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Forord

Vores viden om børn og unge er voksende. Men fordi vi er 

blevet klogere, er vi ikke nødvendigvis blevet bedre til at 

inkludere. I et stykke tid har det nærmest været omvendt: 

Vi har opnået større viden om børns mulige problemer. Vi er 

blevet bedre til at diagnosticere dem. Og vi har efterhånden 

udviklet en stor vifte af specialiserede behandlingstilbud. 

Men paradoksalt nok har den store specialviden medført, 

at stadigt flere børn og unge er blevet udskilt pga. deres 

problemer og diagnoser.

Dette blev understøttet af økonomiske modeller, som ofte 

lod problemet og diagnosen være udløsende for særlige ind-

satser. Logikken var iøjnefaldende: Ville vi hjælpe et barn, 

som havde særlige udfordringer, måtte vi definere barnet 

som »et problem«.

Det er også påfaldende, hvor lidt vi reelt ved, om effekterne 

af vores specialiserede indsatser. Færre end 17 procent af 

eleverne i specialskolerne begynder efterfølgende på en 

ungdomsuddannelse (Skolens Rejsehold 2010). Om børn 

anbragt uden for hjemmet ved vi, at de livet igennem slås 

med store og komplekse problemer som mistrivsel, frafald 

fra uddannelse, risikoadfærd og kriminalitet (Social Forsk-

ning 2011). Selvfølgelig kan vi ikke ud fra dette slutte noget 

om, hvordan børnene havde klaret sig uden indsatsen. Men 

de sløje resultater bør vække vores nysgerrighed. 

Tiden er inde til at udfordre vanetænkningen. I stedet for 

at udskille børnene til særlige tilbud og foranstaltninger – 

kunne vi så ikke forpligte os til at udvikle miljøer, der tilbyder 

alle børn trygge og stimulerende muligheder for at deltage? 

Måske ikke i alle tilfælde. Men i dag udskiller vi børn, selv 

om vi ved, at effekterne ikke er gode. Vi vil gerne være mere 

ambitiøse på børnenes og fællesskabets vegne. Når et barn 

har problemer, er det ikke bare barnet, der skal »gøres noget 

ved«. Måske må også fællesskabet udvikle sig for at give 

alle ordentlige muligheder for at være deltagere og lære nyt. 

Lige nu er et nyt mønster ved at blive til i vores arbejde 

med børn og unge. Det bygger på en helt anden logik, hvor 

vi søger at bruge faglig og specialiseret viden til at skabe 

inkluderende miljøer for børn og unge. Dvs. miljøer, hvor 

der er plads til alle uanset forskelligheder i race, køn, kultur 

etc. Det nye er, at vi opsøger og koordinerer ekspertiser for 

at styrke de nære indsatser for børn og unge.

Dette kræver en helt anden måde at organisere vores videns-

ressourcer og arbejdsformer på. Vi må også sande, at vores 

tiltag bryder op med gamle mønstre og vækker modstand. 
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»Afspecialisering« siger nogle, som om specialisering er no-

get, der er forbeholdt den gamle struktur af specialinstitu-

tioner. »Nyspecialisering« siger vi, fordi vi ønsker at bevare 

og videreudvikle specialviden – men i en ny arbejdsform, 

som er på børnenes og fællesskabernes præmisser. Børnene 

skal ikke til eksperterne. Eksperterne skal til børnene. Spe-

cialinstitutionerne skal være koncentrationer af viden – ikke 

koncentrationer af børn.

Det kræver også en anden måde at bruge vores økonomi på. 

Vanetænkningen fortæller os, at hvis udskillende tilbud er 

dyre, så er de nok også gode. Men efterhånden må det stå 

klart, at det ikke hænger sådan sammen. Vi må i stedet være 

mere ambitiøse, når pengene skal i brug og f.eks. investere 

i udviklingen af gode miljøer for børn og unge, i stedet for 

først at udløse midlerne, når de udskilles til særlige tilbud.

Inklusion handler således ikke blot om at indføre en ny me-

tode. Det er en omvæltning af vores tankegang, vores fæl-

lesskaber og forpligtelser over for hinanden.

I denne publikation tegner vi et billede af dette nye mønster, 

mens det tager form. Vi håber, vi fanger konturerne og kan 

inspirere og forny debatten.

