed omkring samarbejdet som det fungerer nu. 

Pædagogerne og lærerne oplever sig tydeligvis ikke informeret om, hvordan de kan gøre 

brug af socialrådgivernes kompetencer. Pædagoger og lærere giver udtryk for, at de gerne 

vil benytte sig af samarbejde fremadrettet og socialrådgiverne bliver igennem interviewet 

opmærksom på, at der er blevet gjort for lidt ud af at ”præsentere sig” for pædagogerne 

og lærerene.  

 

R: Det er jo det. Altså, jeg bliver jo lidt overrasket, lidt forskrækket over at fx nu i siger: 

”Det ved I ikke rigtig”, for så tænker jeg, så forstår jeg godt der nogle gange kan 

komme nogle altså samarbejdsvanskeligheder, hvor man har, altså forskellige 

holdninger til det, hvor vi kan tænke: ” Hvorfor gør I ikke noget nede på skolen” og I 

kan tænke ”Hvorfor gør de ikke noget nede ved os”, fordi jeg som minimum i hvert 

fald havde en forventning om, at når man sådan helt ledelsesmæssigt har besluttet 

at man skal have de her tværfaglige møder ude på skolerne, jamen så er det 

formidlet ned til dem der også har med børnene at gøre. 

 

Som det ses er der ikke tale om noget fælles indhold eller et gensidigt engagement (se 

senere), men snarere en tendens til at mistænkeliggøre og nedgøre den andens arbejde, 

grundet manglende kendskab til hvad der sker på den andens arbejdsplads og hvilke 

procedurer man der følger. Der ses her en tydelig opdeling i arbejdet – en opdeling der 
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også præger forholdet til PPR og forholdet mellem PPR og socialforvaltningen. En 

rådgiver siger: 

 

Ja, altså jeg tænker egentlig, at vi forsøger i hvert fald at være rigtig gode til at 

snakke sammen også sådan mellem sagsbehandler og PPR, hvor PPR er dem der 

går til skolen, og vi er dem der går til forældrene og forsøger at skabe forandring der 

eller give dem noget støtte. Og selvfølgelig også at sagsbehandleren og PPR 

henholdsvis, der skal gøre noget. Det kan være svært at…. forsøge at lave et godt 

samarbejde rundt om barnet på den måde, men det kan være rigtig svært i det 

tilfælde, hvor forældrene mener skolen skal gøre noget, og skolen mener gør noget 

her, fordi vi har bare et barn i krise. Og ja, men jeg synes vi forsøger på det. Jeg synes 

vi bliver mere og mere klar på sådan hvem der har teten i hvad, og vi vil jo alle 

sammen bare gerne barnet det bedste. 

 

Nærlæst kan man her få fornemmelsen af, at lærerne og pædagogerne er uden for dette 

samarbejde – i hvert fald er de ikke positivt fortalt, som nogle der er med i samarbejdet. 

Dog er det vigtigt at understrege, at der udtrykkes ønske om samarbejde, både fra 

socialrådgivernes side og fra de øvrige fagprofessionelle. Hvordan det skal udmøntes i en 

konkret hverdag er der dog ingen anvisninger på – blot et ønske. 

 

Der ses i flere interview en stor frustration af skolens håndtering af respons på 

underretning – en socialrådgiver præciserer: 

 

R: Det er sådan en lovgivning; det får man inden for seks dage. Skolen får altid en 

besked om, at underretningen er modtaget.  

Lærer: Siger du ja?  

R: Jeg tror, den ligger på kontoret.  

Lærer: Nå.  

I: Jamen, det gør den, så det er en intern.  

Lærer: Men vi hører ikke noget.  

I: Nej, men det er så en intern.  

Lærer: Ja, det er helt sikkert. Helt sikkert. Det er internt. 

