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Fordi alle børn har ret til at 
være en del af fællesskabet. 
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Hvad er inklusion:  

 
Inklusion er når det enkelte barn trives og oplever at være en betydningsfuld del af fællesskabet. 
For at barnet skal kunne udvikle sig, trives og lære har det brug, for at være en del af forskellige 
fællesskaber med forskellige børn. Barnet har brug for at møde voksne, som holder af barnet og 
agerer rollemodeller, der hvor barnet færdes. Det enkelte barn har brug for udfordringer, som er 
tilpasset til det, men også indimellem møde udfordringer hvor det skal ”stå på tæer”. Derfor skal 
fællesskaberne i vores institution rumme forskellighed, således, at alle børn bliver udfordret og 
møder andre børn, som de kan spejle sig i.  
For os handler inklusion om at have: ressourcesyn, ”den tænkning, som gør, at de briller, vi kigger 

ind i børnegrupperne med, er fyldt med ressourcesyn og en konstant søgen efter det store 
potentiale, et hvert barn har mulighed for at udfolde, at inklusionsarbejdet ikke handler om særlige 
behov, fejl og mangler, men snarere om situationer og læring..” (kilde: Torben Bloksgaard - Chef 
for center for Ledelse, Coaching og Kommunikation at Axept A/S) 
 
 
Vi skaber et inkluderende læringsmiljø når: 
 

 Vi arbejder ud fra det udviklingsstøttende samspil, med udgangspunkt i Marte Meo 

metodens elementer: - at se, følge - vente – positiv bekræftelse – sætte ord på sig selv – 
sætte ord på barnet – turtagning og positiv ledelse.  
 

 Vi er nærværende, rollemodeller og dermed bevidste om hvornår vi går foran, ved siden af 
og bagved barnet. Dvs. når vi går foran tager det udgangspunkt i positiv ledelse, vi er 
igangsættende og tilpasset barnet der deltager. Når vi går ved siden af guider og støtter vi 
barnet i processen. Når vi går bagved følger vi barnets initiativer således, at processen 
bliver meningsfuld. 
 

 Vi ser barnets tegn på god trivsel og udvikling. Vi er opmærksomme på, at det barnet ikke 

mestrer, er fordi barnet ikke har lært det endnu. Vi reflekterer sammen over det enkelte 
barns ressourcer og om de næste skridt i barnets udvikling.  
 

 Vi har et højt omsorgsniveau for at styrke barnets tryghed og trivsel både individuelt og som 
en del af fællesskabet. 
 

 Vi giver pædagogisk kærlighed og ”derigennem sikrer det enkelte barn relevante relations- 
og tilknytningsmuligheder gennem: - Tæthed, der rummer følelsen af at høre til; nærhed; 
samhørighed og tilknytning - Passion, der rummer bevågenhed; interesse; deltagelse; 

hengivenhed; empati og indlevelse - Engagement, der rummer kommittethed; ønsket om at 
være hos barnet; pli; at åbne verden for barnet samtidig med, at barnet åbnes for verden - 
(læring, didaktik); at ville barnet, uden at få noget igen.” (kilde: Ole Henrik Hansen 
Socialpædagog, cand.pæd. og ph.d. stipendiat ved Aarhus Universitet, Institut for 
Uddannelse og Pædagogik) 

 
 Vi øver os i at reflektere over egen og andres praksis og undrer os ”højt” til hinanden i 

personalegruppen, fordi vi ved det skaber udvikling. 
  

 Vi har en forældrekontakt og et samarbejde der bygger på gensidig åbenhed og respekt. Det 
er vigtigt for os at den enkelte forælder føler sig set og velkommen i institutionen.  
 

 Vi tilpasser rammerne, så det enkelte barn føler sig værdifuldt og opnår læring, i 
fællesskabet. Vi pædagoger tager ansvar for hele tiden at justere vores handlinger og skabe 
et fleksibelt læringsmiljø. Vi er bevidste om vores rolle i fællesskabet, ”hvad kan jég gøre for 
at skabe de optimale muligheder for læring og trivsel for det enkelte barn?”, ”hvad mangler 
der?”, ”Hvad er læringspotentialet”?  Vi går ud fra den grundlæggende antagelse at der ikke 
er tale om fejl og mangler, derimod skal barnet ses i sammenhæng med den kontekst det er 
en del af. 
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Det inkluderende forældresamarbejde 

 
”Børn trives når forældre trives, fra barnets start i vuggestuen til udskolingen i folkeskolen er vi 
optaget af børnenes trivsel. Et godt netværk mellem børnegruppens forældre, kan gøre mere for 
det sociale miljø i børnegruppen, end de fleste andre indsatser, vi kan iværksætte” – ”… et godt 
samarbejde mellem forældrene hvor de tager hånd om hinandens børn og hvor forældrene er i 
stand til at se, og tage ansvar for helheden og samspillet mellem børnene.(Kilde: Pia Engel 
Pedersen, pædagogisk leder i Holbæk kommune) 
 
 

 
 
 
Hvordan kan I som forældre støtte inklusionsarbejdet? 
 

 Hils på hinanden når I afleverer og henter Jeres barn. 
 

 Snak med dit barn om styrken i forskelligheder og omtal hinandens børn positivt. 
 

 Mød engageret op til institutionens arrangementer.  
 

 Tag ansvar for en god tone – du er rollemodel overfor dit barn. 
 

 Hav fokus på det positive i dit barns hverdag i stedet for fejl og mangler som; tøjet er 
beskidt eller hjemmeskoene er væk. 

 
 Inviter legekammerater med hjem  

 
 Bak op om institutionens værdier og normer. 

 
 Kom med fortællinger omkring barnets hverdag i familien, så vi får en forståelse og indsigt i 

Jeres familieliv.  
 

 Måske oplever I, at Jeres barn kommer i situationer med andre børn, der er svære at forstå 
eller som I frustreres over. Hvis det sker, opfordrer vi Jer til at kontakte os, så vi kan 
snakke om det. 

 
 Bidrag til et åbent og ærligt samarbejde med personalet. 

 
 Stil gerne nysgerrige og undrende spørgsmål – vi vil gerne blive dygtigere. 

 
 
 
 
 
 