Der er ingen færdige løsninger, men vi vil gerne pege på 

veje, som vi kan gå i fællesskab, så politikere, ledelse og 

medarbejdere samt forældre og børn i gensidig dialog kan 

gøre det bedre i en ny kontekst.

Flemming Olsen

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen
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Den nye specialisering 
– og den gamle

Den gamle specialisering

Det er tankevækkende, at vores øgede og mere specialise-

rede viden følges af en udskillende praksis. Det beror på en 

række sejlivede grundantagelser, som bliver bestemmende 

for, hvordan vi kan udvikle, bruge og omsætte viden. Lidt 

groft kan vi beskrive antagelserne på følgende måde:

1.  Et barns problem knytter sig til barnet som individ. Det er 

barnet, der er uroligt, har ADHD eller er omsorgssvigtet. 

Her forsøger vi at forenkle problemet og finde forklaringen 

i bestemte indre og ydre årsager.

2.  Konsekvensen bliver i alle tilfælde, at vi må hjælpe ved at 

skærme og beskytte barnet mod følgerne af problemerne 

og kompensere for barnets udsathed. 

3.  Løsningen er ofte, at barnet må flyttes fra sit vante miljø 

og sin kendte dagligdag over i »et særligt tilbud« – tit sam-

men med andre børn, der har nøjagtigt samme problem.

4.  Dermed bliver det også indlysende, at vi kun kan opbygge 

og vedligeholde specialiseret viden i tilknytning til de in-

stitutioner, hvor børn med det pågældende problem er 

samlet. Hvis vi synes, at lukning af specialinstitutioner 

medfører et videnstab, er det jo logisk.

5.  Forældre og netværk optræder typisk som »kunder«, der 

stiller krav på barnets vegne. Eller også er de »en del 

af problemet«, som vi forholder os analyserende og be-

handlende til.

Vi er klar over, at denne oplistning af præmisserne i den 

gamle specialisering er forenklet. Men det er tydeligt, at 

denne tankemodel har været drivende for den udskillelse, 

vi har oplevet på børne- og ungeområdet: vi tester og udreder 

børn, vi visiterer til tilbud, og vi organiserer os i et »almen- og 

specialområde«. 

Den nye specialisering

Den gamle logik står ikke alene. Overalt i kommunerne har 

der i en årrække været en kritisk holdning til den udskil-

lende praksis. Det har banet vejen for nye grundantagelser 

og handlemønstre. Igen lidt forenklet, kan de opsummeres:

1.  Et barns identitet og deltagelsesmuligheder skabes i rela-

tionerne til andre børn, voksne, pædagogiske arbejdsfor-

mer, institutioner etc. Vi kan ikke bare sige, at barnet er uro-

ligt, men derimod at barnet handler på en urolig måde under 

bestemte betingelser. Et barn er ikke slet og ret socialt ud-

sat, men befinder sig i en udsat position under bestemte 

omstændigheder. Problemet er altså ikke iboende, men 



8 Nyspecialisering til gavn for alle børn

derimod en adfærd, som dukker op i bestemte situationer. 

Der er altid mere at fortælle om barnet end disse problemer.

2.  Det er vores opgave at udvikle miljøer, som giver alle børn 

optimale muligheder for at deltage.

3.  Derfor handler det kun meget sjældent om at flytte bør-

nene. I de fleste tilfælde er det meget mere konstruktivt 

at udvikle miljøet. Der skal være helt særlige hensyn til 

stede, før vi flytter et barn. Det kan f.eks. være, hvis det 

er den eneste måde at beskytte barnet på.

4.  Specialviden er særlige ressourcer, vi tager i brug, når vi 

udvikler inkluderende miljøer for børn og unge. En kon-

centration af viden kræver ikke en koncentration af børn 

på bestemte institutioner, men et samvirke af ressourcer 

i et netværk omkring børnene.

5.  Forældre og netværk er deltagere i en dialog, som er den 

eneste vej til en samskabende bæredygtig løsning.

Hvad fører disse antagelser med sig? Det er dét, vi forsøger 

at afdække i denne publikation.

