
Byrådet	  besluttede	  sidste	  år,	  at	  de	  børn,	  der	  i	  dag	  er	  på	  Lyshøjskolen	  rent	  fysisk	  skulle	  flytte	  til	  2	  
skoler	  i	  kommunen.	  Den	  beslutning	  blev	  taget	  ud	  fra	  den	  vision,	  at	  alle	  skolebørn	  skulle	  være	  en	  af	  
vores	  28	  skoler	  -‐	  dog	  undtaget	  Rosenvænget	  Skole.	  

Beslutningen	  var	  ikke	  en	  hovsa	  beslutning	  men	  en	  gennemarbejdet	  proces,	  der	  indebar	  lytten	  til	  
høringssvar,	  temamøde	  i	  byrådet	  og	  eksperters	  udtalelser.	  Det	  fremgik	  her	  af,	  at	  der	  vil	  være	  en	  
procentdel	  af	  de	  børn,	  der	  i	  dag	  er	  på	  Lyshøjskolen,	  som	  vil	  kunne	  profitere	  af	  at	  få	  adgang	  til	  at	  
blive	  inkluderet	  helt	  eller	  delvist	  i	  folkeskolen,	  hvorfor	  det	  rent	  fysisk	  ville	  være	  en	  fordel	  at	  have	  
let	  adgang	  til	  denne.	  Der	  vil	  være	  en	  del	  af	  børnene,	  som	  desværre	  ikke	  får	  mulighed	  for	  
umiddelbart	  at	  få	  adgang	  til	  folkeskolen,	  og	  de	  skal	  selvfølgelig	  have	  de	  samme	  gode	  muligheder,	  
som	  de	  har	  i	  dag	  dvs.	  undervisning	  og	  dannelse	  af	  specialister	  på	  området	  (de	  ansatte	  på	  
Lyshøjskolen).	  	  

Fordelen	  ved	  at	  flytte	  alle	  børnene	  ud	  på	  de	  to	  skoler	  skulle	  være	  at	  man	  så	  vil	  kunne	  trække	  på	  
specialisternes	  viden	  og	  indsigt	  til	  de	  børn,	  der	  vurderes	  til	  at	  kunne	  blive	  inkluderet	  i	  alm.	  klasser,	  
og	  man	  kan	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  faggrænserne	  til	  gavn	  for	  alle	  børnene	  på	  skolen.	  For	  det	  er	  så	  
vigtigt,	  at	  det	  sker	  på	  en	  professionel	  måde.	  	  

Når	  jeg,	  som	  næstformand	  i	  B&U	  udvalget,	  er	  citeret	  i	  VSF	  for	  at	  have	  udtalt,	  at	  et	  evt.	  
besparelsesrationale	  skulle	  blive	  i	  folkeskolen,	  så	  hænger	  det	  sammen	  med,	  at	  vi	  i	  udvalget	  var	  
bevidst	  om,	  at	  en	  sådan	  inklusion	  ikke	  kommer	  af	  sig	  selv.	  Eksempelvis	  skal	  man	  have	  stort	  fokus	  
på	  frikvartererne,	  så	  der	  ikke	  sker	  uhensigtsmæssigheder.	  	  

Man	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  man	  på	  de	  2	  skoler	  tog	  udfordringen	  op	  med	  et	  PALS	  forløb	  (Positiv	  
Adfærd	  i	  Læring	  og	  Samspil).	  Målsætningerne	  for	  PALS	  er	  blandt	  andet	  at	  fremme	  den	  positive	  
adfærd	  hos	  eleven	  ved	  at	  skabe	  et	  støttende	  læringsmiljø	  i	  skoleregi.	  Desuden	  skal	  PALS	  være	  med	  
til	  at	  skabe	  kompetencer	  til	  at	  forebygge	  og	  afhjælpe	  adfærdsproblemer	  samt	  opretholde	  denne	  
kompetence.	  Norge	  er	  langt	  fremme	  med	  PALS,	  og	  i	  Danmark	  er	  en	  del	  skoler	  i	  Jylland,	  der	  er	  i	  
gang	  med	  at	  implementere	  PALS	  i	  samarbejde	  med	  Servicestyrelsen.	  	  

En	  mulighed	  kunne	  være,	  at	  en	  del	  af	  Maersks	  penge	  til	  folkeskolen	  generelt	  kunne	  bruges	  til	  PALS	  
forløb	  på	  alle	  skoler	  til	  generel	  forebyggelse,	  	  men	  også	  fordi	  de	  lærere,	  der	  i	  de	  mange	  seneste	  år	  
er	  blevet	  uddannet	  på	  seminarierne	  ikke	  har	  haft	  specialpædagogik	  som	  et	  obligatorisk	  fag	  

Det	  er	  jo	  værd	  at	  huske,	  at	  målet	  med	  inklusionen	  er,	  at	  børnene	  skal	  føle	  sig	  inkluderet,	  og	  det	  
kræver	  indsigt,	  som	  det	  igen	  kræver	  ressourcer	  at	  få	  adgang	  til.	  Det	  gode	  ved	  PALS	  forløbet	  er,	  at	  
det	  foregår	  ude	  på	  skolerne,	  så	  det	  sker	  i	  et	  samspil	  mellem	  teori	  og	  praksis.	  	  
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