 

Det er tydeligt, at lærere og pædagoger ikke oplever at få svar på underretninger og 

lærerne vender flere gange tilbage til denne ’stopklods’ i forhold til etablering af 

samarbejde. De har, måske gennem disse interviews, fået en forestilling om at det kunne 
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være anderledes – og at dette måske endda kunne medvirke til at samarbejdet med 

socialforvaltningen kunne blive bedre: 

 Lærer: Og jeg tænker da, hvis vi bare får det pip fra vores ledelse af, ”der er gang i 

sagen … Så er man sgu nået langt….. Så kan man også fjerne den dér mistillid, man så 

kan nære over for forvaltningen.  

En socialrådgiver præciserer på et tidspunkt, at hun nu er konsulent på skolen. Dette 

refererer til SUS, som løbende (en gang om måneden) holder møder på skolerne omkring 

de udfordringer skolen står overfor i forhold til børn med specifikke eller specielle behov. 

Det, der fremgår af interviewene er, at der hos lærere og pædagoger igen hersker 

forvirring om samarbejdet, og at det månedlige konsulentarbejde ikke opleves som 

tilstrækkeligt og tæt nok på det daglige arbejde. 

 

Socialrådgiverne er inde på deres egen organisering af deres arbejde på forvaltningen og 

nævner at den måde de får tildelt sager/familier på, efter CPR-numre, kan virke 

uhensigtsmæssigt:  

 

R: CPR-nummer, ja. 

I: Er det en god fordeling, eller ville det være godt at have..? 

R: Altså, vi har jo gjort det andet før, hvor vi havde, var distriktsdelt, og der oparbejdes 

der jo et samarbejde med skolerne, hvor, hvor man jo tager mange ting… 

I: Mhm. 

R: … Øh, så jeg tror på den del… Hvis jeg skal i hvert fald sige, lige i forhold til 

inklusionen, så vil jeg tænke, så var det bedst, at man havde tilknyttet én. Så kan der 

være noget i vores arbejdsforhold sådan ellers, der kan gøre, at det er bedre, at vi 

bare har CPR-numre. 

 

Et sidste aspekt – nemlig den samfundsmæssige udvikling, der måske medfører et øget 

pres på individet og måske medfører flere børn med særlige behov – en udvikling der, 

såfremt den er således, kræver mere og bedre samarbejde mellem skole og 

socialforvaltning: 

 

Jeg tænker lige i forhold til det, jeg sagde før, at vi sidder på handicap og psykiatri, så 

synes jeg også, at det måske kunne være en væsentlig ting at have med, at området, 

det er jo steget rigtig, rigtig meget. Der er kommet langt, langt flere børn med 

diagnoser, hvorfra- hvad er det? Er det fire, fem, seks år siden, at der sad én rådgiver 



 
 

16 
 

på det her område med primært fysiske handicaps, hvor vi sidder tre nu, på vej til 

eventuelt fire, øh, og det er overvejende psykiske diagnoser. 

 

Ad. 3 – den manglende helhedsorientering 

Socialrådgiverne vender flere gange tilbage til en frustration over opsplitningen i skole og 

fritid og et manglende helhedsorienteret syn på de børn, de oplever at repræsentere, og 

fremhæver at familielivet derhjemme er blevet sværere, at børnene bliver trætte og 

overstimulerede i den almindelige skole (og her skal det lige erindres at inklusion stadig er 

i sin spæde start og at organiseringen i skolerne nok ikke i tilstrækkelig grad er rettet mod 

differentiering og divergerende strategier for de mange forskellige børn, se tidligere under 

afsnittet om inklusion): 

…. forældre, har søgt om tabt arbejdsfortjeneste. Deres barn har en diagnose, men i 

morgen sfo er der ikke specialnormering på. For at sikre at drengen får en god start 

på dagen, har forældrene på skift været med i morgen SFO, hvilket betyder, at 

forældrene ikke kunne passe deres eget arbejde. 

