Introduktion
PAESIC (akronym for Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the
Classroom) er et KA2 Erasmus+-projekt, udpeget med det formål at støtte lærere i
grundskolen med at forbedre den sociale inklusion i klasseværelset, navnlig for
elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
Projektet har til formål at bidrage til mangfoldighed, ejerskab af fælles værdier og ikkeforskelsbehandling gennem uddannelses- og erhvervsuddannelsesaktiviteter. Det vil
søge at fremme læreres interkulturelle kompetencer og bekæmpe forskelsbehandling,
adskillelse og racisme. Det giver praktiske værktøjer til at fremme læreres
kompetencer med hensyn til at øge den sociale inklusion, finde løsninger via
eksisterende erfaringer og udforske innovative metoder og tilgange. Der er fri adgang
til disse ressourcer på projektets hjemmeside: PAESIC – PAESIC Erasmus+ Projekt
og de består af:
#IO1: Målgrupperapport
#IO2: Guide for lærere
#IO3: Værktøjskasse for skoleledere
#IO4: Onlinekursus for lærere
Den nærværende guide, IO3, er en omfattende vejledning for skoleledere, der vil
vise sig uvurderlig, når de søger at finde svar og løsninger på de særlige behov der
er hos lærerne på deres skoler. Dette værktøj vil være et forsøg på at forstå og
tackle nogle kritiske spørgsmål i forbindelse med inddragelse af migrant- og
flygtningebørn og skabe et klasseværelsesmiljø, hvor alle føler sig set og hørt.
Guiden skildrer omhyggeligt de forskellige udfordringer, lærere møder i klasseværelset, samtidig med at den kan inspirere skoleledere til at tænke over, hvad der
er unikt for deres oplevelser og måder, hvorpå de kan reagere på en
hensigtsmæssig måde. Kapitel 1 udviklet af Youth Europe Service omhandler
samarbejde mellem ngo'er, enkeltpersoner, foreninger, kommuner, forældre,
mæglere og reflekterer over fordelene ved samarbejdet. Kapitel 2, udarbejdet af
University of Thessaly, reflekterer over vigtigheden af de støtteforanstaltninger,
som skolelederen kan sætte i værk. Kapitel 3 præsenterer ideer til en fælles
skolestrategi og er udarbejdet af Comparative Research Network. Kapitel 4 - et
samarbejde mellem Professions-højskolen UCN og NGO Crossing Borders,
diskuterer, hvordan man kan styrke lærerens professionelle profiler og hvad god
kommunikation betyder for inklusion.
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Introduktion
Uddannelse af unge med forskellig baggrund er fortsat en stor udfordring. For at
sikre en god integration er det vigtigt at hjælpe børn og unge med
indvandrerbaggrund med at blive godt integreret i uddannelsessystemet og
dermed i samfundet. Dette har længe været drøftet på europæisk plan, og der er i
årenes løb blevet udviklet mange EU-politiske initiativer for at tackle de forskellige
udfordringer, som disse elever og studerende står over for.
Uddannelse og erhvervsuddannelse er blandt de vigtigste redskaber til integration
med lige adgang til inkluderende uddannelse af høj kvalitet med den nødvendige
støtte til alle elever og studerende, herunder elever og studerende med
indvandreroprindelse.
På et seminar den 23. oktober 2019 (Opere varie Integrazione: Scuola, lavoro,
sicurezza Ed. Laterza) i det romerske hovedkvarter for forlaget Laterza forklarer
Vinicio Ongini ved en præsentation for sin bog "Grammar of integration": “I will
make some examples contained in the Grammar of integration ... because schools
are not alone in this enterprise which is the construction of integration. There are
indispensable co-protagonists: families, associations, municipalities, universities,
artists. Without these co-protagonists, without these helpers, as schools sometimes
define them, the enterprise becomes almost impossible. After all, the variation of
the multi suffix is a bit of a distinctive sign of our time (multiculture, multiplex,
multimedia, multitasking), and multi means many. We need many eyes, many looks,
many contributions ... " (Vinicio Ongini).
Denne værktøjskasse giver et praktisk perspektiv på, hvordan skoler kan blive mere
inkluderende og læringsvenlige. Det kan være inspiration for lærere, der befinder
sig i stadig mere diverse klasseværelser til at få støtte til udvikling af rummelige,
læringsvenlige miljøer og i at styre dem med fuld deltagelse af undervisere, elever,
forældre og lokalsamfund.
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Definition på netværkssamarbejde
Inddragelse af interessenter
Inklusionens komplekse karakter kræver en flerdimensional respons. Skolens
personale har ikke (og kan ikke have) kapacitet til at håndtere udfordringer alene, så
det er vigtigt, at de samarbejder med en bredere kreds af interessenter med den rette
ekspertise. Dette kræver, at skolerne udvikler et stærkt tværsektorielt samarbejde
med en bred vifte af eksterne interessenter, hvor hver enkelt interessent spiller en
rolle for at støtte den lærendes uddannelse. Samarbejde med fagfolk, myndigheder
og foreningsliv på forskellige områder (såsom socialarbejdere,

ungdomsarbejdere, interkulturelle mæglere, sygeplejersker, psykologer og andre
terapeuter, ngo'er og lokalforankrede foreninger som sport, kultur o.a., politi, lokale
myndigheder osv.) kan være særdeles gavnlig for en god inklusion af unge med
indvandrerbaggrund.
Samarbejdet kan omfatte forskellige former for teamwork, netværkssamarbejde, og
det kan baseres på en formaliseret struktur eller på mere fleksible ordninger. Under
alle omstændigheder vil det være lettere at samarbejde på lokalt plan og skoleniveau,
hvis det understøttes af relevante politikker og støttes af klare
koordineringsordninger (et koordineringsorgan kan være en mulighed). Etablering af
samarbejde mellem interessenter tager tid og kræver tillid, gensidig respekt og
forståelse. Det er vigtigt at skabe et åbent miljø, hvor problemer kan løses, og hvor
fagfolk med forskellige baggrunde og ekspertiser kan lære af hinanden.
Kulturmæglere
"Mægleren kan defineres, i meget generiske vendinger, som en person med den
funktion at lette og fremme indsættelsen af indvandrerperson i den sociale og
institutionelle struktur" Mægleren skal også udvise psykologiske og resolutte

7

færdigheder i formidling og konflikthåndtering. Han/hun er ansat inden for forskellige
områder: skole, sundhed, informationsskranker, kriminalretslige områder,
modtagelsescentre og politi. Mægling har haft forskellige prefix: sproglig, kulturel,
sproglig-kulturel, interkulturel osv., på trods af den voksende udbredelse af
mæglingsinstrumentet, er der ingen klar definition på denne faglige kompetence. De
tjenester, som sprogligt-kulturelle formidlere kan tilbyde skolerne, er mangfoldige og
vedrører især den fase af den første i inklusionen af elever med indvandrerbaggrund i
skolen og klasseværelset, forholdet mellem lærere og elevernes familier, orientering,
indføring i de kulturelle særheder, der er knyttet til elevens oprindelsesland, for at
hjælpe lærerne med at forstå, hvordan skolen er organiseret i oprindelseslandet, og
hvilken form for skolegang eleven har modtaget hidtil.
Skolerne kan:
•
•
•

Tilskynde til brug af skolens rum i fritiden, så aktiviteter også kan udføres af
frivillige foreninger
Foreslå initiativer, der inddrager børn, deres familier og samfundet i timer uden
for normal skoletid
ved at eksperimentere med nye måder at inddrage på for at styrke mødrenes
rolle, kunne skolen på den ene side erhverve et større kendskab til mødrenes
reelle behov, på den anden side hjælpe de samme med at realisere ydelser,
som samfundet har brug for, f.eks. ”Tagesmutter” (en slags dagplejemor).

Relationen mellem uddannelse og udvikling af en følelse af tilhørsforhold til skolen og
samfundet giver ikke blot unge med indvandrerbaggrund mulighed for at tilegne sig
færdigheder, men også mulighed og lyst til at deltage og yde deres bidrag til det
sociale, civile og økonomiske liv i værtslandet. Det er klart, at det for at nå disse mål er
vigtigt at støtte familiernes uddannelsesmæssige rolle og animere til deres aktive
deltagelse i deres børns uddannelse. Mæglerens rolle er uerstattelig i planlægning af
og støtte i målrettede aktioner til dette formål. (The Resilience of Students with an
Immigrant Background).
Afslutningsvis bør mægling i skolen ske på flere niveauer for at overvinde
"informations- og kommunikationsasymmetri" som et redskab til kompensation og
afbalancering af de dele, der står på spil. Et afgørende aspekt i at støtte enkeltpersoner
i en proces med realisering af deres specifikke evner og holdninger, er at opbygge
stærke bånd i samfundet, for ansvarlig og gensidig samhørighed. Man kan sige, at
brugen af sproglig-kulturel mægling er en kollegial ressource, der ikke går til spilde,
men snarere skal styrkes med henblik på selvuddannelse og fremskridt.
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Psykologer og pædagoger
I langt de fleste lande, hvor udredninger fremmer psykosociale støttetjenester for
elever og herunder elever med indvandrerbaggrund, er der fokus på at yde bistand til
disse elever som en afhjælpende foranstaltning. Det kræves/anbefales, at det
psykosociale støttepersonale (herunder psykologer, socialrådgivere, vejledere osv.)
kan kontaktes af lærere eller skoler for at hjælpe eleverne og udvikle et individuelt
støtteprogram.
Institutioner og politiske beslutningstagere
I EU's uddannelsessystemer kan ansvaret for modtagelses- og integrationsprocedurer
for flygtninge og mandat til koordinering af integrationspolitikkerne deles mellem flere
organer med forskellige kompetenceniveauer, i figur 1 ses hvordan ansvaret er
placeret enten som:
•
•
•
•

Et dedikeret organ til koordinering af integrationspolitikker
Tværministerielle koordineringsgrupper
Specifikt ministerium
Intet organ på højt plan med ansvar for politisk koordinering

Figur 1: European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Integrating Students from Migrant
Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures

Familierne
Migration er en oplevelse, der markerer og ændrer dagligdagen for hvert medlem af
familien. Et barns adgang til værtslandets uddannelsessystem er et vigtigt øjeblik for
udenlandske familier i deres migrationsbiografi. Læringsmuligheder, beherskelse af et
nyt sprog, personlig og faglig udvikling repræsenterer en erobring ikke kun for
børnene, men også for forældrene selv. Et barns adgang til værtslandets
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uddannelsessystem kan også være et kriseøjeblik for forældre, det kan skabe en følelse
af frygt hos mødre og fædre, hvilket får dem til at frygte at miste kontrollen over
undervisningen af egne børn eller at frygte at deres børn bliver for forskellige fra dem.
Der er forskellige vanskeligheder i forholdet mellem skole og familier fra andre kulturer
og det påvirker både uddannelsessystemet og familierne selv. Lærere klager ofte over
dårlig interaktion med dem, men udenlandske forældre klager også over, at de ikke
altid kan interagere med skolen, fordi de ofte synes ikke at have nogen stemme.
Forholdet mellem skole og familier vanskeliggøres også af det ringe kendskab til
værtslandets sprog og af indtrykket af, at føle sig utilstrækkelige over for lærerne.
Udenlandske forældre undgår derfor at kommunikere med lærerne, når de føler, at de
ikke er i stand til det. Desuden forhindrer sprogbarrieren udenlandske forældre i at
forstå anmodninger fra skolen, selv ved skriftlig kommunikation. Skolens institutionelle
ordforråd er ikke altid let at forstå, hvis det nogle gange ikke er at forstå selv for
indfødte, er det endnu mere for udlændinge.
Fordelene ved forældres deltagelse i børns skoleundervisning dokumenteres af
nationale og internationale undersøgelser, som viser, hvordan skoleaktiviteter, der er
udformet med forældrenes deltagelse, er mere effektive.
Interaktion og samarbejde mellem skole og familie er af afgørende betydning. Når børn
forstår, at der er et samarbejde mellem deres forældre og lærere, er de mere
motiverede for at lære. Stabile relationer med familien hjælper lærerne med at lave
en uddannelsespagt med forældrene, og forældre, ved, at skolen hjælper dem til bedre
at forstå lærerens arbejde. I samarbejde med elevernes familier gennemfører skolen
et større projekt med at skabe et uddannelsesfællesskab: I dette perspektiv er det ikke
længere en enkelt familie, der føler at de investerer i uddannelse af børn, men det er
et helt fællesskab, der tager sig af de kommende generationers uddannelse.
Ud over inddragelsen af forældre til børn med indvandrerbaggrund har den
akademiske forskningslitteratur fremhævet betydningen af samarbejde mellem skoler
og fagfolk og eksterne organisationer (f.eks. sociale - og sundhedsmyndigheder,
ngo'er, sprogskoler, kultursamfund osv.) om at integrere børn med
indvandrerbaggrund (f.eks. Cefai et al., 2014; Hunt et al., 2015).
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Lokalsamfundet
Ramme for samarbejde mellem eksterne aktører og skoler:
Concrete action

Purpose and
need

Key Drivers

Challenges

Help needed

The plan

Figur 2: Learning approaches and environments in school education Conference Report DirectorateGeneral - 2020 Annex 3: Practical actions developed through the Pro-action Café

