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Sektorpolitikken for skoleområdet er en præsen-
tation af de mål og de holdninger, som skal være 
kendetegnende for skolerne i Randers Kommune. 
Sektorpolitikken omfatter derfor både skolens 
kerneydelse og de funktioner, der knytter sig her 
til. Den samlede vision for skolerne er:

at give børnene de bedst mulige forudsætninger •	
for at klare sig i livet. 
at alle børn i Randers kommune får en skole-•	
uddannelse af høj kvalitet, der vil sætte dem 
i stand til at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse.

Folkeskoleloven er fundamentet for den samlede 
politik for området og arbejdet på den enkelte 
skole. Udgangspunktet for sektorpolitikken i øv-
rigt er byrådets Vision 2016, den Overordnet børn 
og ungepolitik samt de tværgående politikker. 
Endelig fastlægges de særlige indsatsområder i 
Helhedsplanen.

Den røde tråd 
Sektorpolitikkens formål er at sikre en fælles til-
gang i arbejdet med børn på hele skoleområdet. 
Derfor omfatter sektorpolitikken samtlige børn på 
Randers Kommunes folkeskoler – herunder skole-
fritidsordninger, specialskoler og heldagsskoler. 

Et centralt mål er, at arbejdet med børnene sker 
med udgangspunkt i tre centrale begreber:

Barnet i centrum•	
Helhed i indsatsen •	
Tværfaglighed •	

Ønsket er etableringen af det bedst mulige un-
dervisningstilbud for det enkelte barn ved at ar-
bejde helhedsorienteret i indsatsen på den en-
kelte skole og i det tværfaglige samarbejde. Da 
Randers Kommune ønsker at satse målrettet på 
anvendelsen af IKT på skoleområdet, vil det være 
naturligt at tænke brugen af IKT ind i arbejdet 
med sektorpolitikken. Derudover er dialog, tillid 
og samarbejde nøgleord i arbejdet med sektor-
politikken og forventes derfor at præge forholdet 
mellem, børn, forældre, medarbejdere og ledelse 
på den enkelte skole. 

Et andet centralt mål med sektorpolitikken er at 
sikre en høj grad af inklusion, hvorfor der fortsat 
skal udvikles støttende læringsmiljøer, der imø-
dekommer det enkelte barns behov og anerken-
der, at børn har forskellige forudsætninger. Det er 
derfor væsentligt, at der anvendes samme sprog 
blandt andet i form af en anerkendende og res-
sourceorienteret tilgang til barnet eller den unge.

Indledning
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Områder i fokus 
Sektorpolitikken er bygget op omkring fire over-
ordnede temaer, der repræsenterer sektorpolitik-
kens fire fokusområder. De fire temaer er:

Læring og uddannelse•	
De gode relationer•	
Sundhed for sjæl og krop•	
Børn har individuelle behov•	

Under hvert tema opereres der med fire interes-
senter; børnene, forældrene, medarbejderne og 
ledelserne, der alle er centrale partnere på sko-
leområdet. Endvidere er der angivet målsætnin-
ger og eksempler på initiativer, der kan inspirere, 
underbygge og udvikle det pædagogiske arbejde 
inden for hvert af temaerne. 

Fælles platform
Politikken er blevet til i tæt samspil med repræ-
sentanter for medarbejderne, forældrene og bør-
nene samt lederne fra alle Kommunens skoler. 
Politikkens ideer, tanker og eksempler bygger 
således på nævnte persongruppers input fra en 
række netværksmøder, hvor deltagerne på tværs 
af skoler og tilhørsforhold gennem konstruktiv 
dialog i mindre grupper har bidraget med konkre-
te forslag og ønsker til politikken. Efterfølgende 

er gruppernes materiale blevet sammenskrevet og 
omsat til sektorpolitikken for skoleområdet. En 
del af forslagene er dog gengivet i kursiv under 
de enkelte temaer. Afslutningsvis er der blevet 
gennemført et dialogmøde mellem politikere og 
repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Forvaltningen skal i arbejdet med sektorpolitik-
ken opfattes som en fælles samarbejdspartner, der 
blandt andet kan være med til at formidle kontakter 
og ideer på tværs af skolerne. Selvom forvaltningen 
har det overordnede ansvar for området, følger im-
plementeringen og udfoldelsen af sektorpolitikken 
dog stadig den decentrale struktur, som er fastlagt 
i Randers modellen. Det påhviler derfor i høj grad 
den enkelte skole at iværksætte de nødvendige ini-
tiativer for at nå sektorpolitikkens mål og hensigter. 
Forvaltningen vil dog i videst mulig omfang gennem 
rådgivning og samarbejde bistå den enkelte skole i 
dette arbejde. Forvaltningen skal blandt andet:

sikre, at hele organisationen sætter fokus på •	
udmøntning af sektorpolitikken gennem tema-
ledermøder, kursusvirksomhed., netværk m.v.
sikre en løbende opfølgning gennem kvalitets-•	
samtalerne på baggrund af kvalitetsrapporten, 
hvor implementering af sektorpolitikken er et 
fast tema
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sikre en kommunikation på tværs af organisa-•	
tionen, om gode eksempler og initiativer til in-
spiration for alle skolerne
sikre, at andre samarbejdsparter i relevant om-•	
fang inddrages i samarbejdet om sektorpolitik-
ken. Der kan først og fremmest være tale om 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, Pæda-
gogisk Udvikling, børn og familiedistrikterne, 
Randers Ungdomsskole og fritidshjemmene
medvirke til at sikre, at sektorpolitikken bliver •	
meget synlig i kommende aftaler mellem sko-
lerne og byrådet.