 

De kan ikke rummes simpelthen. Hverken i klassen, og så reagerer de jo rigtig 

voldsomt, når de så kommer hjem, fordi så har de været på overarbejde i skoletiden, 

og så er de bare brugt, brugt, brugt, når de så kommer hjem om eftermiddagen. Og 

så står forældrene med en overstimuleret, frustreret, vred, øh, overstimuleret barn. 

 

… Vi bliver nok kontaktet mere når det er mere grelt. Det jeg hører som kan være 

problemet i forhold til inklusion og sådan, det er de børn og unge mennesker som 

sådan nok er på overarbejde når de er i skolen. For de kæmper alt hvad de kan for at 

holde sammen på sig selv, og fungere mens de er i skolen, for det er her der virkelig 

bliver stillet nogle krav fra deres venner, og det vil de helst ikke vise nogen tegn på, 

at de ikke fungerer i. Når de så kommer hjem så magter de intet. Ikke engang at 

hænge jakken op. Og det er der selvfølgelig mange børn der ikke gør, men det er 

bare udtalt for de her som virkelig er på overarbejde, og som kæmper en kamp. Og 

når de så kommer hjem så vælter det fuldstændigt for dem. Og de deltager jo så ikke 

i noget. 

 

Socialrådgiverne peger flere gange på det økonomiske aspekt i forhold til inklusion. Flere 

steder understøtter socialrådgiverne lærernes og pædagogernes oplevelser omkring 

manglende ressourcer (økonomisk i almindelighed og særligt i forhold til besparelser i 
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forhold til personaler) som årsagen til vanskelighederne i forhold til at etablere inklusion. 

Det økonomiske system i kommunen beskrives som følger:  

 

den enkelte skole når de har en elev, øh, som man måske synes kan være lidt svær at 

håndtere, så skal man enten forsøge at håndtere den, eller også skal man sende 

vedkommende et andet sted hen, og så mister man 200.000 – og så sker der mange 

andre ting på skolen. 

 

Sammenfatning: 

Som det fremgår, er interviewene præget af oplevelser af manglende samarbejde. 

Erfaringer omkring samarbejde kan være så langt borte, at det næsten kan være svært at 

forestille sig hvad man skal bruge det til – enhver passer jo sit: lærerne underviser 

børnene, pædagogerne tager sig af dem i SFO’en og socialrådgiverne tager sig af 

familiesituationen med støtte og hvad der ellers er brug for. 

Men som en løbende tråd i flere af interviewene skinner et ønske og en ide om noget godt 

omkring mere samarbejde, frem. Det mindste ønske kunne være, at man som lærer blev 

orienteret om at en underretning er nået frem – og at der handles på den. Dette ønske er 

dog meget beskedent og er ikke med til at skabe et nyt fundament i forhold til inklusion. 

 

I arbejdet med børneinterviewene var analysen baseret på Wenger’s10 deltagelsesbegreb 

og hans tre faktorer for aktiv deltagelse: 

 

1. fælles indhold, der opleves som betydningsfuldt for deltagerne 

2. et gensidigt engagement af en vis varighed, hvor deltagerne deler viden og erfaringer 

med hinanden 

3. et repertoire af fælles historier og begivenheder som deltagerne kan identificere sig 

med 

I forlængelse heraf ses af ovenstående, hvordan socialrådgiverne ikke ser sig som 

deltagende i det dagligdags arbejde omkring inklusion på skolerne (jf. citatet ”… jeg har 

ikke sådan den der med at arbejde med det i det daglige…”). Socialrådgiverne ser ud til at 

opleve sig som samarbejdspartner, så arbejdet i hverdagen i praksis kan fungere (fx 

                                                 
10

  Wenger, 2004 
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omkring det at sikre at praktiske informationer når både forældre og skole). Ofte som et 

bindeled mellem skole og hjem. Dette skyldes i vores optik kommunens organisering.  

I forhold til pointerne omkring eksklusion og inklusion11 er det problematisk, hvis ikke de 

forskellige forvaltninger danner bro mellem det almene og det særlige, altså en tilgang 

der søger at koble en pædagogik for alle med en pædagogik for børn med særlige behov.  