Midt i brydningerne

I dag eksisterer de to paradigmer side om side – og tit som 

konkurrerende logikker i vores daglige praksis. Fisker (2010) 

har observeret, at det gamle individorienterede paradigme 

ofte trives i de specialiserede miljøer, mens det nye relati-

onsorienterede er mere udbredt på almenområdet. Hvis det 

er sandt, er konsekvensen foruroligende. Jo sværere et barn 

har det, desto mere fokuserer vi på problemer som noget, der 

ligger i barnet. Og desto mere fastholder vi et »problemsyn« 

på barnet. Er det sådan, er der ikke noget mærkeligt i, at 

udskillelsen virker selvbekræftende.

Her vil vi lede efter, hvad en inkluderende logik betyder for, 

hvordan vi udvikler og bruger faglig og specialiseret viden.

BKF mener:
•  at der er stærkt brug for det faglige paradigmeskift, som er 

på vej: et skifte fra at dele børn op i normale og specielle 

til at skabe lærings- og udviklingsmiljøer med deltagel-

sesmuligheder for alle.
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Vi skal samle  
alles kræfter og viden

Faglighed i frontlinjen

I den gamle logik skelnede vi skarpt mellem almenområdet 

og specialområdet. På almenområdet arbejdede de mange 

medarbejdere, som drev vores tilbud til børn »i alminde-

lighed« (dagtilbud, skoler, klubber etc.). På specialområdet 

virkede de medarbejdere, som havde særlig viden og kunne 

hjælpe børn med »særlige behov«. 

Nu har vi fokus på at udvikle miljøer for børn og unge, der så 

vidt muligt giver alle trygge og befordrende muligheder for 

deltagelse, hvad enten det foregår i børnehaven, skolen eller 

andet. Her bliver vi alle i en vis forstand specialister. Vi kan 

nemlig kun lykkes med opgaven, hvis vi meget præcist ud-

nytter, udvikler og kvalificerer den viden, vi hver især bringer 

ind i arbejdet. 

Vi kender ikke til fulde morgendagens teknologi, som brin-

ger nye måder at netværke og arbejde på. Det giver endnu 

en dimension i fagligheden og samspillet. Nøgleordene er: 

faglig systematik, specialisering og refleksion.

Systematik handler om at danne fælles begreber og metoder 

hos alle os, der arbejder i tilknytning til barnet. Flere kom-

muner indfører i dag fælles metoder på tværs af de forskellige 

tilbud. At bruge en fælles metode er ikke det samme som 

at deponere evnen til at tænke selv og bare blindt følge et 

koncept. Metoder giver snarere mulighed for, at vi kan tale 

sammen og bruge hinandens erfaringer på en systematisk 

måde. Det er også gennem metoderne, at vi kan profitere 

af en forskningsbaseret ny viden, lige som vi kan bidrage til 

udvikling af ny viden gennem evalueringer. 

Eksempler på anvendte metoder:

•  ICS (Integrated Children’s System) som styrker den 

socialfaglige metode i sagsbehandlingen (www.ser-

vicestyrelsen.dk/dubu/ics-dubu)

•  LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk ana-

lyse) som udvikler læringsmiljøer i dagtilbud og 

skoler (www.lp-modellen.dk)

•  PALS (Positiv Læring i Adfærd og Samspil) som styr-

ker skolebørns sociale kompetencer 

  (www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/evidens-

baserede-programmer) 

•  MST, MIFC, MultifunC som er sociale behandlings-

metoder (www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/

evidensbaserede-programmer)
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Systematik handler også om at reflektere over valg mellem 

forskellige metoder og være bevidst om, hvad de enkelte 

modeller kan anvendes til. Vi skal have godt fat i den be-

vægelse, der går i systematikkens retning, så metoder og 

individuelle tiltag supplerer hinanden og giver en ramme for 

arbejdet på området.

Ingen professionel kan arbejde alene. Enhver er nødt til at 

varetage sit metodeansvar i samarbejde med andre. I Her-

ning Kommune kan skolerne vælge mellem at tilslutte sig et 

LP-spor eller et PALS-spor (se boks side 9). Afhængigt af hvad 

man vælger, får skolen støtte til at medvirke i en metode- 

og kompetenceudvikling. Næste skridt er, at dagtilbuddene 

tilslutter sig noget tilsvarende, så der er sammenhæng i de 

metoder, børnene møder.

