Alle børn har ret til at indgå i
respektfulde fællesskaber
– på Langeland arbejder vi målrettet
med inklusion

Ambitionen er at skabe et fællesskab,
hvor alle børn trives, lærer og udvikler sig
På Langeland arbejder vi målrettet med inklusion. Vores ambition er at
styrke inklusionen i dagsinstitutioner og på skoler, så alle børn på Langeland oplever glæden ved at være inkluderet i børnefællesskaber, hvor
de trives, lærer og udvikler sig. Langeland Kommune samarbejder med
læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Et samarbejde, hvor
medarbejdere og ledere fra Langeland er med til at forme og udvikle de
nye inklusionsinitiativer, som skal igangsættes i det kommende år, og
som tager udgangspunkt i det, der allerede er.
Inklusionsprojektet skal medvirke til, at alle børn og unge på Langeland
oplever sig inkluderet og er glade for at gå i deres skole eller daginstitution. Derudover skal projektet sikre, at medarbejdere oplever succes
i arbejdet med inklusion. Inklusion sker ikke af sig selv. Det kræver
hårdt og vedvarende arbejde fra forældre og pædagogers side, så barnet og den unge bliver motiveret
til at indgå i og tage medansvar for fællesskabet. Pædagoger og lærere bliver derfor uddannet inden
for området og har fået en række redskaber og aktiviteter med sig, som de kan bruge i hverdagen med
børnene. Det gælder blandt andet, hvordan de skaber en øget viden om børn i forhold til:
-

Sprog
Motorik
Social udvikling
Faglig udvikling

Det er via forskning
bevist, at børn lærer mere
med inklusion.

De to overordnede mål for inklusionsindsatsen i Langeland Kommune er:

Mål 1. Politikere, ledere og personale, børn og forældre oplever, at Langeland Kommune har
et fælles grundlag og en fælles retning for arbejdet med inklusion, hvor alle kender egen og
andres rolle, opgaver og ansvar.
Mål 2. Ledelsen understøtter inklusionen ved at skabe rum for og planlægge og gennemføre
refleksion og dialog i personalegruppen og mellem leder og personale.

Svendborg Gymnasium & HF er et af landets største gymnasier. Ved at
vælge STX eller HF her får du de bedste kort på hånden til en videregående uddannelse samtidig med, at du vil lære en masse nye mennesker
at kende.
Ud over det faglige fokuseres der på at udvikle de personlige og sociale
kompetencer. Du kan også lære at arrangere morgen-samlinger, fester og
fredagscafe, deltage i musicals, dyrke idræt og samtidig dygtiggøre dig inden for forskellige hovedområder: Det sproglige, det naturvidenskabelige,
det samfundsfaglige eller det musiske.
Læs mere om studieretningerne og prøv at sammensæt din egen på vores
hjemmeside: www.svendborg-gym.dk
Tlf.: 63 21 31 41 • A.P. Møllersvej 35 • 5700 Svendborg • post@svendborg.dk

Inklusion er et fælles ansvar
og en opgave, vi skal løfte i flok
Børn lærer af deres forældre. Derfor er det vigtigt, at den rette indstilling starter hos dig, så dit barn
kan adoptere din væremåde over for andre mennesker. Inklusion er altså de voksnes ansvar og bliver
først en succes, når vi som forældre og pædagoger formår at favne alle børn og vise vores egne, hvordan de kan være med til at indgå i respektfulde børnefællesskaber.
Du kan som forælder være med til at skabe succesfuld inklusion på Langeland. Som forælder er du
omsorgsbærer og en rollemodel. Derfor er det vigtigt, at du viser dit barn vejen. Vi har her listet et par
guidelines til, hvordan du kan hjælpe:

- Gå aldrig forbi et grædende barn, når du afleverer eller henter dit eget barn
- Tal med børnene og inddrag dem i fællesskaber
- Lav legeaftaler på tværs, også med de børn, dit barn ikke nødvendigvis
leger med
- Hils på et barn, når du går forbi det, og lær børnenes navne at kende. På
den måde viser du interesse for andre børn og viser samtidig dit eget barn,
at andre børn også er interessante
- Tal positivt om de andre børn og deres forældre i hjemmet

Det er vigtigt, at vi samarbejder
omkring inklusion
Børnene og de unge har behov for, at forældre og pædagoger samarbejder. Budskabet med inklusion skal være tydeligt fra de voksne, og børnene skal ikke være i tvivl om, hvordan de skal agere i
forhold til andre børn og børnefællesskaber. Samarbejdet om inklusion er et fælles ansvar blandt os voksne. Og derfor skal vi gøre en
ihærdig indsats for at få inklusion på Langeland til at lykkes.

Børnene er i centrum, men
det er de voksne omkring
dem, som er hovedaktører, fordi børns trivsel og
udvikling sker ved hjælp af
de voksne og de miljøer, de
færdes i.
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Kok
Skibsmontør
Teknisk designer
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Dekoratør

Vil du være advokat, bankrådgiver, caféejer, dekoratør, elektriker, fysikprofessor,
geolog, HR-chef, kok, laborant, mekaniker, neuromarketing-ekspert, ostehandler,
politibetjent, quizvært, rektor, smed, tømrer, udenrigsminister, VVS´er, xylofonvirtuos,
yachtbroker, zen-buddhist, ærkebiskop, øre-hals-næse-specialist eller åremålsvikar?
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Scan QR-koden, og læs mere om kommunens
indsatsområder på Børne- & Unge-området.