 

Mulige veje at gå.  

For at få ideer til hvordan man ville kunne imødegå nogle af de frustrationer og oplevelser 

af manglende helhed og integreret, kvalificeret samarbejde vil vi her ganske kort 

præsentere tre tilgange. Det første er med henvisning til København, hvor man i mange år 

har haft såkaldte skolesocialrådgivere, det næste er med et blik på England, Canada og 

USA. En ny vurderingsproces er udviklet i England og såkaldte Full-service Skoler 

beskrives fra alle tre lande. Vi introducerer ideerne vel vidende at organiseringer og 

systemer ikke blot kan kopieres, men må tilpasses det lokale samfunds strukturelle 

forhold.  

 

Fra Københavner modellen, kaldet skolesocialrådgivermodellen, kan nævnes at 

socialforvaltningen forstår denne model som en forpost for socialforvaltningen i forhold til 

udsatte børn og deres familier. Modellen består i, at de fleste skoler har tilknyttet en 

socialrådgiver 2 dage om ugen (afhængig af skolestørrelse og beliggenhed). En væsentlig 

målsætning i arbejdet er en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats, herunder at 

hjælpe skolerne til at udarbejde kvalificerede underretninger. I evalueringen af ordningen 

fra feb. 2013 vurderes, at ordningen er ”med til at forebygge at elevers eventuelle 

vanskeligheder udvikler sig.”12  

Fra evalueringen fremgår det endvidere at ”skolesocialrådgiverne med årene bliver brugt 

mere og mere til arbejdet direkte på skolen og med elever og/eller forældre.”13 

Undersøgelsen viser dog også, at det tager tid at implementere rutiner omkring 

inddragelse af nye fag-personer, her socialrådgivere, på skolen. 

 

I England er der indført en ny Børne- og Familielov hvor den traditionelle eksperterklæring 

erstattes af en samlet vurderingsproces, hvor en kombineret undervisnings-, sundheds- 

                                                 
11

 Madsen, 2009 
12

 Københavns Kommunes socialforvaltning: Evaluering af udvidelsen af skolesocialrådgiverordningen. Februar 2013 
13 Samme 
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og omsorgsplan lægges.14 Dette gøres tværprofessionelt med deltagelse af lærere, 

socialforvaltning, psykolog og evt. andre faggrupper sammen med forældre (og evt. børn), 

for barnet i skolen og for barnet i familien. Der lægges vægt på at det er en 

vurderingsproces, der løbende skal revideres, og at det klart skal fremgå hvem der bærer 

ansvaret for de forskellige ydelser/indsatser.  – Denne proces understøttes af jævnlige 

møder mellem lærere på skolen, eksperter/specialister og familien.  

 

I USA kaldes lignende tværfaglige indsatser visse steder for Wraparound. Her er formålet 

at koordinere indsatser således, at hverken barnet eller den unge falder ud af systemet 

eller lander mellem to instanser. 

 

En mere radikal udmøntning af samarbejde kaldes Full-service skoler15, der er en alt-i-en 

institution, som integrerer undervisnings-, sundheds-, social og eller menneskelige 

serviceydelser med henblik på at opfylde og støtte børnenes og deres familiers behov. 

Disse ses beskrevet af både amerikanske, engelske og canadiske forskere og politikkere. 

Andre betegnelser for lignende indsatser for det samme fænomen kan være 

skoletilknyttede serviceydelser eller lokalsamfundsskoler med fuld service. 