Specialisering består i, at medarbejdere i nærmiljøet får mu-

lighed for at udvikle særlige ekspertiser, som de tager i brug 

i forhold til kollegerne og de nære indsatser. Alle pædagoger 

kan ikke det samme. Nogle er bedre til at rådgive kollegerne 

om deres pædagogiske praksis. Andre er særligt gode til 

at skabe en konstruktiv dialog med forældrene i pressede 

situationer. Derfor er et afgørende element i den nye spe-

cialisering, at vi anerkender hinandens styrker.

Thisted Kommune har på linje med mange andre kommuner 

arbejdet med at udvikle et netværk for AKT-pædagoger og 

-lærere (AKT står for adfærd, kontakt og trivsel). Medarbej-

derne i netværket får en særlig uddannelse og bliver de nære 

rådgivere for kolleger. I netværket mødes alle på tværs og 

skærper deres kompetencer og giver sparring. 

I forbindelse med PALS uddanner Ikast-Brande Kommune 

lærere til familierådgivere med særligt ansvar for at udvikle 

samarbejde med forældre.
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Refleksion hænger tæt sammen med systematik. Nøglen til 

at hjælpe og inkludere børn i deres nærmiljø er ofte, at vi som 

professionelle udfordrer vores fordomme og forventninger og 

tør at se nye muligheder. Når et barn ser ud til at være fastlåst 

i en problematisk situation, skal vi evne at se på, hvordan vi 

er kommet til den opfattelse – og ikke mindst spørge os selv: 

hvad fortæller det om vores relation til barnet og forældrene? 

Er der mere at fortælle? Er der undtagelser og åbninger?

I Furesø Kommune uddannes ledere og en stor del af medar-

bejderne fra dagtilbud og skoler i inkluderende praksis. De 

lærer blandt andet at bruge narrative metoder til at udvide og 

nuancere de fortællinger, der er om børnene. Fortællingerne 

er ofte styrende for måden, vi arbejder på. 

Odense Kommune har udviklet en bred vifte af dokumentati-

onsmetoder (også de narrative) i dagtilbuddene. Metoderne 

bruges til at undersøge den pædagogiske praksis og dens 

muligheder for inklusion.

Samarbejde med forældre, netværk og civilsamfund

Hvert barn er en lille medborger, som deltager i fællesskaber 

i familien og lokalmiljøet. Kernen i en inkluderende indsats er 

netop, at vi ikke behandler barnet som et isoleret individ, der 

»skal gøres noget ved«, men at vi udvikler relationer og fælles-

skaber, som giver barnet mulighed for at deltage, lære, udvikle 

sig og trives. Det stiller store krav til, hvordan vi samarbejder 

med forældrene, netværket og det lokale miljø.

Der har i flere år været en tendens til, at forældre blev forbru-

gere, som stillede krav på deres egne børns vegne. Spørgs-

målet har været, hvilken ydelse man havde ret til under be-

stemte omstændigheder. Og mange forældre har sikkert følt, 

at de skulle kæmpe mod »systemet«, når deres børn havde 

brug for særlige ydelser. Omvendt har vi til tider reduceret 

forældre fra forbrugere til klienter, som vi forholdt os analy-

serende og behandlende til, når problemerne blev store nok.

I en inkluderende praksis dur det hverken at være forbru-

ger eller klient. At skabe rammerne om børnenes udvikling, 

læring og trivsel kan kun lade sig gøre i en samskabende 

proces. Der er ingen, der på forhånd kan regne løsningen ud. 

Vi er nødt til at bringe vores viden og ressourcer sammen for 

nå den bæredygtige løsning.

Forældre og netværk besidder indgående viden og må altid 

inddrages – ikke bare som nogen, der skal »høres«, men 

som er aktivt medskabende. Rigtigt mange kommuner bru-

ger netværksmøder og familierådslagning som et væsent-

ligt middel i samarbejdet omkring et barn og en familie (se 

www.inddrag.nu). 

Det er ikke kun familien og det tætte netværk, der kan bi-

drage. Frivillige foreninger kan indgå i hjælpeforhold med 

børn og familier på andre præmisser end en kommunal myn-

dighed. I Ikast-Brande Kommune samarbejdes der f.eks. med 

foreningen Homestart, hvor forældre hjælper andre forældre 

med at få hverdagen til at fungere.