11

Betydningen af skolelederens rolle i gennemførelsen af en
samarbejdsstrategi på skolen
Der er mere end 5 millioner lærere i Europa. Hver enestes viden, færdigheder og
holdninger er af stor betydning, og kvaliteten af deres undervisning har en direkte
indvirkning på elevernes resultater. Samtidig bliver kravene til lærerne større og mere
komplekse, hvilket betyder, at de har brug for støtte til løbende at udvikle deres egen
viden og færdigheder. Det er derfor vigtigt, at de får en faglig udvikling af højeste
kvalitet, startende ved læreruddannelsen, via opbakning allerede fra karrierestart og
efterfulgt af muligheder for fortsat faglig udvikling gennem hele deres karriere.
Lederskab spiller en afgørende rolle med hensyn til at skabe gode betingelser for
succes på alle uddannelsesniveauer. Skoleledere – hvilket ikke kun betyder
klasselæreren – spiller en central rolle med hensyn til at skabe effektive forbindelser
mellem skoler, forskellige uddannelsesniveauer, familier og arbejdslivet og
lokalsamfundet, alt sammen med det formål at øge læringsresultater.
Det seneste arbejde i ET2020-arbejdsgruppens 1 skoler – med eksperter og
repræsentanter for ministerier fra hele Europa – har til formål at forbedre støtten til
læreres og skolelederes arbejde. Med stigende bevågenhed på lærerrekruttering og
motivation giver arbejdet flere ideer til, hvordan man kan gøre en positiv forskel.
Det er vigtigt at forbedre arbejdslivet for lærere og skoleledere i hele Europa, fordi det
er yderst kompetente og motiverede lærere og skoleledere, der dagligt er ansvarlige
for elevernes udvikling.
En EU-arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for undervisningsministerier og
interesseorganisationer i hele EU mødes regelmæssigt for at undersøge specifikke
politikker, der er relevante for lærere og skoleledere, for at drøfte fælles udfordringer
og udveksle bedste praksis. EU's arbejdsgrupper har udarbejdet retningslinjer for de
politiske beslutningstagere om en række emner, der er knyttet til lærererhvervene.
Disse publikationer kombinerer brede, universelle principper for udvikling af politikker
med en lang række konkrete eksempler fra hele Europa.
Skolelederens rolle og indsats for at udvikle forbindelsessystemer mellem hjem, skole
og hele lokalsamfundet er derfor et centralt element i enhver strategi, der har til formål
at fremme skolens succes, og bør derfor fremmes.
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https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education_da
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Nogle aspekter:
• Tilskynde lærerne til at styrke båndene til forældre og lokalsamfund.
• Gennemføre aktioner med forældrene for at opfylde deres behov for passende
deltagelse i skoleaktiviteter.
• Efteruddannelse af skolens lærere og øvrige personale.
• Velplanlagte, langsigtede specialiseringsprogrammer for skoleledere,
specialister og skolens personale. Sådanne programmer kan bl.a. være
teamdannelser.
• At skabe et sundt fysisk miljø kan omfatte et rum for aktivitet med forældre og
lokalsamfund, foreninger, kommune, socialrådgivere, kulturmæglere, frivillige,
nøglegrupper/enkeltpersoner og andre, fordi rådgivning og samarbejde med
interessenter i lokalsamfundet vil hjælpe skoleledere og lærere til at
gennemføre en god integration.
I konferencerapporten: Supporting Key Competence Development: Learning
approaches and environments in school education drøftede talere, panel og deltagere
læringsmetoder og miljøer, der understøtter kompetenceudvikling i
skoleundervisningen, og mange eksempler på god praksis blev præsenteret i
workshops og udstillingsprojekter.
Hovedbudskaber fra drøftelserne:
1. Fokus på udviklingen i hele systemet.
2. Anerkende lærernes centrale rolle.
Løbende faglig udvikling af lærere er nøglen til at gennemføre forandringer. I Finland
fokuserer faglig udvikling på peer-støtte, forskningsbaseret uddannelse, samarbejde
og deltagelse i national og international forskning. Livslang læring er en nødvendighed
for lærere og skoleledere, som det er for alle andre, også i samarbejde med forældre,
elever og andre interessenter. I Irland øges investeringerne i lærerfaglig udvikling, og
lærerne får mere tid til at udvikle, samarbejde og være innovative. Hvis lærerne skal
gå i gang med forandringer, skal politikerne overveje den mulige forøgelse af lærernes
arbejdsbyrde.
“To be a great teacher you have to be creative and you have to embrace technology
and to promote modern ways of teaching. You have to do more and talk less.” (Peter
Tabichi).
En af de fremgangsmåder, der blev foreslået i workshoppen omkring formative
tilbagemeldinger, var at fortælle om vellykkede vidnesbyrd fra andre skoler og lærere
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om, hvad der fungerer godt i nye initiativer.
3. Oplysninger indsamlet i skolen og samfundet, samt oplysninger som skal bruges til
at styre og træffe positive beslutninger på løbende.
4. Støtte inddragelse af interessenter og samarbejde.
5. Udvikle en klar vision og et klart formål med brugen af digitale teknologier.
6. Omfavne og fremme sproglig mangfoldighed.
7. En supplerende rolle, som ikke-formel læring tilbyder forskellige lærings- og
udviklingsmuligheder for alle børn, og kan være særlig gavnlig for indvandrerbørn,
da den letter deres integration i den almindelige undervisning. Skoler alene har
ofte svært ved effektivt at håndtere de udfordringer, som indvandrerbørn står over
for både i skolen og i hjemmet. Derfor kan inddragelsen af ikke-formelle
uddannelsesaktører give disse børn mulighed for at integrere sig og præstere bedre
i skolen ved at tilbyde mere nuanceret og situationsbestemt læring (Malcolm et al.,
2003; Heckmann, 2008). Ikke-formel uddannelse som bro til formel uddannelse
8. Ressourcer skal mobiliseres og anvendes effektivt. Familier og lokalsamfund kan
være særlig vigtige
I EU organiseres og gennemføres uddannelsessystemerne af de enkelte
medlemsstater. EU's rolle er at støtte og supplere deres kapacitet gennem politisk
samarbejde (via "ET 2020"-rammen) og funding. Disse omfatter Erasmus+programmet og de europæiske struktur- og investeringsfonde.
Siden 2016 har Europa-Kommissionen støttet EU's medlemsstater i deres bestræbelser
på at integrere migranter i deres uddannelsessystemer - fra førskoleundervisning og
børnepasning til videregående uddannelse.
For at hjælpe med integrationen af migranter letter Europa-Kommissionen
udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne gennem gensidige
læringsaktiviteter. Disse aktiviteter fremmer også netværkssamarbejde mellem de
politiske beslutningstagere og giver dem mulighed for bedre at tage fat på nuværende
og fremtidige udfordringer.
Kommissionen tilbyder målrettet ekspertrådgivning gennem:
•

•

Peer-rådgivning til støtte for politiske reformer i medlemsstaterne, f.eks.
integration af nyankomne elever i skolerne. Sådanne arrangementer
organiseres som en workshop efter anmodning fra en af medlemsstaterne og
inddrager politiske beslutningstagere fra andre nationale administrationer og
uafhængige eksperter, som samles for at finde løsninger på nationale
udfordringer.
Erasmus+-programmet Kommissionen finansierer projekter og andre
aktiviteter til integration af indvandrere i alle uddannelsessektorer.
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•

Strategiske partnerskaber har til formål at udvikle
uddannelsesmetoder og fremme tværnationalt samarbejde.

innovative

Medfinansierer SIRIUS-netværket om uddannelse af migranter. Netværket
støtter uddannelse af børn og unge med indvandrerbaggrund gennem
strategiske aktiviteter på nationalt og internationalt plan og samler – sammen
med migranter og flygtninge – forskere, politiske beslutningstagere og
praktikere inden for indvandreruddannelse.
• School Education Gateway gør det muligt for praktikere at udveksle
oplysninger, dele materiale (artikler, lektionsplaner osv.) og adgangstjenester
(f.eks. onlinekurser) om emner som inklusion, kulturel mangfoldighed og
integration af nyankomne migrantstuderende i klasseværelser.
• ETwinning-platformen forbinder skoler over hele Europa via IKT-værktøjer og
giver skoleledere og personale mulighed for at dele deres erfaringer og
tilbyde gensidig bistand.
• Kommissionen har tilbudt over 100 000 flygtninge og nyankomne migranter
adgang til sproglig onlinestøtte.

Konklusion
Udfordringerne inden for uddannelse i 2020 kræver en betydelig indsats. Væksten og
udviklingen af det stærkt multikulturelle samfund kan kun ske gennem en proces med
samskabelse og bestråling mellem forskellige interessenter. Det er ikke muligt
udelukkende at placere ansvaret for skoleintegration og fjernelse af kulturelle og
sproglige barrierer på lærerne. Det er utænkeligt, at det ville kunne ske i dette
historiske øjeblik. I modsætning til tidligere, hvor den enkelte lærer som autoritet ofte
kunne påtage sig og håndtere de problemer, der kunne opstå i klasseværelset, er dette
ikke længere en mulighed. I et stadig mere komplekst samfund som det, vi har nu, er
det et ”must” at slå sig sammen og forene kræfterne og de forskellige ressourcer, der
er til rådighed for skolen og samfundet. Så her er det specialister som kulturelle
mæglere, psykologer, terapeuter, facilitatorer, organiseret og tilkoblet med lærere,
skoleledere, lokalsamfund (både små og store kommuner), der kan udføre denne
vanskelige mission.
Derfor er der i hvert land født fine initiativer, der sætter familien i centrum og sætter
den i tæt forbindelse med skolen - projekter, der bringer familier tættere på skoler
med uformelle eftermiddagsmøder eller gruppeaktiviteter for at etablere kontakt og
gensidig tillid. Europa-Kommissionen er meget opmærksom på dette og glæder sig
over altid at kunne byde nye innovative forslag velkomne for at få alle til at føle sig
velkomne i en atmosfære af venskab og broderskab. F.eks. er den strategiske ramme
for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) et forum, der giver
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medlemsstaterne mulighed for at udveksle bedste praksis og lære af hinanden.
Effektive integrationsværktøjer, der kan forbedres og annonceres yderligere, er for
eksempel Erasmus + programmet og platformen eTwinning.
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‘Stadtteilmütter in Neukölln’ praksis med
“Bydelsmødre”

https://unsplash.com

General information om
praksis
»Stadtteilmütter i Neukölln« er et initiativ,
der blev lanceret i 2004, og som på kort tid
er vokset til et stort pilotprojekt, der dækker
hele centrum i det nordlige Neukölln og
Gropiusstadt, i Tyskland. Målet med
projektet har siden begyndelsen været at

fremme og
hjælpe integrationen af arabiske og tyrkiske
migrantfamilier i bydelen Neukölln.
Projektet
har
medført
at
indvandrerkvinder i bydelen, hovedsagelig
af arabisk eller tyrkisk oprindelse, er blevet
uddannet i væsentlige elementer af det at
leve i Tyskland: Hvordan det tyske
uddannelsessystem
fungerer,
sund
ernæring, fysisk og mental udvikling og
forældrefærdigheder.
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Alle kvinderne er mødre, der kan tale tysk.
Efter at være blevet uddannet deler disse
kvinder
deres viden
med
andre
indvandrerfamilier i lokalmiljøet. De
hjælper familierne med at lære det tyske
sprog og hjælper dem med at forankre sig i
det tyske samfund.
Dette er muligt, og det virker, fordi disse
kvinder deler baggrund, men også fordi de
har haft succes med at blive integreret i det
tyske samfund.
Gennem deres uddannelse,
vokser
kvinderne i selvtillid og påtager sig
funktionen som rollemodeller i deres

op til 12 år blevet inkluderet, og nabolagets
mødre har fået yderligere undervisning i
grundskolen.
”Bydelsmødre” er siden da blevet et
netværk
bestående
af
over
70
bydelsgrupper – alle med forskellige
nationaliteter - som hjælper med at
integrere
familier
og
skabe
et
sammenhængende samfund.
Projektet foregår i et område i Tyskland,
hvor næsten halvdelen af den nuværende
befolkning er af udenlandsk herkomst.
Mange indvandrere kommer fra Tyrkiet,
arabisktalende lande, Rumænien og
Bulgarien. Mange skoler i området har en
meget høj procentdel af børn, der ikke taler
tysk som deres første sprog.