Skolekommissionen i Toronto, Canada, som den danske folkeskolereform efter sigende er 

inspireret af, definerer FSS som: ”… koordineret levering af sundheds-, undervisnings-, 

forebyggelses- og sociale ydelser, der sigter på forbedret livskvalitet for elever, familier og 

lokalsamfund. Programmer og ydelser placeres inden for en fungerende skoles rammer 

og er lige nyttige for skolerne, eleverne og lokalsamfundene.”16 (Min fremhævning, KT) 

 

Dette stiller spørgsmål i forhold til, hvordan noget sådant kan styres og ledes. Ifølge flere 

forskere findes der ”4 modeller: a) alle service lægges ind under skolelederens 

ansvarsområde, b) en ny styringsstruktur med fælles beslutningsmyndighed mellem de 

ligeberettigede deltagere, c) skolen og de andre instanser fungerer uafhængigt af 

hinanden i en fælles styringsstruktur eller d) hver instans ledes uafhængigt.”17  

Uanset hvilken styringsform man vælger, er der udfordringer og dermed krav til 

medarbejderne i gruppen: man skal lære at samarbejde. Dette kræver at man kan afgive 

                                                 
14 Fra Mitchell: Hvad der virker in inkluderende undervisning – evidensbaserede undervisningsstrategier. Dafolo, 2014. 
Strategi 24 
15

 Samme  
16 Samme  
17

 Samme: 377 
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egen definitionsmagt, at indrette sig på at forstå de andre professioners specifikke og 

specialiserede færdigheder og kompetencer, og ud fra dette udvikle fælles sprog. 

Forskerne peger desuden på følgende faldgruber man grundigt bør reflektere og 

modvirke: 

- Undgå kolonisering fra skolens side 

- Undgå dominerende indflydelse fra den medicinske model 

- Finansiering  

 

Og som en del af arbejdet med at udvikle og styrke FSS anbefales selvfølgelig evaluering 

– hjælper det, styrker det barnet, øger det barnets inklusion, styrker det familiens evne til 

at hjælpe barnet i sin proces, styrker det skolens indsats i forhold til inklusion, hvem kan 

gøre mere, hvordan kan socialrådgiverne bidrage yderligere etc. etc. 

 

Ser man bredere på FSS så viser det sig, bla. i erfaringer fra Skotland, at en FSS baseret 

indsats har flere forbedrede resultater. Umiddelbart peges der på forbedret fremmøde 

blandt eleverne, bedre eksamensresultater, bedre beskæftigelsesudsigter, mindre 

stofmisbrug og færre teen age-graviditeter. Den forbedrede og lettere adgang til 

tværfaglige drøftelser og mulige ekspertydelser fungerede som støtte, fordi der netop 

blev samarbejdet på et tidligt tidspunkt mellem professionelle, som havde udviklet en 

fælles forståelse og et fælles sprog, hvilket sås at være til gavn for både elev, skole og 

familie. For lokalsamfundet sås et reduceret kriminalitets- og voldsniveau og en forbedret 

sundhedstilstand i mange familier. 

 

En overordnet strategi i forhold til fuld-service-skoler, men vel også ved den mindre 

indgribende indsats i forhold til udvidet tværfaglig indsats, synes ifølge evidensbaseret 

forskning at være, at skolerne udvikler stabile og sammenhængende strategier, der 

sætter skolerne i stand til at udvikle sig over tid.18  

 

Perspektivering 

Der synes i artiklens eksempel fra en dansk kommune at være et behov for mere udviklet 

og dagligt samarbejde mellem skole, SFO og socialforvaltning, især i forhold til de udsatte 

børn. Nødvendigheden heraf er anerkendt, hvilket den brede internationale bevågenhed 
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om emnet vidner om. Som vist ovenfor peges på at et sådant udviklet samarbejde, med 

udvikling af fælles sprog og fælles forståelse, kan være forebyggende og inkluderende for 

alle børn. At det i Danmark er Københavns kommune der går forrest i udviklingen af et 

sådant samarbejde kan måske forklares ved, at det er en stor kommune med mange 

udfordringer, større økonomisk råderum end mange mindre kommuner samt en 

kommune med behov for en bred tilbudsvifte at imødekomme disse udfordringer med. 

Hvordan et mere kvalificeret og udbygget samarbejde kan udformes i de små kommuner 

er stadig en udfordring – og en udviklingsmulighed. 
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