Nyspecialisering handler på denne måde om at bringe for-

skellige ekspertiser i spil, også selvom de ikke har rod i en 

formel uddannelse og ekspertrolle, men bunder i en relation 

til barnet og i »have været der«.

Hjælp til frontmedarbejderne

Én ting er, at vi søger at mobilisere ressourcerne hos front-
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medarbejdere og netværk. Noget andet er, at disse har brug 

for en nem og ubureaukratisk adgang til faglig rådgivning. Når 

indsatsen for et barn og en familie kører fast, møder vi ofte 

medarbejdere, som føler faglig og personlig afmagt. Disse 

situationer skal afværges og udbedres, når de opstår. Og det 

gør vi ved at sørge for, at adgangen til rådgivning er helt tæt på.

I kommunerne har vi en række praksisnære specialister i 

de pædagogiske støttekorps, PPR (Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning) og i familierådgivninger. En del af nyspecialise-

ringen er, at man i disse funktioner radikalt har omformet sin 

rolle. I den gamle specialisering var specialisterne »problem-

løsere«, der blev tilkaldt med fokus på et særskilt barn. De 

udøvede støtte, udførte test og udredninger og visiterede 

til specialtilbud. 

I dag har specialisterne i de fleste kommuner udviklet en ra-

dikalt anderledes praksis: Det er ikke længere blot det en-

kelte barn, der er i fokus, men hele miljøet omkring barnet. 

»Problemet« anskues i dets kontekst. Og indsatsen målrettes 

mod at udvikle et miljø, hvor barnet kan trives, vokse og lære.

Vores erfaring viser, at specialfunktionerne skal kunne give 

en rådgivning, som er konkret og tilpasset de enkelte si-

tuationer og nærmiljøer. For én medarbejder kan det være 

afgørende at få instruktion og tæt feedback på sin praksis i 

forhold til enkelte børn og familier. En anden kan have brug 

for en mere overordnet refleksion. Og andre igen kan have 

brug for et fælles udviklingsforløb, der kvalificerer de fag-

lige strategier og det samlede miljø omkring børnene. Vores 

rådgivere skal altså kunne arbejde pragmatisk og situations-

bestemt.

Derfor indgår de specialiserede funktioner mange steder 

samarbejdsaftaler med institutioner i de enkelte lokalområ-

der for at afstemme forventninger og målrette deres ydelser.

Sundhedshuse og familieklasser

Nogle gange er det ikke nok blot at rådgive frontmedarbej-

derne. Det kan også være nødvendigt, at faglige specialister 

Lokale specialtilbud:

• �Sundhedshuse, hvor sundhedsplejersker både yder 

almindelig rådgivning, men også driver gruppeba-

serede tilbud for familier med særlige udfordringer 

(f.eks. Odense Kommune).

• �Børnehuse, hvor børn i socialt udsatte positioner 

kan komme i kortere eller længere tid i fritiden. Her 

får børnene den hjælp og støtte, som deres forældre 

pt. ikke magter (Rødovre og Fredericia kommune).

• �Dagbehandling, hvor en døgninstitution tilbyder 

ambulant behandling til børn i deres nærmiljø som 

alternativ til anbringelse (f.eks. Herning Kommune)

•  Turbo-kurser, som i koncentrerede forløb retter op 

på børns faglige efterslæb, uden at de behøver at for-

lade deres stamklasse (f.eks. Svendborg Kommune).

• �Familieklasser, som inddrager forældrene i under-

visningen og dermed baner vejen for en mere vel-

fungerende og støttende relation mellem børn og 

forældre (f.eks. Helsingør kommune).
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yder en direkte hjælp i forhold til børn og familier. Men hvorfor 

skal en sådan hjælp være forbundet med, at børnene udskil-

les fra nærmiljøet? Den gamle logik er, at »børn med proble-

mer« bringes hen til specialisterne, som er samlet bestemte 

steder for at kunne opretholde deres specialviden. Den nye 

logik er, at specialisterne bringes ud til børnene – uden at de 

behøver at opgive deres tilknytning til et fagligt miljø.

I kommunerne er der gjort mange gode erfaringer med at 

skabe lokale specialtilbud, hvor børn og deres familier mod-

tager en koncentreret og specialiseret hjælp i en kortere eller 

længere periode – uden at deres dagligdag fundamentalt 

opbrydes. 