Kompetencer og
færdigheder

samfund.
Mellem 2004 og 2010 gennemførte i alt 223
kvinder en uddannelse. Siden da har
Bydelsmødre-projektet vundet mange
priser og er blevet kopieret i andre dele af
Berlin, andre dele af Tyskland og i udlandet.
Indtil
2009
arbejdede
kvinderne
udelukkende med familier, der havde børn
op til seks år. Siden da er aldersgrupperne

Bydelsmødrene kan være meget nyttige for
skolerne, fordi de er i stand til at ”åbne
døre” for familier, der har trukket sig tilbage
i deres egne miljøer og har ringe eller ingen
adgang til lokal børnepasning eller
uddannelsessystemet. Disse familier kan
ikke nås på andre måder.
Med dette formål og for at få succes
samarbejder Bydelsmødrene med de lokale
børnepasningscentre, 'forældre- cafeer',
skolebaserede ungdomsklubber og lærere.
Et tæt samarbejde med fagfolk og lærere
inden for indskolingen letter samarbejdet
med forældrene. Mellem 2004 og 2010
besøgte Bydelsmødrene i Neukölln omkring
4.200 familier.
For at blive ansat som Bydelsmor hun: være
arbejdsledig, have indvandrer-baggrund
(ofte tyrkisk eller arabisk), have et godt
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kendskab til tysk, have bestået uddannelsen
og boet i en af de omfattede regioner.
I henhold til ordningen modtager en
Bydelsmor uddannelse og besøger derefter
mødre, der for nylig er ankommet, eller
isolerede
familier.
Bydelsmødrene
opfordrer de andre mødre til at deltage i
kvindegrupper og gøre brug af de lokale
børnepasnings-faciliteter og til at lære tysk.
De yder også støtte til børn i skolealderen.
Rådgivningen og støtten ydes af folk med
samme baggrund som de familier, de
besøger, da det opbygger tillid og tryghed.
Dette projekt styrker begge sider i
forholdet: Nyankomne modtager værdifuld
rådgivning, information og får tillid, mens
Bydelsmødrene får beskæftigelse, indkomst
og status. Støtten gavner lokalsamfundet,
øger integrationen, styrker samspillet med
indvandrerfamilier
og
øger
social
samhørighed.

tilfælde af at der er økonomiske midler til
rådighed kan denne praksis let anvendes i
mange andre lande og forskellige
situationer.

Praktisk Implementering
For at få succes har projektet brug for
pålidelige partnere. Distriktskontoret i
Neukölln, senatets afdeling for byudvikling,
senatets afdeling for integration, arbejde og
sociale anliggender og Jobcenter BerlinNeukölln har forpligtet sig til at yde
finansiering frem til 2013.
Projektsponsor er Diakonisches Werk
Neukölln-Oberspree e.V. (DWNO).

Overførbarhed
Vores samfund har allerede en historie
omkring indvandring og der er opstået gode
synergier mellem alle interessenter, så i
20

“Materie all’opera” en forskningsaktion

https://unsplash.com

General information om
praksis

Casestudiet, der præsenteres her, handler
om et forskningsaktionsprojekt, der er
blevet finansieret af Den Europæiske
Socialfond med titlen ”Materie all'Opera”.
Det blev udført mellem november 2013 og
juni 2014 på Sandro Pertini Music High
School i Genova (Italien).

Projektet resulterede i oprettelsen af et
lærings- og socialiseringsrum til rådighed
for alle elever - med særligt fokus på elever
med indvandrerbaggrund - og førte til
udviklingen af to output:
- En eftermiddag vejledning praksis åben for
alle studerende
- Iscenesættelse af en musical om emnet
Fordomme
Projektets endelige mål var at give eleverne
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mulighed for at opbygge et indbyrdes
forhold, et rum med gensidig hjælp, der
havde til formål at lære de enkelte
discipliner
gennem
en
alternativ
pædagogiktilgang og med støtte fra
lærerne.
Projektet opstod som følge af ønsket om at
dæmme op for fænomenet skolefrafald,
som i 2010 i Italien nåede op på 18,8 %,
hvilket
oversteg
det
europæiske
gennemsnit på fem point.
Projektet skulle også være en pædagogisk
mulighed for at afprøve alternative og
forskellige tilgange.
Forskning har længe understreget, at
skolevalg blandt elever i Italien ikke rigtigt
er understøttet på den bedste måde.
Forældre og elever vælger ofte kurser
ubevidst eller for det meste er afhængige af
lærernes råd. Dette gælder for alle elever og
især for elever med indvandrerbaggrund,
hvis forældre på grund af kulturelle kløfter
ikke har resurser til at hjælpe.
Dette var også oplevelsen på Sandro Pertini
Musik og Koreografi Gymnasium. På
tidspunktet for projektets start vidste
lærerne, at selv denne type gymnasium ikke
var førstevalg for halvdelen af deres elever.
Mindst halvdelen af dem startede på skolen
efter et mislykket forsøg på at komme ind
på et klassisk, videnskabeligt eller sprogligt
gymnasium.

projekt om "skolevalgsstøtte", der skulle
være en vigtig ressource til at give alle
elever og især udenlandske elever
uddannelsesmæssig succes.
Blandt projektets mål var:
− At tilbyde eleverne et socialt sted, hvor
de kunne dyrke deres interesser,
samtidig med at de havde mulighed for
at blive fulgt i studiet
− At eksperimentere med alternativ
undervisning, der deltes mellem elever
og lærere
− At fremme de deltagende elevers
selvbevidsthed gennem overvejelser om
processen og gennem supervision
− At forene humanistiske sprog med de
kunstneriske
sprog,
navnlig
det
dramatiske og det musikalske
− At dele de arrangementer, som eleverne
selv arrangerede
− At udvikle evnen til at lære selvstændigt
Navnlig synes det sidste mål at være af
grundlæggende
betydning
for
erhvervelsen af de færdigheder, som de unge
havde brug for, for at kunne at træffe
stærke valg, når det drejede sig om
skole/studier og arbejde.
Ud over det ovenfornævnte, er projektet en
forskningsaktion, og alle de overvejelser der
blev gjort og indsigter der blev indsamlet fra
lærere og elever, som deltog, resulterede i
en ph.d.-afhandling til gavn for alle.

Derfor var der et ønske om at udvikle et
22

Kompetencer
og færdigheder
Det lykkedes projektet at forfølge målet om at
bekæmpe skolefrafald, da man registrerede et
mindsket frafald og dermed støtte de
orienteringsvalg, som eleverne traf. De
deltagende elever i projektet genfandt
motivation i løbet af deres kursus.
De interviewede elever sagde, at de følte, at de
var aktive hovedpersoner i styringen af
processen,
at
de
havde
udviklet
problemløsningsfærdigheder og kolla- borative
og proaktive færdigheder, som alle er afgørende
færdigheder til at orientere sig i fremtiden.

https://unsplash.com

https://unsplash.com

Overførbarhed
Eftermiddagslaboratoriet kan gennemføres
hvis der er plads på skolen og lærerne er åbne
for at eksperimentere med nye og innovative
tilgange.
Musicalen er lidt mere kompliceret at
implementere, da dens succes afhænger af
tilgængeligheden af kvalificerede og erfarne
vejledere og muligheden for at engagere sig i et
produktivt samarbejde med et teater og et
netværk af fagfolk i lokalmiljøet.

Praktisk Implementering
Eftermiddagslaboratoriet blev udviklet til hver
disciplin med det specifikke formål at lette
læringen af elever i vanskeligheder gennem
peer-undervisning med vejledning og støtte fra
vejledere.
Erfarne og uddannede fagfolk og vejledere
akkompagnerede gennem hele udviklingen af
musicalen indtil forestillingen i slutningen af
skoleåret.
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PAESIC
Pedagogical Approaches for Enhanced
Inclusion in the Classroom
Intellectual Output IO3

”Værktøjskasse” for
skoleledere
Iværksættelse af
støtteforanstaltninger
Udarbejdet af University of Thessaly
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Introduktion
Europæiske samfunds holdning til kulturel mangfoldighed afhænger af deres kultur og
herskende ideologi. Målet er (selv om det ikke altid er opnåeligt) ligebehandling uden
forudfattet mening om personer med en anden kulturel baggrund. Ved at vedtage
denne tilgang sikres borgernes velfærd og sociale tilhørsforhold.
Udtrykket inklusion er både som begreb og som proces relateret til, om en person er
en del af samfundet gennem sin socialiseringsproces. Faktorer, der regulerer
socialisering, er organiserede institutioner i samfundet. Udtrykket inklusion bruges
normalt, når der er hindringer for socialisering af enkeltpersoner (Schnapper, 2008).
Som nyankomne til et fremmed land kan indvandrere stå over for arbejdsløshed,
fattigdom og materielle afsavn. Problemet er, at social eksklusion også ses hos
andengenerationsindvandrere. Her spiller skoler og uddannelsesinstitutioner den
vigtigste rolle med hensyn til, hvordan de bidrager til inklusion af elever og studerende
med flygtninge-og indvandrerbaggrund. Skolerne tilstræber at tilvejebringe og
anvende politikker for social inklusion, der skal styrke indvandreres integration, og det
er en kompleks udfordring, der tester alle europæiske samfund.
Som nævnt i Europa-Kommissionens tekst om grundlæggende rettigheder: "Europa
har brug for en positiv holdning til mangfoldighed og seriøsitet, der garanterer
grundlæggende rettigheder og ligebehandling på grundlag af gensidighed respekt for
forskellige kulturer og traditioner" (Europa-Kommissionen, 2011).
Det er en kendsgerning, at muligheden for social integration i øjeblikket er i krise på
grund af samfundets store sociale interesser, kontrolleret vækst i den liberale økonomi
og en ukontrolleret arbejdsløshed, hvis procentsatser er vanskelige at beregne (gælder
især for de sydeuropæiske lande). Denne situation berører især børn fra
lavsociokulturelle miljøer såsom indvandrer og flygtninge, der hovedsagelig
stigmatiseres af skolesvigt, og som derfor er udsat for vanskeligheder i forbindelse med
social integration (Gogou, 2001).
Støtte til disse børn synes at være en interkulturel tilgang i uddannelsesprocessen.
Med statens hjælp og vigtige kommunale bidrag er den interkulturelle skole i stand til
at give børn med indvandrer – eller flygtningebaggrund de nødvendige
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værktøjer til en god integration i samfundet. Formålet med dette arbejde er derfor at
fremhæve forholdet mellem interkulturelisme og social integration.

Skolesystemer og udfordringer
Tilstedeværelsen af elever med indvandrer- og flygtningebaggrund i ordinære klasser
skaber ofte problemer og konflikter mellem elever, lærere og forældre på grund af
manglende respekt for og accept af forskellighed, uddannelsessystemets
monokulturelle karakter og utilstrækkelig uddannelse af skoleledelser (gælder specielt
de sydeuropæiske systemer).
For at overvinde de vigtigste konflikter skal skolesystemerne anvende interkulturelle
og inkluderende undervisningsmetoder, uddannelse og teknikker såsom kollaborativ
undervisning og læring, erfaringsbaseret projektmetode osv., som udvikler den
interkulturelle kommunikation mellem elever og lærere.
Gennemførelsen af interkulturelle programmer og innovative strategier i denne
retning gør det nødvendigt for skolen at arbejde med familien og det omgivende
samfund som helhed, at uddanne lærere i interkulturel uddannelse, så "differentiering" accepteres og respekteres, ikke kun i skolemiljøet, men også i
samfundet som helhed.
Europæisk uddannelsespolitik skal give elever og studerende mulighed for at modtage
uddannelse af høj kvalitet og mulighed for at erhverve ny viden, udvikling af
kompetencer og erfaring, som er nødvendige for deres inklusion og aktive deltagelse i
samfundet, samt for deres personlige integration.
Der er stadig uligheder i de europæiske uddannelsessystemer. I alle EU-lande opnår
elever med dårlig socioøkonomisk baggrund, især elever med indvandrer- og
flygtningebaggrund, dårligere skoleresultater end andre elever. Samtidig er der store
forskelle landene i mellem, hvor meget familiemiljøet påvirker læringsresultater (Grek,
S. 2013).
Alle europæiske lande i EU har forpligtet sig til at skabe mere inkluderende
skolesystemer. Denne vision går ud på at sikre, at alle uanset deres baggrund, tilbydes
lige uddannelsesmuligheder af høj kvalitet i deres lokalsamfund. For at gennemføre
denne vision skal lovgivningen understøttes af en grundlæggende forpligtelse til at
sikre alle lige ret til uddannelsesmuligheder uden udelukkelse nogen. Politikken skal
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give en klar vision for og forståelse af inkluderende uddannelse, som en tilgang til
forbedring af alle elevers og studerendes uddannelsesmuligheder. Politikken skal også
vise, at anvendelse af inkluderende uddannelse er en effektiv strategi, og ansvaret bør
deles af undervisere, skoleledere og beslutningstagere (Europa-Kommissionen, 2015).
Nedenstående tabel indeholder de begrebsmæssige rammer for de politikker og
foranstaltninger, der fremmer elevers og studerendes integration.

Figur 1 European Commission,2015, EACEA/ Eurydice, Assuring Quality in Education.

Hindringer for integration kan mindskes gennem aktivt samarbejde mellem politiske
beslutningstagere, uddannelse af personale, lærere, skoleledere og andre
interessenter, herunder med aktiv deltagelse af medlemmer af lokalsamfundet, såsom
skoleforvaltning og religiøse talsmænd med adgang til medier.
Nogle vigtige skridt omfatter:
●

Gennemførelse af lokal situationsanalyse inden for emneområdet, tilgængelige
ressourcer der anvendes til at støtte inklusion I skole og deltagerbaseret
uddannelse.

●

Motivationen til at udtrykke meninger om retten til uddannelse for alle.

●

Konsensus om begrebet inkluderende uddannelse og dets kvalitet for uddannelse.

●

Reformlovgivning der støtter uddannelse uden udelukkelse i overensstemmelse
med internationale konventioner, erklæringer og henstillinger.

●

Støtte til lokale kapaciteter for fremme af inkluderende uddannelse.