Når det er nødvendigt at flytte børnene

I den gamle logik flyttede vi børnene til specialiserede tilbud, 

fordi det passede ind i vores faglige vaner og den måde, vi 

havde organiseret tilbuddene på. Det er dette, vi gerne vil 

gøre op med. Vi er fuldstændigt klare over, at hensynet til 

barnet i nogle tilfælde kan kræve, at barnet flyttes fra sin 

stamklasse eller sin familie. Men selv i disse tilfælde er det 

ikke uproblematisk at flytte børnene, da vi ved, at børnene 

i denne gruppe generelt klarer sig ringe i tiden efter. Derfor 

skal der være meget afgørende hensyn, der taler for, at bør-

nene flyttes. Vi vurderer barnets behov og muligheder for 

at indgå i fællesskabet ud fra faglige betragtninger. Der kan 

være hensyn, som er betinget af f.eks. fysiske rammer eller 
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BKF mener:
•   at vi skal styrke den faglige systematik, specialisering og 

refleksion i de nære indsatser for børn og unge. Metode-

ansvaret kan kun varetages kollektivt.

•  at inddragelse af familie, netværk og frivillige foreninger 

skal være en naturlig del af enhver faglig systematik.

•  at vores faglige specialister i højere grad skal understøtte 

det lokale arbejde som rådgivere og herigennem bidrage 

til at udvikle inkluderende miljøer for børn og unge.

•  at specialinstitutionerne må gentænke deres rolle, så de 

bliver videnscentre, der kvalificerer og supplerer de lo-

kale indsatser i stedet for at være opsamlingssteder for 

børnene.

•  at vi skal være resolutte og konsekvente, når det gælder 

om at beskytte børn og deres rettigheder. Også når det 

kræver, at vi må flytte børn fra deres nærmiljø.

et handicap. Det kan igen betyde, at et tilbud i nærmiljøet 

ikke er optimalt. 

Helt centralt her er hensynet til barnets beskyttelse. Lider 

barnet under massive omsorgssvigt eller sågar overgreb, er 

der ikke noget at diskutere: barnet skal beskyttes, og i grelle 

tilfælde indebærer det at komme væk fra hjemmet til et mere 

trygt og omsorgsfuldt miljø. 

Undersøgelser viser imidlertid, at Danmark ikke anbringer 

børn hos netværkspersoner eller i familiepleje i samme om-

fang som sammenlignelige lande. I 2008 anbragte vi halvde-

len af de anbragte børn på institutioner, mens den samme 

andel var henholdsvis 30 og 20 procent i Sverige og Norge 

(KREVI 2010). I de tilfælde, hvor anbringelser er nødvendige, 

kan vi godt blive bedre til at anvende personer fra børnenes 

netværk eller plejefamilier, som giver mulighed for en op-

vækst i et mindre institutionelt miljø.
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Fokus på barnet – og ikke  
den kommunale organisering

Lokale fællesskaber 

Kernen i nyspecialisering er at fokusere på barnet og dets 

muligheder for at deltage og trives i hverdagens fællesska-

ber. Vi bruger vores forskellige ekspertiser for at skabe trygge 

og befordrende rammer. Det er altså barnet og fællesskabet, 

der er i fokus. Ikke den kommunale organisering. Det må 

ikke blive det styrende, at vi har inddelt os i sundhedspleje, 

dagtilbud, skole etc. Det styrende er, at vi som aktører i sam-

spil kan skabe et inkluderende miljø for udvikling og læring. 

Det indebærer, at vi må organisere os i to niveauer: i lokale fæl-

lesskaber, hvor børn og unge færdes, og i videnscentre, som 

understøtter og kvalificerer kompetencerne i de lokale fælles-

skaber.

Gennem de lokale fællesskaber skal vi skabe helhed og sam-

menhæng i de forløb, hvor børn og unge udvikler sig og lærer. 

Fra sundhedsplejerskens første besøg til livet i vuggestuen, 

børnehaven, fritiden og folkeskolen og videre til overgan-

gen til ungdomsuddannelserne og de unges indtræden på 

medborgerskabets scene. Hele forløbet er vi nødt til at se 

og organisere som en sammenhængende kæde. Princippet 

må være at afhjælpe særlige problemer og barrierer så tidligt 

som muligt og med mindst mulig udskillelse. Alt sammen i 

tæt samspil med forældre, netværk og lokalsamfund. 

Mange kommuner arbejder på at skabe en mere tværgående 

organisering af miljøerne for børns læring og udvikling. I 

Odense Kommune udvikles henholdsvis børne- og ungemil-

jøer, hvor der i børnemiljøerne lægges vægt på nærhed og 

tryghed, mens der i ungemiljøerne lægges mere vægt på 

at afspejle de unges mobilitet, netværk og forventninger. 

I hvert miljø samarbejder lederne for de forskellige tilbud i 

ledelseskollegier. 

I Herning arbejdes der på at skabe fælles institutioner, der 

omfatter både dagtilbud og skole, præget af sammenhæn-

gende metodeprogrammer. Tilgangen i Odense er netværks-

orienteret, mens Herning tager mere strukturelle skridt. Ker-

nen i begge eksempler er, at vores organisering skal afspejle 

sammenhængene i børnenes liv og læring – og ikke vores 

tendens til at hæge om en bestemt inddeling af institutioner 

og formelle beføjelser.

Netop denne organisering af bredere, lokale fællesskaber er 

forudsætningen for, at vi kan opbygge og specialisere den 

viden og kompetence, der er nødvendig, når vi skal lykkes 

med inklusionen. På tværs kan vi nemlig dele ansvaret for 

at vedligeholde bestemte kompetencer. Og vi kan dele res-

sourcepersoner, som kan noget særligt pædagogisk, social-

fagligt, kulturelt eller kollegialt.
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I vores publikation Guldet i nabolaget fra 2010 satte BKF 

fokus på den lokale organisering af fællesskaber, der går på 

tværs af de institutionelle grænser. Det opfordrer vi stadig til.

Vi skal være videnscentre

Når vi kvalificerer indsatserne i nærmiljøet, hvad bliver der 

så tilbage af opgaver til os, der arbejder i de bagvedliggende 

støttefunktioner i en forvaltning eller i specialinstitutioner? 

Jo, vores opgave er at være videnscentre, der sikrer en høj 

kvalitet i såvel myndighedsudøvelse som i de konkrete til-

bud. Vi skal opretholde en opdateret og stærkt brugbar viden 

om:

• lovgivning og anden regulering.

•  forskning og evidensbaserede metoder.

•  formidling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

•  kvalitets- og kompetenceudvikling.

Der er allerede videnscentre i de enkelte kommuner. De fin-

des i sundhedsplejen, PPR, børne- og familierådgivningerne 

og i forskellige specialtilbud. Men det er ikke altid hensigts-

mæssigt, at kommunerne enkeltvis forsøger at kunne det 

hele. Der er bedre, at vi bruger hinanden mere på tværs af 

kommunerne. Det kan vi f.eks. gøre gennem netværksafta-

ler eller gennem VISO-systemet (den nationale Videns- og 

Specialrådgivnings Organisation). Disse samarbejder bør 

også knyttes med professionshøjskolerne, som har en unik 

position, når der gælder om at omsætte forskningsbaseret 

viden i uddannelsestilbud og udviklingsforløb på de store 

fagområder. 

Der er behov for at opsamle ny viden og fastholde praksis 

og forskning i en forpligtelse til at være med til at udvikle 

denne viden. 
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Derudover er det væsentlig at skabe tradition for samarbejde 

og udvikling af viden på tværs af landegrænser.

Tiden er kommet til et niveauskifte i det tværgående samar-

bejde mellem kommuner, vidensinstitutioner og regulerende 

myndigheder. Samarbejdet har indtil nu været meget baseret 

på projekter og netværk. 

Der er blevet udviklet modeller og idékataloger. Men skal vi 

lykkes med nyspecialisering og inklusion, må samarbejdet 

blive endnu mere præcist, stringent og forpligtende. Alle må 

deltage i den fælles kvalificering og være forpligtet til at dele 

deres erfaringer og lære af andre. Næste skridt kan være, 

at vi organiserer os i egentligt forpligtende kvalitetsfælles-

skaber med fælles mål for progression, metodeudvikling og 

implementering. 