●

Udvikling af metoder til måling af virkningen af inkluderende uddannelse dens
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kvalitet og effektivitet.
●

Udvikling af skole- og samfundsmekanismer til identifikation af børn, der ikke
deltager i skolen, og måder der tiltrækker dem til at starte i skole og gennemføre
uddannelse.

●

Hjælp lærerne med at forstå deres rolle i undervisningen, og at inklusion i
klasseværelset er en mulighed og ikke et problem (UNESCO, 2009).

Figur 2: European Commission,2015, EACEA/ Eurydice, Assuring Quality in Education.

Skolelederens rolle og indflydelse
En skoleleder skal have de nødvendige kompetencer til at kunne styrke elevers og
læreres udvikling og føre skolen til positive resultater (Piaw, Hee, Ismail & Ying, 2014).
Bestyrelsen for en skole er et middel for tildeling af retningslinjer til personalet med
henblik på at nå mål og gennemføre programmer. Aktiviteterne skal relateres til: deling
af indflydelse, forstærkning og motivation, ordentlig kommunikation med alle
involverede i et uddannelsesfællesskab, håndtering af problematiske situationer og
koordinering af det overordnede projekt (Saiti & Saitis, 2012).
Kendetegnene for en dygtig og kollaborativ skoleleder omfatter ifølge (Gruerent &
Valentine, 1998) følgende:
-

Værdsættelse af læreres idéer

-

Tillid til deres professionelle holdning
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-

Synlig taknemmelighed ved gode præstationer

-

Plads til at give lærere mulighed for at tage initiativ

-

Understøttelse af lærersamarbejde

-

Information til lærere om aktuelle sager på skolen

-

Vigtigheden af lærerinddragelse i uddannelsespolitik

-

Belønning til lærer der eksperimenterer med nye teknikker

-

Understøttelse til introduktion af innovation i undervisningen

-

Opfordring til at lærere udtrykker deres idéer (Burgaz & Turan, 2015)

Et vellykket inkluderende miljø på skolen kan opnås ved samarbejde mellem alle
skolens involverede. Skolelederens rolle er meget vigtig, da han/hun gennem den rette
ledelse kan påvirke med sin vision for inklusion og motivere de øvrige involverede
(Fakoureli & Deropoulou-Deroy, 2013). Skolens ledelse er ansvarlig for den måde,
skolen fungerer på, og skal derfor engagere sig i innovation og integration og lede alle
i den retning. Lederskab er både en international og lokal faktor som kan påvirke
integrationspolitik (OECD, 1999). Skolelederens rolle nævnes som en vigtig faktor for
at styrke inkluderende uddannelse ved at vejlede lærerstaben. Derudover er en meget
vigtig faktor kommunikationen og samarbejdet mellem alle involverede i
skoleenheden og den fælles oprettelse af det uddannelsesprogram, der vil blive fulgt
(Patsidou Iliadou, 2013). Samlet set kan det antages at samarbejde, uddannelse, fælles
beslutningstagning og ansvar for uddannelsesplanlægning og ledelse, der er opdateret
og er fuldt uddannet, bidrager til en vellykket indførelse af inklusion (Fakoureli &
Deropoulou-Deroy, 2013).
For at en skoleleder kan skabe et inkluderende skolemiljø, er der nogle bestemte
handlinger, som han/hun skal udføre. De tre vigtigste er:
Fælles kultur og etos, der er baseret på positive holdninger til modtagelse af elever
med forskellig baggrund i klasseværelset og dækker deres uddannelsesmæssige
behov. Skolelederen skal lede til en omstrukturering af skolen, så der opnås en
understøttende skolekultur, som sikrer, at alle elever ens uanset baggrund og etnicitet
behandles ens. En sådan fælles kultur udmærker sig ved følgende karakteristika:
-

Den inkluderer alle involverede parter: elever, forældre, lærere, øvrige
involverede på skolen og lokalsamfundet.

-

Den er styret af skolelederen, jf. visionen om inklusion, der indeholder en klar
strategi for skolens udvikling, ansvar og pålidelighed til at dække en lang række
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forskellige behov.
-

Den undgår forskelsbehandling af enhver art, fremmer en skole for alle og giver
lige uddannelsesmuligheder for alle elever og især for elever med indvandrer- og
flygtningebaggrund.

-

Den giver en kultur omkring teamwork og accept af samarbejde med forældre

-

Den giver uddannelsespraksisser, der dækker en række forskellige behov, som
betragtes som en tilgang til udvikling af uddannelse af høj kvalitet.

Ved en sådan bestræbelse er det nødvendigt at undersøge alle involveredes arbejde
for at afgøre, om arbejdet med lige behandling bedres i de daglige interaktioner med
eleverne. Nogle gange forhindrer skolens eksisterende moral, standarder og fælles
værdier at minoriteter opnår uddannelsesmæssig retfærdighed. (Troutman & Zehn,
1998). Således må skolelederen undersøge, overvåge, kategorisere og fremhæve
praksis og elevernes deltagelse, så der dannes en skolekultur, der vil blive
karakteriseret ud fra principper om retfærdighed.
Udarbejdelse af en retfærdighedspædagogik En effektiv og retfærdig pædagogik
opnås, når lærerne ændrer den måde, de underviser på, for at fremme akademisk
succes for elever af forskellig baggrund og etnicitet (Banks & Banks, 1995).
Derfor må skolelederen sikre, at lærerne tilretter deres undervisningsstrategier for at
øge den akademiske succes i forhold til de forskellige sociale klasser og kulturelle
grupper. Desuden bør skolelederen støtte og bistå lærerne i at tilegne sig og
implementere samarbejdsbaserede læringsstrategier der kan reducere de akademiske
vanskeligheder, der fungerer som hindring for at indvandrerfamilier får lige adgang til
uddannelsesmuligheder og fordele (Troutman & Zehm, 1998).
For at bevare den nationale mangfoldighed i de nationale heterogene skoler må
skolelederen i detaljer vide, hvad der foregår på skolen, da kontroverser i skoleregi kan
have forskellige følelsesmæssige betydninger for elever med flygtninge- eller
indvandrerbaggrund. Derfor må skolelederen foretage en kritisk analyse af, hvad der
betragtes som fakta, og være opmærksomme på, hvad der sker. På den måde vil det
lykkes at udvikle et effektivt pædagogisk klima på en etisk heterogen skole. Samtidig
skal der skabes og bruges de midler og processer, der handler om, hvorvidt der er
retfærdighed, og overvejes, om eleverne føler sig trygge i skolemiljøet. Det bør ikke
overses, at livet i et multikulturelt samfund kræver interaktion, dialog og læring i
hvordan man håndterer dilemmaerne (Leeman, 2003).
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Konklusion
Skolen er som en social mekanisme direkte påvirket af sociokulturelle ændringer,
hvilket resulterer i differentiering af dens elevsammensætning og klassernes
heterogenitet.
Klassers inhomogenitet skaber konflikter mellem elever, lærere, forældre, samfundet
som helhed, hvilket resulterer i behovet for at omdefinere uddannelsesprocessen og
lærerens rolle.
Skolen og dens personale er nødt til på trods af problemer med integration og accept
af diversitet i klassen, yde sproglig og psykologisk støtte ved hjælp af pædagogiske
modeller, undervisning og kommunikationsstrategier, der skaber gunstige
pædagogiske betingelser for alle elever, og udvikle adfærd blandt eleverne, der sigter
i mod at forbedre alle børns ydeevne.
Ved at gennemføre interkulturel uddannelsespolitik både på internt og eksternt niveau
fjernes modsigelser og konflikter, skaber samarbejde ved at udvikle
kommunikationskanaler mellem elever, lærere, forældre og samfund og resulterer
dermed i, at skolen åbnes for samfundet.
Et åbent og fleksibelt samfund baseret på værdierne om interkulturel uddannelse kan
føre til skabelse af mennesker med et åbent sind, som vil blive inspireret af solidaritet,
samarbejde, anerkendelse af mangfoldighed, respekt for "udlændinge", og deres
kulturer.
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Jeg kender, accepterer og styrer mine
følelser

Figur 1pixabay.com

Generel Information om
praksis
Denne praksis blev udført inden for
rammerne af DYEP (Δομές Υποδοχής και
Εκπαίδευσης

Προσφύγων).

Den

blev

designet og gennemført af klasselærer Eleni
Barmpoudaki i en græsk skole i regionen
Thessalien i Grækenland. Klassen var
blandet med hensyn til elevernes alder og
køn.

(undervisningssprog gennem indhold) på
græsk mens billeder og kropsbevægelser
blev undersøgt.
Eleverne læste enkle multimodale tekster,
malede, lavede tegnefilm, skrev ord og
enkle

sætninger,

struktureret

præstrukturerede
undervisningsinterventioner, men også i
andre situationer, hvor teaterteknikker blev
brugt.

Interventionens varighed var 3 måneder —
faktisk 10 uger — med to 90 minutters-

i

.

møder om ugen. Interventionen blev
baseret på brugen af CLIC
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Kompetencer og
færdigheder

karakter (f.eks. hvem
kladdehæfter o.a.).

der

uddelte

Hovedformålet med interventionen var at
få eleverne til at anerkende deres følelser
og navngive dem.
At genfinde følelser af undertrykkelse som
de ikke havde været bevidst om og var
bange for at snakke om og sætte dem i
front.
Derudover - via dramateknikker, teaterspil
og rollespil – forsøgte læreren at hjælpe
eleverne til at udvikle kontrol over deres
følelser imens de spilede, men især også i
deres daglige liv.
Næsten alle elever i klassen har været udsat
for adfærd, der generelt kan beskrives som
aggressiv, både indbyrdes og fra voksne mødre, lærere, koordinatorer, MOZAfrivillige 2. Dette forhold blev ofte drøftet på
møderne mellem DYEP-agenterne og på
møder med forældrene.
Især den iagttagelse, at eleverne ofte blev
"oversvømmet " med vrede som meget ofte
manifestererede sig som vold mellem dem slag, stemmer, dannelse af grupper, der
havde verbale sammenstød som foregik på
et sprog, som læreren ikke forstod - gjorde
behovet
for
intervention
bydende
nødvendigt.
For det meste blev enhver hændelse løst
mere eller mindre gnidningsfrit, og
årsagerne til gnidninger fik ofte ubetydelig

MOZA er et modtagecenter for flygtninge og indvandrere i
Volos, Grækenland.

Læreren var også meget imponeret over
den iagttagelse, at eleverne (bortset fra
nogle få 12- og 13-årige) forsøgte at
håndtere hver hændelse med rolig
diskussion og med muligheden for at "bryde
ud", falde til ro gennem kærtegn, positive
kommentarer eller endda at græde. Især for
piger mellem 8 og 12 år og alle yngre børn
var denne måde den mest almindelige.
Det faktum, at de studerende var meget
påvirket af deres nuværende situation på
det tidspunkt, men også af, hvad de havde
oplevet, blev taget alvorligt i betragtning for
enhver form for design.

Praktisk implementering

Forberedelserne til interventionen blev
organiseret på to niveauer. Den langsigtede
planlægning, der vedrørte beskrivelsen af
målene,
midlerne
og
faserne
i
interventionen og det andet niveau i
organiseringen der bestod af den
indledende beskrivelse af hvert enkelt
møde i almindelighed, hvor elevernes
behov, der opstod under hvert møde, blev
fremhævet.
I første omgang blev der holdt et møde med

2
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elevernes forældre og værger, hvor det, der
blev fundet i klasseværelset, blev drøftet,
samt hvilke erfaringer forældre og værger
selv havde draget. Møderne foregik både
som gruppemøder såvel som individuelle
møder med hver forælder.
Der blev også afholdt et møde med tolken
fra den NGO, der understøttede forløbet, da
denne skulle oversætte en række billeder,
der repræsenterede følelser, på de to
grundlæggende sprog (arabisk og kurdisk).
Værktøjerne
blev valgt
(teaterspil,
pantomime, ikke-verbal kommunikation,
rollespil osv.).
Møderne var planlagt med hensyn til tid og
tematik, mens målene blev fastsat på hvert
møde.