Nationale partnerskaber

Vi kunne ønske, at denne tværgående og helhedsoriente-

rede tankegang slår mere igennem i den nationale regule-

ring. Skal vi koordinere arbejdet mellem dagtilbud, skoler og 

ungdomsuddannelser, skal vi kunne krydse lovområder og 

finansieringsformer. Med dannelsen af Børne- og Undervis-

ningsministeriet og det nationale partnerskab er der imidler-

tid lyse udsigter. Den chance må ikke gå til spilde.

Tværtimod kan vi håbe, at samarbejdet på børne- og un-

dervisningsområdet kan bane vej for en mere sammenhæn-

gende tankegang i den nationale regulering, hvor rammerne 

for børn og unges læring, udvikling og trivsel formes ud fra 

en helhedstænkning. 

BKF mener:
•  at vi i kommunerne må tænke og tilrettelægge vores ind-

satser mere på tværs af traditionelle opdelinger mellem 

institutionstyper og i tæt samspil med forældre, netværk 

og lokalsamfund.

•  at vi må udvikle vores forvaltningsenheder og specialinsti-

tutioner til videnscentre, der styrker kvaliteten i de lokale, 

tværgående indsatser.

•  at tiden er inde til at gøre det tværoffentlige samarbejde 

om videns- og kvalitetsudvikling mere forpligtende.

•  at staten må påtage sig at skabe en større helhed i regu-

leringen og f.eks. gerne fremme den igangværende dan-

nelse af partnerskaber.
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Ledelse er nøglen

Ledelse er at få noget til at ske, der ellers ikke ville ske. Hvis 

vi ikke udøver ledelse, så vil udskillelsens dynamik arbejde 

ufortrødent videre. Der er masser af normer, vaner og inci-

tamenter, der arbejder for fortsat udskillelse. Ledelse er at 

få noget andet til at ske.

Derfor har vi som børne- og kulturchefer et stort ansvar. Vi er 

selvfølgelig klar over, at vi ikke står alene. Masser af fagfolk 

og politikere arbejder hver dag for større inklusion. Men vi 

skal tage vores tørn. 

En del af arbejdet er at skabe strukturelle rammebetingelser 

for inklusion og nyspecialisering. Vi skal:

•  organisere et forpligtende samarbejde mellem faggrup-

per i børnenes nærmiljøer (metodeprogrammer og ledel-

sesfællesskaber).

•  organisere en rådgivende indsats, så frontmedarbejderne 

får en præcis og brugbar vejledning og støtte. 

•  skabe økonomiske modeller, som understøtter den inklu-

derende indsats i nærmiljøet.

•  organisere nye former for specialtilbud, skabe videnscen-

tre og bryde nye veje i det tværoffentlige samarbejde. 

Men hermed er ledelsesopgaven ikke løst. Nyspecialisering 

er at gå nye veje med mange dilemmaer og brydninger. Vi 

er ved at skabe en balance i forholdet mellem individ og 

fællesskab. Og vi er ved at omdanne skellet mellem »det 

normale« og »det specielle« og almenområdet og special-

området. Det gør vi ikke uden, at et væld af spørgsmål og 

diskussioner dukker op. Helt berettiget. Som chefer bliver 

vores hovedopgave derfor at understøtte en åben og un-

dersøgende dialog. Vi må samle koalitioner af forældre, 

politikere, ledere og fagfolk til grundige diskussioner af, 

hvad det betyder for vores fællesskaber at kunne tilbyde 

deltagelsesmuligheder for flere, og hvordan det bringer vo-

res viden i spil på nye måder. 

Vi må udvikle dialogen i flere retninger: for det første skal 

vi understøtte vores politikere i at udvikle mål og strategier 

for inklusion i dialog med forældre og andre lokale interes-

senter. For det andet skal vi hjælpe vores decentrale ledere 

med at påtage sig og varetage den omstilling af vores tilbud, 

som er nødvendig. Og for det tredje skal vi understøtte en 

kompromisløs høj kvalitet i de videnscentre, som skal bane 

vejen for udviklingen af inkluderende miljøer og indsatser. 

Børne- og kulturchefen har en nøglerolle som formidler mel-

lem disse mange processer. Også her skal skabes nye veje, 

og al viden skal bruges på nye måder. I inklusionens og bør-

nenes tjeneste.
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