Overførbarhed
Den følelsesmæssige situation som elever
og deres familier med flygtninge- og
indvandrerbaggrund befinder sig i kan kun
være det overordnede formål med
interventioner, uanset i hvilket land de
kommer fra.
De anvendte midler og værktøjer er
velkendte praksisser for undervisere,
socialrådgivere, psykologer og generelt
dem, der er involveret i integration af
flygtninge og indvandrere.
Fordelen ved sådanne interventioner er
umiddelbart synlig ved eleverne, og en
sådan indgriben gør det ligeledes muligt at
inddrage forældre og værger, hvilket for
dem også er en vigtig og effektiv
integrationspraksis.
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Inklusion af forældre i skoleaktiviteter
betyder noget for inklusion af elever

Generel information om
praksis
Skolens ledelse er ansvarlig for udvikling af
strategier for inklusion med henblik på at
mindske hindringer til lige adgang til
uddannelsesmuligheder for elever med
indvandrer- og flygtningebaggrund.
Denne case præsenterer erfaringerne fra en
græsk børnehave, der til fremme af
politikker for inklusion gennemførte en
aktions- og forskningsbaseret praksis inden
for skole-familie samarbejde. Elever med

flygtninge- og indvandrerbaggrund i
klasserne på denne skole deltog også.
Initiativet, blev gennemført over en periode
på tre måneder med forældre-lærermøder
to gange om måneden, og det havde
positive konsekvenser på flere planer både
for børnene og for forældre og lærere.
Betydningen af at inddrage elevernes
forældre i skoleprocedurerne er blevet
anerkendt af de videnskabelige og
uddannelsesmæssige miljøer og omtales
som skole-familiesamarbejde eller som
forældreengagement. Det første udtryk
anerkender fælles ansvar i de to
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mikrosystemer for børns læringsresultater
(Epstein & Sheldon 2006), det andet
understreger forældrenes aktive rolle i
styrkelsen af undervisningen af børn, som
måske ikke kun er begrænset til det, der
sker i skolen (Fenton et al. 2017). I begge
tilfælde hævdes det, at et dynamisk forhold
mellem skole og familie understøtter børns
akademiske og socio-følelsesmæssige
udvikling (Galindo & Sheldon 2012).
Sociokulturelle, økonomiske og sproglige
forskelle
komplicerer
forældrenes
interaktion med skolen. Forældre med
flygtninge/indvandrerbaggrund føler sig
magtesløse over for skoleprocedurer og
udtrykker motivation og forventninger til
skolen på vegne af deres børn.
På skolen mistolkes forældrenes manglende
deltagelse i skolearrangementer ofte som et
spørgsmål om forældrenes ringe interesse
for deres børns uddannelse.
Den beskrevne praksis skal skabe en ramme
af aktiviteter, der fremmer en ligeværdig
tovejsinteraktion med henblik på at styrke
forældrenes forhold til skolen. Forældrene
opfordres til at komme i skolen, udveksle
synspunkter, følelser, om det at være
forældre
og
samarbejde
om
at
kommunikere
de
spørgsmål
om
forældrenes rolle, der dukker op i deres
hverdag gennem en dramaworkshop.

Kompetencer og
færdigheder

Praksis fremmer kommunikation og
samarbejde mellem lærere og forældre
samt mellem forældre.

Når deres kulturelle og kommunikative
ressourcer blev anerkendt og værdsat,
kunne forældrene mere selvsikkert
udtrykke dimensioner af deres identitet. De
opfattede sig selv – og i forlængelse heraf
deres familier – som ligeværdige og
værdifulde medlemmer af samfundet.
Deres forhold til skolen blev styrket, og
forældrene var mere involveret i
skoleprocedurer.
Den interkulturelle kommunikation, der er
ved at blive genoprettet, kan være
dynamisk produktiv i retning af social
integration; forældre får en grundig
forståelse af skolens praksis, og lærerne
ledes opgør mod forestillinger om kulturel
forskel. Derudover skaber og/eller styrker
praksis forholdet mellem forældre og
bidrager til en proces med læring og
selvforbedring;
forskellige
kulturelle
perspektiver
om
forældreinddragelse
kommer ofte i spil, og reflekterende
processer og transformationer finder sted.
Forældrenes engagement er vigtig for
børnene, de relationer, som forældre
udviklede i samarbejde med skolen og med
hinanden påvirkede også deres børn, hvilket
blev gengivet i inkluderende praksisser i
klasseværelset

Praktisk implementering
Gennemførelsen af denne praksis var
baseret på udnyttelse af:
a) "Identitetstekster" som et middel til
identitetsindflydelse og b) anvendelse af
drama i uddannelsesteknikker som et
middel til interaktion og udvikling af
meningsfulde relationer og styrkelse af den
enkeltes indsats for personlig og social
forandring.
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I erkendelse af denne praksis som
inkluderende, var det vigtigste mål at styrke
kommunikationen og samarbejdet med
skolen og samskabe en ny
skolekultur, hvor forældrerollen ikke var
forudbestemt.
For at dele "Identitetstekster" og interagere
deltog forældrene i møder, hvor de ikke kun
diskuterede spørgsmål vedrørende børns
uddannelse, men også spørgsmål fra
hverdagen og deres egne interesser. Disse
møder blev opdelt i to dele, en interaktiv og
en informativ. Den interaktive del blev
implementeret inden for rammerne af en
dramapædagogisk workshop. Temaer og de
producerede tekster kom fra forældrene
selv, mens læreren/forskeren spillede rollen
som koordinator. I de successive faser af
aktionsforskningen, til refleksion af hver
fase,
udnyttede
læreren/forskeren
forældrenes holdninger til at designe næste
skridt.
De grundlæggende procedurer for
gennemførelse af denne praksis er
følgende:
"Tematiske aftener", der omhandler
spørgsmål om skoledrift, undervisningsstrategier og nøglespørgsmål som leg,
lektier osv., og hvor lærere og forældre

deler synspunkter, følelser og praksis.
"Dramabegivenhed"
præsenteret
i
slutningen af skoleåret. Forældre er
involveret i både planlægning og
præsentation af dramaet, hvor de udtrykker
sig selv og deres erfaringer med
forældrerollen for børnene og andre
involverede fra skolemiljøet.
Forældre er involveret i både planlægning
og i præsentationen, for at præsentere
deres synspunkter ud fra eget perspektiv.
Lærere og forældre deler synspunkter,
følelser og praksis om uddannelse m.m. og
udtrykker
sig
i
multimodale
kommunikationsprocesser.

Overførbarhed
Denne praksis var baseret på brugen af
begrebet identitetstekster og deres
udforskning gennem dramateknikker.
Denne praksis kan gennemføres på alle
uddannelsesniveauer og kan bidrage til at
styrke forældre og dermed elever, især de
som ikke er inkluderet i fællesskabet.
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På vej mod en fælles skolestrategi
‘There are different challenges facing different types of schools. Those in “special
measures” or with “serious weaknesses” put huge effort into improving performance
on short-term targets, but do they also need a strategic approach? It is a common
view that once they are out of current difficulties, they can move on to a more
strategic long-term approach. We would suggest that short-term improvement and
longer-term capacity and capability-building should take place concurrently as one
supports the other. At the other end of the scale, highly successful schools can fall
into the complacency trap and not challenge current orthodoxy. We suggest that
strategic reappraisal and redirection are equally important for these schools.’ 3

Skolelederens nye rolle og vigtigheden af en fælles
strategi
I løbet af det seneste årti har der været et stigende fokus på skoleledere (f.eks.
skoleledere, skoleledere, skoleledere) som centrale aktører i forbindelse med
inkluderende skolepraksisser.4 I den efterhånden store mængde litteratur om
skoleledere ses disse hovedsagelig som udøvere af to funktioner, nemlig lederskab
(dvs. fastsættelse af værdier og en vision for fremtiden) og styring (dvs. smidig
afvikling af skolen). Empiriske undersøgelser har vist, at dette i EU-landene for det
meste er gået hånd i hånd med større autonomi i beslutningstagningen, men også
større ansvarlighed for skoleresultater. Sideløbende med denne tendens har
skolemyndighederne i stigende grad været opmærksomme på skolelederne i deres
politikker med henblik på at skabe høje faglige standarder, herunder gennem bedre
uddannelse og forberedelse, samt at skabe en institutionel ramme (med hensyn til
status, løn og nødvendige ressourcer)5 – en udvikling, der har tendens til at opveje
overgangen til større lokal autonomi for skoleledere sammen med den stigende
betydning af nationale kvalitetsvurderingsordninger.

3
4

5

National College for School Leadership, Success and Sustainability: Developing the strategicallyfocused school, 2005 (B. Davies, B. Davies and L. Ellison, eds). Available at:
http://www.brentdavies.co.uk/Web%20Articles/NCSL%20~%20Strategy.pdf.
See, among numerous other references, European Agency for Special Needs and Inclusive Education,
2018, Supporting Inclusive School Leadership: Literature Review (E. Óskarsdóttir, V. J. Donnelly and
M. Turner-Cmuchal, eds), Odense, Denmark, and the publications of the European Policy Network on
School Leadership, particularly its School Leadership Toolkit for equity and learning
(http://toolkit.schoolleadership.eu/).
See in particular European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2019. Inclusive School
Leadership: Exploring Policies Across Europe, (E. Óskarsdóttir, V. Donnelly and M. Turner-Cmuchal,
eds.). Odense, Denmark.
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En undersøgelse af den seneste litteratur om inkluderende skolepraksis har blandt
andet understreget skoleledernes afgørende rolle i forbedringen af
skoleresultaterne. 6 En sammenfatning af tidligere undersøgelser har således
identificeret følgende interventionsområder for skoleledere, der anses for at være
centrale for en forbedring af uddannelsesresultaterne:

Figur 1. De centrale funktioner i skoleledelsen (vedtaget fra Skoglund og Stäcker, 2016, citeret
i Det Europæiske Agentur for Særlige Behov og Inkluderende Uddannelse, 2018, s. 9).

Denne omdefinering af opgaverne har også ført til et forsøg på at udtænke nye
former for lederskab i forbindelse med vellykkede inkluderende skolepraksisser.
– instruktionsledelse
– distribueret lederskab
– transformationsledelse.
Instruktionsledelse understreger vigtigheden af klare mål for undervisning,
undervisningstilrettelæggelsen, planlægningen af undervisningsplaner og
evaluering af lærere og deres undervisning for at understøtte
undervisningskvaliteten
og
læringen,
da
forbedring
af
lærernes
undervisningspraksis anses for at være det mest effektive til at øge

6

Se European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016. Raising the Achievement of All
Learners in Inclusive Education – Literature Review. (A. Kefallinou, ed.). Odense, Denmark, p. 37–
42. For an earlier study see also OECD, 2008, Improving School Leadership, Volume 1 – Policy and
Practice and Volume 2 Case Studies on System Leadership (B. Pont, D. Nusche, H. Moorman and
D. Hopkins, eds.), Paris.
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skoleresultaterne. 7
Distribueret ledelse, også kaldet delt, participativ eller demokratisk ledelse, henviser
ikke til de enkeltes karakteristika, deres roller eller ansvar i en skole, men til en
praksis, der har til formål at præge alle interaktioner i denne kontekst. Den ‘extends
to the role of other teacher-leaders (…) and, in general, to any other staff member,
learner or parent who take on a leading role within the school’ thereby creating ‘a
greater sense of purpose’, promoting teamwork and professional collaboration, as
well as increased participation and shared accountability. 8 Mens de to første
begreber har udviklet sig i litteraturen om uddannelsesadministration, er
transformationsledelse en sen tilføjelse fra erhvervslivet. Det handler om opstilling
af visioner og inspiration, og ‘at fokusere på at skabe strukturer og kulturer som kan
øge undervisningskvaliteten og læringen, men også sætte retning og udvikle
mennesker og redesigne organisationer’. Den er baseret på tanken om, at
skoleledere ‘kan påvirke medarbejderne til at blive engagerede og motiverede
gennem udarbejdelse af motiverende mål som kan associeres med værdier som
medarbejderne tror på og tilslutter sig’. 9 Ifølge OECD's International Survey
(Teaching and Learning International Survey) fra 2013 vil sameksistensen af disse tre
ledelsesmodeller i en integreret praksis sandsynligvis have en stærk indvirkning på
elevernes resultater, kvaliteten af undervisningen og udviklingen af professionelle
læringsfællesskaber i skolerne.10
På samme måde understreges skoleledernes centrale rolle i et arbejdsdokument i
Europa-Kommissionens meddelelse om skoleudvikling og fremragende
undervisning for en god start på livet fra 2017:
‘School leaders operate at the interface between educational policies
and their implementation in schools. As a result, they have a
demanding role that requires, among other competences, vision, a
capacity for strategic thinking and efficient resource management,
and the ability to improve learning environments and learning
cultures.’9
Udtrykket »strategi« i denne betydning synes at være dukket op i litteraturen om
uddannelsesadministration i Storbritannien med Education Reform Act af 1988, som
gjorde det obligatorisk for alle skoler at have en udviklingsplan. Det gjaldt for 90 %
af litteratur, og mere end 60 % er fra Storbritannien. 11 I første omgang blev strategi

7 European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018, p. 13–4.
8 Ibidem, p. 13.
9 Ibidem, p. 12.
10 OECD, School Leadership for Learning. Insights from TALIS 2013, Paris, 2016.
11 See S. Eacott, Strategy and the Practising Educational Leader‘, Paper submitted for review to the
Directions for Catholic Educational Leadership in the 21st Century The Vision, Challenges and
Reality Conference, 2007.
(https://www.researchgate.net/profile/Scott_Eacott/publication/268284890_Strategy_and_the_
Practising_Educational_Leader/links/54e5bbb20cf2bff5a4f1c136.pdf).
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og planlægning imidlertid uklart anvendt på praktisk talt alle skoleledelsesaktiviteter
(»strategisk planlægning«). Dette ændrede sig i begyndelsen af 2000'erne, da British
National College for School Leadership (NCSL), der blev oprettet i 2000,
promoverede begrebet
’strategically focused school’.12
Strategi i
uddannelsessektoren var blevet stærkt misforstået af ‘aligning it almost exclusively
with strategic planning – a rather predictable linear process which best suits a stable
environment’. 13 Det var ikke længere nok at fokusere på kortsigtede mål, der skulle
suppleres med en langsigtet strategisk tilgang. Ved at indføre ledelsesstil fra den
private sektor og tilpasse den til uddannelsessektoren forsøgte NCSL at opbygge
modeller og rammer med det formål at give skolelederne mulighed for at vedtage
en sådan langsigtet tilgang. Dette er ikke stedet at præsentere disse modeller i
detaljer. Følgende uddrag af »strategiske processer« fra en brochure udgivet af
NCSL vil imidlertid give et indtryk af, hvordan disse modeller blev udtænkt:

Figur 2. De fire faser af strategiske processer (NCSL 2004, s. 16). Læs med uret startende i øverste højre kvartal.

Generelt har bestræbelserne på at få en strategisk fokuseret skole været tæt
forbundet med vedtagelsen af begreberne Public Management i en Top-Downtilgang, der lagde vægt på konkurrenceevne, offentligt valg og kontrol gennem
nationale kvalitetssystemer i forventning om at forbedre læringsresultaterne målt
ved bredt offentliggjorte internationale sammenlignende undersøgelser (såsom

12 National College for School Leadership, Success and Sustainability: Developing the strategically-focused
school, 2005 (B. Davies, B. Davies and L. Ellison, eds). Available at
http://www.brentdavies.co.uk/Web%20Articles/NCSL%20~%20Strategy.pdf
13 Ibidem, p. 4.
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PISA) eller nationale test. Flere EU-lande gik endda så vidt som til at straffe skoler
og lærere, der ikke nåede målene ved at fjerne tilskud fra skoler eller nægte dem
akkreditering eller ved at pålægge lærerne lønnedskæringer eller ved at belønne
dem for bedre resultater. Denne "high-stakes"-tilgang har imidlertid mødt voksende
bekymring for, om den kvæler udvikling og innovation samt demotiverer lærere, og
i de senere år har der været en drejning i retning af en mere åben og "tillidsbaseret"
tilgang. 14

Strategi på skoleniveau
Hvilken rolle spiller strategi på skoleniveau? De interviews og diskussioner i
fokusgrupper med lærere og skoleledere, der blev gennemført inden for rammerne
af denne undersøgelse, var ikke specifikt udformet med henblik på at fremkalde
udtalelser om skolens strategier. De fokuserer primært på praktiske detaljer i
undervisningen i et inkluderende klasseværelse, på lokale arbejdsvilkår og på den
generelle situation i et af de undersøgte lande. Af og til henvises der til nationale og
regionale politikker (Grækenland, Danmark) eller på nationale protokoller og
protokoller på skoleniveau (Italien), især af skoleledere, der kommenterer forholdet
mellem disse politiske rammer på højere niveau og de lokale tilpasninger af dem.
Karakteristisk nok nævnes der dog ikke en strategisk eller langsigtet tilgang til de
mange problemer, som lærere og skoleledere står over for. Italienske skoleledere,
der har interviewet hinanden, anfører f.eks., at de bør kunne føre tilsyn med
resultaterne af lærernes uddannelse, at de didaktiske valg, der træffes på en skole,
bør deles mellem lærerstaben, og at skolerne bør kunne udstikke retningen for de
metodologiske tilgange, der skal anvendes i klassen, for at forfølge specifikke mål.

14 European Commission, 2017, p. 51.
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A Professional Commitment-Based School Strategy in Finland
Recent studies have described the Finnish – and, more general, the Nordic – model of
school governance by contrasting it favourably with the dominant competitive model
promoted by the OECD and other transnational organisations. Finland is one of a
handful of countries in Europe where no direct control by the national level is exercised
on schools. In particular, there is no school inspection, and schools are not ranked in
national evaluations. Finnish municipalities instead enjoy considerable autonomy in
shaping school governance, a situation attributed to historically strong agrarian and
social-democratic egalitarian values.
Rather than relying on the accountability of school leaders and teachers the Finnish
model appears to be based on a strong trust in the work of teachers and the culture of
schools; traditional forms of control were abandoned in the early 1990s, and teachers’
personal commitment to their school is considered more important than loyalty to
superiors. Central to this model, which has been conceptualised as a ‘professional
commitment strategy‘ are the teachers organisational commitment, their sense of
impact and their empowerment which are being fostered through distributed and moral
leadership exercised by school principals and municipal leaders. The basic web of trust
is also extended to other stakeholders.
While the Finnish model has led to excellent results (e.g. PISA) its historical
groundedness suggests that it cannot easily be transferred to other national contexts.
(J. M. Paulsen, ‘Conceptualising Professional Commitment-Based Strategy: A Finnish
Perspective’, Nordic Journal of Comparative and International Education, 2018, Vol. 2(2–
3), p. 72–85.)

Figur 3. Konceptuel strategimodel for fagligt engagement
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Samtidig siges det, at strukturen i den italienske skole "(u)heldigvis, ikke tillader dette at
ske" 15. Selv om dette tyder på et behov for en mere strategisk tilgang, er konklusionen
snarere tegn på resignation. Dette er ikke for at beskylde skoleledere og lærere for at have
været inaktive, når de har stået over for praktiske udfordringer, hvilket de utallige
beretninger om fantasifulde og kreative undervisningsmetoder opfundet for at fremme
inkluderende undervisning i klasseværelset vidner om. Men disse lyder mere som ad hocforanstaltninger, der vedtages for at løse specifikke problemer, der opstår i løbet af
undervisningen. På samme måde foregår professionelt samarbejde ofte på en uformel
måde og har karakter af improvisation.
‘What do school leaders actually do?’
In 2014 F. E. Bärstecher carried out an empirical study on the time schedule
and activities of 15 headmasters of single elementary schools as public
managers in the German states of Berlin and Brandenburg, based on interviews,
job shadowing, observations and self-declared data. Although the results show
great variations in the daily routine – with an average of 52 activities per day
and an average length of just over 10 minutes –, the overwhelming majority are
operational activities. Nine out the 15 headmasters declared spending no time
on strategic activities and most of the rest less than 5 % of their time (or roughly
3 % of the total number of daily activities).
Typically, headmasters stated that these activities (including reflection on
their practices) took place outside the school (e.g on public transport on the way
to an external training session. Furthermore, they noted that the recent towards
greater school autonomy had also led to increase in administrative tasks,
especially financial management.
(Source: F. E. Bärstecher, Was machen Schulleiter tatsächlich und welche
Det skal også bemærkes, at skoleledere og lærere mere generelt har været
tilbageholdende med at tilslutte sig de (public) ledelsesprincipper, hvis ordforråd og
metoder forekommer dem uhensigtsmæssige i forbindelse med en skole – skolerne
handler jo om "mennesker" og "læring" ikke om "produkter". Desuden har flere af de
lande, der er undersøgt her, i de senere år været konfronteret med ankomsten af et stort
antal flygtninge og migranter under vanskelige økonomiske forhold og med ringe tid til
forberedelse. Under disse omstændigheder synes skoleledelsen at have været domineret
af krisestyring, hvor der næppe har været plads til langsigtet planlægning.
Mens der kan argumenteres stærkt for en mere langsigtet strategisk tilgang, gør

15

Se Målgrupperapport (IO1) PAESIC Intellectual Output N° 1, p. 30
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den nuværende situation en sådan orientering usandsynlig. Det vigtigste spørgsmål vil
derfor være, hvordan man skaber betingelserne for at udforme og gennemføre en
skolestrategi.

Sådan etableres en strategisk tilgang
Indsatsen vil kun være umagen værd, hvis den resulterer i betydelige forbedringer i
undervisningspraksis og elevernes resultater. Et casestudie fra 2017 16 foreslår:
‘that distributed leadership is a vital first step in making schools flexible enough to respond
to new pressures. However, <…> distributed leadership per se does not necessarily imply a
commitment to a particular stance on issues of social justice, such as equality, but rather
that this can only flow from leaders becoming culturally responsive to the diverse traditions
and needs of the changing populations of their schools.
Her giver litteraturen og udtalelserne fra skoleledere og lærere vigtige fingerpeg om de
generelle rammer, inden for hvilke en skolestrategi skal udarbejdes.
For det første forekommer det afgørende, at arbejdet med skolestrategien skal foregå uden
for daglige skolerutine. Tildeling af forudbestemt tidsplan uden for den daglige skolerutine,
anvendelse af institutionaliserede måder (styregruppe, workshops, dedikerede møder),
skriftlig dokumentation og akkompagnement af eksterne eksperter (mentorer,
moderatorer, specifikke eksperter osv.) kunne være elementer til at etablere en strategisk
tilgang i skolen. Dette skal helst ske i en samskabende ånd. Opfattelsen af praksis bygger på
samskabende ledelse, værdier og tilstedeværelsen af institutionelle forhold, der letter
denne praksis, hænger ofte sammen med højere resultater på skolerne 17.
Et andet bærende element er motivation af lærere og øvrige medarbejdere. Ved at stole på
distribueret lederskab til at udføre og kommunikere den fælles skolestrategi, har
skoleledere en bedre chance for at sikre, at alle er på samme side - og at de arbejder godt
sammen i gennemførelsen af skolens politikker.

Brown, Martin, et al. "Evaluating the impact of distributed culturally responsive leadership in a disadvantaged rural
primary school in Ireland." Educational Management Administration & Leadership 47.3 (2019): 457-474.

16

Jarrett, Ehren, Teresa Wasonga, and John Murphy. "The practice of co‐creating leadership in high‐and low‐performing
high schools." International Journal of Educational Management (2010).

17
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Mentoring strategisk forandring
Til understøttelse af
skoleledere

General information om
praksis
Prozesssbegleiter (bogstaveligt oversat
'proceshjælpere'),
rekrutteret
blandt
trænere, vejledere, tidligere skoleledere og
andre eksperter og som fungerer som
mentorer, har støttet skoleledere og
klasselærer i løbet af projektet 'School
Turnaround' (2013-17) i Berlin for at
gennemføre foranstaltninger, der har til
formål at forbedre distribueret ledelse og

resultater på skolerne.
De ti deltagende skoler blev valgt ud fra
kriterier som en høj andel af elever fra
lavindkomstfamilier, hvis modersmål ikke
var tysk og som ofte gik glip af lektioner, en
stor udskiftning af lærere og skoleledere, et
stort antal syge medarbejdere og ubesatte
stillinger samt på baggrund af en
evalueringsrapport
fra
skolemyndighederne om, at en bestemt
skole havde behov for en større ombygning.
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Samarbejdet mellem mentorerne, der
fungerede som konsulenter og til tider som
moderatorer
eller
facilitatorer,
og
skolelederne
fandt sted på
frivillig basis, i
nogle tilfælde
efter
en
prøvetid.

Skolelederne satte pris på tilstedeværelsen
af en kvalificeret samtalepartner for at
diskutere og mere systematisk at forfølge
strategiske mål, at reflektere over den
daglige praksis og at udvikle deres egne
strategiske kompetencer.
Yderligere resultater var oprettelsen af
styregrupper i alle deltagende skoler,
strømlining af skoleprocesser, en udvidet

Kompetencer og
færdigheder

rekruttering af lærere, der er villige til at

Denne praksis blev udformet som led i

skoleledelse og styrkelse af skoleledere i

bestræbelserne på at forbedre skolens

konfliktsituationer.

resultater, navnlig ved at styrke den

I løbet af anden halvdel af projektet hvor

distribuerede ledelse og på et senere

fokus på udvikling af undervisningsmetoder

stadium

forbedrede den årlige planlægningsproces,

ved

at

påtage

sig

nye

ansvarsområder,

gennemførelse af højere standarder for

udvikle

nye

undervisningsmetoder.

f.eks. af studiedage samt teamwork,

Mentorens opgave bestod af at støtte

udviklingen af undervisningskoncepter og -

skolelederen i at konstituere et leder-team

materialer

og en styregruppe ud fra en foreslået

skolespecifikke læseplaner.

og fælles udarbejdelse

af

udviklingsplan, med henblik på at udvikle en
vision og strategier for skolen, i at fremme
teamwork og overvinde lærernes modstand
mod forandringer, i at styrke skolelederens
og klasselærernes strategiske kompetencer,
hjælpe dem med at fokusere på de aftalte
mål

(især

udvikling

af

undervisningsmetoder) og i bedre at
reflektere over den daglige drift af skolen.
Dette

omfattede

gruppemøder,

regelmæssige

individuelle

samtaler,

deltagelse i møder med skoleledelsen og i
deltagelse

i

krisesituationer

samt

workshops, jobobservationer og hjælp til
rekruttering af eksterne eksperter.

Praktisk Implementering
Hvad er nødvendigt for at forberede brugen
af praksis? Hvad gøres der praktisk talt
”skridt for skridt”?
At parre skoleledere med kongeniale
mentorer viste sig at være det mest
udfordrende problem. I nogle tilfælde
skiftede potentielle mentorer skole flere
gange, indtil der kunne etableres et
tillidsgrundlag og et rentabelt samarbejde
med en skoleleder. Derfor viste
mentorernes månedlige møder sig at være
afgørende. Desuden skulle der være en klar
adskillelse af rollerne mellem en mentor og
51

skoleledelsen. Mentorerne måtte også
passe på ikke at overtage opgaver fra en
uerfaren, usikker eller overbebyrdet
skoleleder.

finansiering, og deltagerne er villige til at
samarbejde. Inddragelse af mentorer fra
lokale sammenhænge gør denne struktur
fleksibel og let at tilpasse i andre lande.
(Kilde:

Senatsverwaltung

für

Bildung,

Overførbarhed

Jugend und Familie and Robert-Bosch-

Praksissen kan implementeres i andre

– Berliner Schulen starten durch” (2013 –

sammenhænge/lande/klasseværelser.

2017)

Der synes ikke at være nogen hindringer for

Empfehlungen

at overføre denne praksis i forskellige

Begleitstudie, Berlin, 2018.

Stiftung, Pilotprojekt “School Turnaround”
Zentrale
der

Erkenntnisse

und

wissenschaftlichen

sammenhænge, lande eller klasseværelser.
Hvis

der

tilvejebringes

tilstrækkelig
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Introduktion
Tilstrømningen af migranter til EU i løbet af det seneste årti har diversificeret landenes
demografiske sammensætning og har igen reformeret lokalsamfundene og deres
skolerne. Som reaktion herpå står skolelederne i EU i dag over for ansvaret for at finde
måder, hvorpå de kan gøre deres skoler mere socialt inkluderende og imødekomme
de behov som elever med flygtninge – og indvandrerbaggrund har.
I tidligere tider var idéen om social inklusion i klasseværelserne et relativt uudforsket
emne i de fleste europæiske skoler. Der er imidlertid i øjeblikket behov for ressourcer
og uddannelse i, hvordan man skaber mere socialt inkluderende klasseværelser for at
sikre succes for alle berørte elever.
Som nævnt vil denne værktøjskasse tjene som en guide til skoleledere, der har til
formål at gøre deres klasser mere socialt inkluderende. Dette kapitel vil fokusere
specifikt på kommunikation som et redskab for skoleledere til bedre at ruste deres
lærere til socialt diverse klasser.
I kapitel undersøges det, hvordan skolelederne kan opfylde lærernes behov og
forventninger, i takt med at de opstår og forbedre kommunikationskanalerne, så der
er et optimalt og åbent samarbejde mellem lærere og skoleledere. Dette suppleres af
en praktisk refleksion over brugen af co-teaching på en dansk skole og skoleledernes
udfordringer med at koordinere denne praksis. Det er et godt eksempel, der sætter
fokus på relevansen af god kommunikation og vidensdeling i skolerne.
Derudover vil dette afsnit dykke ned i, hvordan man kan forbedre
kommunikationskanaler, skabe åben dialog inden for skolens organisationsstruktur,
samt hvordan man overvejer og inddrager lærere i beslutningsprocessen i forhold til
social inklusion i klasseværelset.
Endelig vil kapitlet komme ind på, hvordan man kan forbedre uddannelse af
personalet, udvikling af pædagogiske kompetencer og inddragelse af faglige profiler,
der involverer social integration.
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Forbedring af kommunikationskanaler i klasseværelset
At have klare og åbne kommunikationskanaler er afgørende for at sikre, at lærerne kan
give udtryk for deres behov for strategier for social inklusion, eller for den sags skyld
andre udfordringer, som de kan stå over for i skolesystemet. Ved at have åbne
kommunikationskanaler mellem skoleledere og lærere faciliterer det deres rolle med
hensyn til at imødekomme elevernes behov.
Ansvaret påhviler derfor skoleledere at forbedre kommunikationskanalerne på deres
skoler og tilskynde til samtaler om inkluderende undervisningsmetoder. Dette afsnit
vil derfor fokusere på ideer om optimering af kommunikationskanaler mellem
skoleledere og lærere, mere specifikt: Hvordan man udjævner hierarkiet mellem dem,
og sikrer at begge parter er inkluderet i beslutningsprocessen omkring det at skabe
social inklusion i klasseværelset.
Når en skoleleder undersøger, hvordan kommunikationskanalerne på deres skolede
kan forbedres, er det værd at overveje de tre dimensioner, der er vist nedenfor:
Information, bekræftelse/feedback og fortolkning.

Denne figur viser, hvordan information, fortolkning og bekræftelse/feedback
overlapper hinanden og spiller en afgørende rolle i kommunikationskanaler i en
organisation som f.eks. en skole. Ved at evaluere de tre dimensioner, der er vist
ovenfor, kan man på skolen vurdere egne behov og udfordringer. F.eks. har det ved
hjælp af denne model vist sig, at der i en række skoler manglede
bekræftelse/feedback på lærerens rolle som professionel og samtaler, der vedrørte
deres daglige arbejde i klasseværelset og på mere "langsigtede strategier for målene"
(Ärlestig, 2008).
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Skoler med forskelligartede elevgrupper kan afholde gruppemøder mellem lærere og
skoleledere en gang om måneden for at drøfte, hvordan inklusion kan forbedres eller
opretholdes. Der er forskellige teknikker til at forbedre skolekommunikation, der kan
tilpasse sig virkeligheden i hver institution. Nedenfor er nogle eksempler og
interessante online ressourcer.
•

Denne vejledning indeholder forslag til styring af det utal af daglige
kommunikationer, du er involveret i som hovedstol:
http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school

•

Her er nogle ”her-og-nu” ideer til skolekommunikation:
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effectiveschool-communication/

•

Tips til at forbedre kommunikationsprogrammet ved National School Public
Relations Association of USA: https://www.nspra.org/principals

Co-teaching og inklusion: Hvorfor er det vigtigt at
kommunikere og dele viden i uddannelsesinstitutioner?
Co-teaching er praksissen hvor lærere parres i klasseværelset for at dele ansvar for
planlægning, instruktion og vurdering af elever (Trites, 2017). Det er et godt eksempel
på vigtigheden af at kommunikere og dele viden i uddannelsesinstitutioner. Endvidere
er Co-teaching en innovativ metode til at forbedre inklusion i skolerne. Co-teaching
giver mulighed for mere intens og individualiseret undervisning inden for rammerne af
de fastsatte læseplaner for dermed at bedre adgangen til pensum og samtidig mindske
stigmatisering af elever med særlige behov (Friend and Cook, 2004)
Co-teaching er blevet testet i to år på Parkskolen 18 i Aalborg som en metode til at
forbedre lærernes fokus på inklusion, især på de sproglige dimensioner. Erfaringerne
fra denne skole sætter rammen for at diskutere perspektiver og udfordringer i
sprogundervisning og social inklusion. Parkskolen er en mellemstor skole beliggende i

18

Se også appendiks A på www.paesic.eu. Parkskolen er et opdigtet navn.
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Aalborg. Skolen har haft modtageklasser for nyankomne flygtninge- eller migrantbørn
i mange år. Disse børn havde særlige læringsprogrammer på udvalgte skoler sammen
med andre nyankomne elever. Ordningen blev dog afskaffet, og fra august 2017 blev
de nyankomne børn sendt direkte i skolernes klasser i deres skoledistrikt. Med
kommunens afskaffelse af modtageklasserne var der behov for at gentænke inklusion
og sprogarbejde på skolen, så lærere og pædagoger blev bedre rustet til at modtage
disse børn, men også bedre til at navigere i en stadigt skiftende organisation og
struktur.
Skolens opgave er at sikre læring og udvikling af alle elever og skal derfor tilpasse sig
de nye typer af elever. Hvor en lærer tidligere kunne håndtere en relativt homogen
elevgruppe, kalder heterogene elevgrupper på flere fagligheder og kompetencer.
Forskning viser endvidere, at det er afgørende, at forskellige fagfolk arbejder sammen
om at løse denne opgave (Ven, Cook, Hurley-Chamberlain og Shamberger 2010). Det
flerfaglige samarbejde er en vigtig faktor for realiseringen af et inkluderende
tosprogligt miljø i skolen. Co-teaching er en samarbejdsform, der af forskningen
udpeges som en af de metoder, der har effekt for elevernes læring, men som også
stiller store krav til det flerfaglige samarbejde (Friend 2000; Hansen et al. 2014, 2016).
Det er en metode, hvor to fagligheder sættes i spil i samme rum. De to voksne har et
ligeligt ansvar for klassen, undervisningen og tilrettelæggelsen, men indgår med
forskellige kompetencer og fagligheder.
Denne metode giver store udfordringer for skolelederne, da det øger kompleksiteten
af ledelse og teamkoordinering. Det kan være overvældende for lærere (Stark, 2015),
og det kræver støtte fra skolens administration for at sikre nok timer til planlægning
og personale team-arbejde. For mere viden om Co-teaching, kan nedenstående artikel
med forskellige Co-teaching-modeller og ressourcer læses:
http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/

Opbygning af tillid mellem skoleledere og lærere
På en skole, som i enhver anden organisation, er tillid mellem ledelse og medarbejdere
centralt. I dette afsnit vil vi diskutere relevansen af tillid til uddannelsesplanlægning,
der giver konkrete værktøjer til skolelederne til at måle centrale elementer af tillid i
skolen og til at forbedre den.
Fordelene ved tillid til undervisningsmiljøer er omfattende og veldokumenterede (Bryk
og Schneider, 2003): Den kan fremme kollektiv beslutningstagning, reforminitiativer vil
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spredes bredt på tværs af skolen og forbedre elevernes læring.
Der er en sammenhæng mellem et højt tillidsniveau og et bedre samarbejde mellem
kolleger, professionalisme og autenticitet (E.
Babaoglan, 2019). Litteratur understøtter eksistensen af en positiv sammenhæng
mellem lærerkollegiets tillid til ledelsen og øget elevpræstation (Howe, 2016).
Undersøgelser viser den relationelle tillid s centrale rolle, i opbygningen af effektive
uddannelsesmiljøer. Som præsenteret af Anthony S. Bryk og Barbara Schneider (2003)
forbedrer social tillid mellem lærere, forældre og skoleledere en stor del af det
rutinemæssige arbejde i skolerne samtidig med at det er en vigtig ressource til
forandring.
Tillid er et centralt element i udviklingen af bæredygtige strukturer til facilitering af
samarbejdet, til at fremme gruppesammenhold og øge kvaliteten af skolegangen (Hoy
og Tschannen-Moran, 2003). Desuden er tillid en afgørende komponent i opbygningen
af succesfulde kommunikationskanaler på skolerne (Babaoglan, 2019). Derfor
præsenterer vi i dette kapitel værktøjer, som skolelederne kan bruge til at måle og
identificere de vigtigste aspekter af tillid, og hvordan man kan forbedre den som en del
af deres uddannelsesplanlægning. Planlægning har traditionelt været centreret
omkring elevers resultater, ikke desto mindre er det interessant at overveje
betydningen af at planlægge strategier til at forbedre forholdet mellem skoleledere og
lærere som en del af det.
Der er forskellige tiltag, som skoleledere kan tage for at skabe tillid i skolen. Til at
begynde med er det vigtigt at forstå skolens kontekst og situation. "Omnibus T Scale"
er en forskningsbaseret metode til at måle graden af tillid i skolen. Det kan være et
fantastisk værktøj til at identificere centrale spørgsmål som et første skridt til at øge
tilliden mellem ledelse og ansatte i skolen.
"Omnibus T Scale"-metoden blev udviklet af Hoy og Tschannen-Moran (2003), og det
foreslås at tilpasse den det nationale sprog før dens anvendelse. Skalaen er opdelt i tre
underafsnit: tillid til kolleger, tillid til elever og forældre og tillid til administration.
Scorerne kan rangeres som følger: 1 - 1,79 = Meget lavt niveau; 1,80 – 2,59 = Lavt
niveau; 2.60 – 3.39 = Mellemniveau; 3.40 – 4.19 = Højt niveau og 4,20 - 5,00 = Meget
højt niveau:
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Vejledning: Angiv hvor enig du er i hver af de følgende udtalelser om din
skole - fra meget uenig til meget enig. Dine svar er fortrolige.
1. Lærerne på skolen har tillid til skolelederen

1

2

3

4

5

2. Lærerne på skolen har tillid til hinanden
3. Lærerne på skolen har tillid til deres elever
4. Lærerne på skolen er mistænksomme over for de fleste af skolelederens
handlinger
5. Lærerne på skolen tager hensyn til hinanden
6. Lærerne på skolen har tillid til forældrene
7. Lærerne på skolen har tillid til skolelederens integritet
8. Lærerne på skolen er mistænksomme over for hinanden
9. Skolelederen på skolen handler typisk i sine læreres interesse
10. Eleverne på skolen tager sig af hinanden
11. Skolelederen på skolen interesserer sig ikke for sine lærere
12. Selv i vanskelige situationer kan lærerne på skolen regne med hinanden
13. Lærerne på skolen udfører deres job godt
14. Forældrene på skolen udviser pålidelighed i deres engagement
15. Lærerne på skolen kan stole på skolelederen
16. Lærerne på skolen har tillid til deres kollegers integritet
17. Der stoles på at eleverne på skolen laver deres lektier
18. Skolelederen på skolen udfører sit arbejde kompetent
19. Lærerne på skolen er åbner over for hinanden
20. Lærerne på skolen kan regne med forældreopbakning
21. Når lærerne på skolen fortæller dig noget, er de troværdige
22. Lærerne på skolen tror på at eleverne er kompetente elever
23. Skolelederen på skolen fortæller ikke lærerne hvad der virkelig foregår på
skolen
24. Lærerne på skolen synes at de fleste forældre gør det godt
25. Lærerne på skolen kan stole på det forældrene fortæller dem
26. Eleverne på skolen er hemmelighedsfulde

Metode kan bruges til at identificere strukturelle problemer og som en indledende
vurdering, før der planlægges strategier til forbedring af skolekommunikationen. Det
er et fantastisk værktøj til at indlede diskussioner og vurdere de vanskeligheder, som
lærerne kan stå over for i deres daglige praksis. Ikke desto mindre er der andre
nøgleaktioner, der kan lette processen med at øge tilliden i skolen, såsom at skabe
stabile skolefællesskaber og frivillige foreninger (Bryk og Schneider, 2003). Der er
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muligheder, der kan tilpasses de behov og ressourcer, som alle skoler har. Nedenfor er
nogle interessante materialer som knytter sig til at muligheder og potentiale i at øge
tilliden i skolen:
● Hvordan opbygger man tillid til skolerne?
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_i
n_schools
● Styrken i relationer i skolerne. Hvorfor er elever, der føler sig trygge og
støttet af voksne i skolen bedre i stand til at lære?
https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8zq5g
● Opbygning af en skole kultur af tillid er en forsætlig handling, der gavner
rektorer, lærere og studerende.
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may17/vol74/num08/TheTrust- Factor.aspx

Konklusion
Der er i øjeblikket behov for ressourcer og uddannelse i, hvordan man skaber mere
sociale inkluderende klasseværelser for at sikre succes for alle børn i klasseværelset.
Dette kapitel omhandler det behov, der skal til for at forbedre kommunikationen og
de faglige profiler.
Som nævnt i indledningen er denne værktøjskasse en guide til skoleledere, der har til
formål at gøre deres klasser mere socialt inkluderende. Derfor er kommunikation
kontekstualiseret som et redskab for skoleledere til at fremme social inklusion og ruste
lærerne til socialt mangfoldige arbejdsmiljøer. Dette afsnit indeholder praktiske
strategier og konkrete eksempler til forbedring af kommunikationskanalerne på deres
skoler.

Online resourcer:
http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_build_trust_in_schools
http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-formanaging-your-scho ol/Effective-communications
https://www.nspra.org/principals
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-schoolcommunication/
60

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may17/vol74/num08/The-Trust-Factor.
aspx
https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8zq5g
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Entusiasme er ikke nok:
Om lederskab og organisering af co-teaching

https//colourbox.com

General information om
praksis

differentiering og social inklusion. På skolen

På Herningvejens Skole i Aalborg samarbejdede ledelse, ressourcepersoner (DSAvejledere og inklusionsvejledere), lærere og
pædagoger gennem to år med co-teaching
ud fra en antagelse om, at samundervisning
kunne være en nyttig strategi i forhold til,
hurtigere at give nytilkomne elever med
flygtninge-indvandrerbaggrund mulighed
for adgang til samme undervisning og
læseplan som deres kammerater i den
klasse, de hører til. Det toårige projekt blev
understøttet med kommunale midler, og
stoppede ved udgangen af 2019.

fagligt, personligt og socialt, men også at

Kompetencer og
færdigheder
Formålet med co-teaching modellen var at

ønskede man at mestre opgaven mellem på
den ene side at sikre tilpasse udfordringer –
alle elever oplevede at kunne deltage og
mestre

de

aktiviteter,

som

lærings-

fællesskaberne tilbød.
Målene med co-teaching projektet var:
•

•

•

•

at sætte særlig fokus på samarbejdet
om social inklusion, således det i højere
er alles ansvar.
at alle medarbejdere ved og er enige
om, hvad social inklusion på Herningvej
skole er, og kender tegnene herpå.
at skabe en tryg og sammenhængende
ramme og den nytilkomne elevs start
på skole.
at sikre et bredere kendskab til
sprogværktøjer og didaktiske metoder

sætte særlig fokus på undervisnings63
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Skolen har et inklusionsteam bestående af

samarbejde mellem fagpersoner og det til-

lærere og pædagoger med specialviden om

hørende videns- og praksisgrundlag kunne

tosprogsundervisning og inklusion. De har

være understøttende for inklusion. Der var

deltaget i særlige kurser og uddannelser,

på den ene side tale om øget videndeling i

som har givet dem de nødvendige kom-

de forskellige professionelle fællesskaber,

petencer for at kunne vejlede kolleger og

men også et ønske om organisations-

ledelse.

udvikling. Dette dobbelte fokus kalder på en
ledelsesopgave, der kan motivere og
fundere en sådan proces.

Praktisk Implementering
På skolen handler det om at lede, så
vejlederne har de kompetencer og den
legalitet, der skal til for at løfte opgaven –
for den enkelte og for skolen som
organisation. Derfor indførtes en særlig
ramme om årgangsteamets samarbejde.
https//: colourbox.com

Udfordringen for skolen og for inklusionsteamet har hidtil været, at vejlederne og
ressourcepersonerne ofte har oplevet, at
det været svært at tilpasse deres viden til
forskellige faglæreres undervisning – både
til indholdet og til undervisningsformen. Det
kan være dilemmafyldt at få (mulighed for)
indsigt i kollegers praksis. Det kan fx skyldes
uklarhed i forhold til forventninger til
samarbejdet mellem læreren og vejlederen.
Er vejlederen eksperten? Skal vejlederen
løse opgaven med den elev, som er
udfordret? Er vejlederen et nødberedskab,
man som lærer kan kalde på?
På Herningvejen Skole ønskede man med
projektet at sætte særligt fokus på, hvordan

Teamet består af lærere og pædagoger på
en årgang og er derfor et tværfagligt
samarbejde i en gruppe af fagfolk. Ønsket
om systematik og øget videndeling i
forhold til inklusion blev rammesat med
følgende kriterier:
Fokus på kerneopgave og resultater:
undervisning og inklusion på informeret
af data om elevernes læring og trivsel.
• Opbygning af en lærende samtale-kultur:
DSA-vejlederen deltager på alle møder
og faciliterer teamets læreprocesser
inden for dette område i tæt relation til
undervisningens praksis.
•
Styrkelse af kommunikation og
relationer i teamet: En særlig mødestruktur
og dagsorden. Mødeleder med et særligt
•
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mandat til at lede internt.
Faste
dagsordenpunkter og -struktur, hvor
inklusionsopgaven og co-teaching drøftes
og besluttes.
Organisatorisk ændrede man på en række
strukturelle rammer, således vejen kunne
banes for øget samarbejde om inklusion.
Udover

teammøderne

samarbejder

årgangens lærere og pædagoger nu om at
udpege

ugentlige

og

individuelle

læringsmål for hver elev. Disse kan være
specifikt faglige eller rettet mere bredt
mod sociale eller personlige kompetencer.
Det vigtige er, at alle i teamet og
vejlederen har ejerskab til målet, således
det kan spille en nærværende rolle i al
undervisning og dataindsamling.
Varighed

Fast mødestruktur

1 time

ugeplan og samarbejde om elevernes
læringsmål

og

nødvendige
meningsforhandling
og
afklaring omkring den enkeltes mål,
succeskriterier og tegn herpå i ugen, der lige
er begyndt.
Co-teaching-opgaven foregår som et
samarbejde mellem DSA-vejlederen og
faglæreren. Det fælles tredje er inklusion.
Strukturen for co-teaching kan se forskellig
ud fra fag til fag eller fra klasse til klasse.
Fælles for opgaven er, at hvor faglæreren
har et særligt fokus på fagdidaktikken, har
vejlederen fokus på undervisningens
sproglige dimension. Hele kongstanken
med co-teaching er netop, at faglærer og
vejleder arbejder tæt sammen om og i
undervisningen
for
at
forstå
de
udfordringer, der er i en klasse.
Al undervisning foregår med udgangspunkt
i en aftalt struktur 19, som fx i denne
matematiktime:

undervisningens

helhed
Halv

Læringssamtale med fokus på den

time

enkeltes kompetenceudvikling og på

Figur 2: Herningvejens skole: En model inspireret af:

co-teaching

Maria G. Dove and Andrea Honigsfeld (2018): Co-

Figur 1: Professionelle læringsfællesskaber:
Herningvej Skole 2019-2020

Hver morgen mødes teamet til 15 minutters
drøftelse om mere praktiske og driftsorienterede opgaver. Og hver mandag
morgen samles eleverne klassevis med
deres kontaktlærer for at skabe den

Co-teaching er en samarbejdsmetode, hvor
medarbejdere med forskellige kompetencer inden for
special-og almenpædagogikken samarbejder
systematisk om undervisningen. Marilyn Friend

19

Teaching for English Learners: a guide to collaborative
planning, instruction, assessment and reflection;

Overførbarhed
På Herningvejens Skole arbejdede man over
to år med co-teaching som samarbejds- og

(Ph.D. og professor, The University of North
Carolina) har udviklet et co-teaching design
bestående af 6 modeller
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1. Fokus på det lærende og fællesskabende
læringsmodel.. Hvert team og hver lærer
eller pædagog havde i en fire ugers periode
deltagelse af en vejleder i al sin
undervisning. Denne mesterlære-model
blev en uvurderlig erfaring for skolen som
organisation. Men især de pædagogiske
medarbejdere oplevede udbyttet og
meningsskabelsen
i
disse
lærende
fællesskaber.

teamsamarbejde.
2. Genkendelige og aftalte co-teaching
strukturer i undervisningen og i alle fag.
3. Ressourcefordeling

der

muliggør

samundervisning og teamsamarbejde
Og så peger både ledelse og medarbejdere
på, at co-teaching forudsætter uddannelse

Ledelse og medarbejdere peger på tre vigtige
forhold, som gjorde en forskel:

for at sikre mængden og kvaliteten af
samarbejde om og organisering af samundervisning.
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Afslutning
Den nuværende guide er en læringsressource, som skoleledere og lærere kan bruge til
at få indsigt i en række online-ressourcer og -værktøjer, der kan være med til at skabe
større netværk og samarbejde på tværs af skoler i Europa.
Skoleledere er medvirkende til at sikre, at lærere understøttes fuldt ud i deres arbejde.
Desuden bør skoleledere imødekomme de komplekse behov, som lærere møder, med
forståelse for den bredere kontekst, som deres skole indeholder.
Af ovennævnte grund er guiden specifikt designet til at hjælpe skoleledere med at
fremme social inklusion i klasseværelset ved hjælp af de mest ajourførte metoder og
tilgange i undervisningen og forsøge at fremme mere inkluderende praksis.
Disse fire kapitler, der omfatter Output nr. 3, har vist forskellige facetter og strategier
for, hvad der bidrager til socialt inkluderende klasseværelser og de skoler, der besætter
dem. Det første kapitel, der fokuserede på samarbejde inden for skolens netværk,
dykkede ind i de forskellige roller, som potentielle interessenter kan spille for at skabe
et mere inkluderende miljø. Dette omfattede blandt andet integration af psykologer,
frivillige, familier og beslutningstagere. I kapitel to blev der undersøgt, hvordan
forfølgelsesforanstaltninger, som skoleledere har truffet, kan være til gavn for
studerende med indvandrerbaggrund. Disse handlinger blev detaljeret sammen med
kendetegnene for en dygtig skoleleder. Kapitel tre introducerede strategier, som
skoleledere kunne anvende i deres skole for at øge organisationsstrukturen samt øge
effektiviteten af strategier mod integration. Disse strategier omfattede retning af
retning, menneskelig udvikling og organisationsudvikling. Til sidst fokuserede det
fjerde kapitel, med titlen 'Forbedring af lærerkommunikation og professionelle
profiler' på det kommunikationsaspekt, skoleledelsen har. Specifikt, hvordan det at
have klare og åbne kommunikationskanaler mellem personale og skoleledere er
afgørende for tillids- og feedbackprocessen, hvilket igen skaber et mere behageligt og
inkluderende miljø for vandrende studerende. Disse fire kapitler fungerer som et
værktøjssæt for skoleledere og bør bruges som sådan, hvis skoleledernes ultimative
mål er at øge social inddragelse for vandrende studerende i deres klasseværelser.
Vejledningen er oversat til alle partnersprog, som er tilgængelig til download i PDFformat og struktureret som et træningsværktøj, og indeholder avancerede
pædagogiske tilgange til fremme af social inkludering i klasseværelset sammen med
casestudier, der adresserer interkulturelle problemer i praksis. Denne guide kan
suppleres med andre output udviklet af dette projekt, som kan findes på
projektwebstedet PAESIC - PAESIC Erasmus + Project
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Output nr. 1 - Nationale rapporter fra hver partner og en afsluttende guide til
rapportering af alle resultaterne fra nogle fokusgrupper (for grundskolelærere og
skoleledere) og en desk-undersøgelse, der afholdes i den enkelte partners land for at
undersøge de aktuelle politikker i folkeskoler til social inklusion.
Output nr. 2 - En vejledning beregnet til at give information rettet mod lærere til
fremme af social inklusion i klasseværelset og indeholde specifikke kapitler med
information baseret på hvert partnerland.
Output 4 - En Moodle-baseret platform til at indeholde alle lærermaterialer fra
træningsprogrammet for lærere samt information til undervisere og andre interaktive,
relevante læringsressourcer. Platformen er beregnet til at være et e-learning-hub, der
gør det muligt for samfundet at dele deres læringsproces med jævnaldrende i hele
Europa.
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