Status og evaluering 
Evaluering af sektorpolitikken sker som et led i 
evalueringen af skolernes aftaler med byrådet, 
idet aftalemålene i høj grad afspejler målsætnin-
ger og initiativer i sektorpolitikken. Tidsperspekti-
vet for sektorpolitikken er 4-årigt. 

Sektorpolitikken vil endvidere blive evalueret i 
forbindelse med de årlige kvalitetssamtaler på 
baggrund af skolernes kvalitetsrapporter.
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Børns læring er en integreret og sammenhængen-
de proces, som foregår kontinuerligt i de sociale 
sammenhænge, som børnene indgår i. Børnene 
tilegner sig i denne proces viden, færdigheder og 
faglige kompetencer på forskellige måder ved at 
møde udfordringer, der passer til det enkelte barns 
fysiske, sociale og faglige muligheder og ressour-
cer. Læring sker både, når børnene arbejder alene 
og i grupper af varierende størrelser, er hjemme 
og hos venner. Det er derfor afgørende, at sko-
lens læringsstrategi bygger på læringsmiljøer, der 
løbende tilpasser sig børnenes forskellige måder 
at lære på (læringsstile), relationer og ressourcer 
både som gruppe og som enkelt personer. Ligele-
des skal et systematisk arbejde med læringsmil-
jøerne sikre, at børnene oplever overgange som en 
naturlig del af det at gå i skole.

Et centralt mål er, at læringsmiljøerne skal give 
børnene lyst til læring, uddannelse og sikre sam-
menhæng i det enkelte barns psykiske, sociale 
og faglige udvikling. Det er derfor afgørende, at 
børnenes trivsel og velbefindende sættes i fokus. 
Det betyder blandt andet, at der skal arbejdes an-
erkendende og ressourceorienteret med børnene 
og at alle børn inddrages i planlægningen af deres 
hverdag. Det er ligeledes af afgørende betydning, 
at der sker en styrkelse af skole-hjemsamarbejdet 

Læring og uddannelse
og at samarbejdet bygger på dialog, gensidig tillid 
samt en reel mulighed for forældrene for at enga-
gere sig i barnets hverdag og undervisning. 

Børnene
Barnets udbytte af læringsprocessen øges gen-
nem processer, der byder på oplevelser, skaber 
undren hos barnet. Barnet bør desuden have mu-
lighed for at indgå i selvvalgte læringsoplevelser 
og i øvrigt inddrages i planlægningen af proces-
sen. Læringsprocessen skal udfordre alle barnets 
sanser, udvikle barnets evne til refleksiv tænkning 
og sikre ligeværdige muligheder for alle børn uan-
set fysiske, sociale og faglige forudsætninger. Ak-
tiviteterne i forhold til det enkelte barn skal derfor 
tage udgangspunkt i barnets faglige og personlige 
ressourcer. Det er væsentligt, at læringsmiljøet og 
-processen omfatter en socialisering, der under-
bygger de gode relationer. 

Dette kan ske ved:
At udarbejde forskellige modeller med henblik •	
på lektiedifferentiering, hvor omfanget af lek-
tier tilpasses det enkelte barns ressourcemæs-
sige muligheder. Lektiecafeer giver mulighed 
for, at lektierne kan laves med hjælp og støtte 
fra skolens medarbejdere. 
At have fokus på de nyeste og mest effektive •	
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læringsmetoder og at de bruges aktivt til at nå 
børnenes individuelle læringsmål.
At læringsmiljøerne bygger på, at det enkelte •	
barn oplever at blive set og forstået.
En løbende kompetenceudvikling af medarbej-•	
derne, for at sikre, at der eksisterer den nød-
vendige kvalitet og faglige viden til at udvikle 
læringsmiljøerne.
At skolen indretter sig efter børnenes særlige •	
behov.

Forældrene
Forældrene er de vigtigste voksne i barnets liv og 
barnets mest betydningsfulde rollemodeller. Der-
for er forældrenes engagement en af de væsent-
ligste faktorer i forhold til barnets udbytte af de 
læringsprocesser, som foregår på skolen. Det er 
vigtigt, at forældrene er interesseret i og opfatter 
barnet som et barn i udvikling, samt at forældre-
ne dels understøtter barnets egne og dels skolens 
initiativer. 

Dette kan ske ved:
At forældrene indgår i dialog og samarbejde •	
med medarbejderne om barnets læring. Der 
skal blandt andet ske en forventningsafklaring 
i forhold til, hvem der har ansvaret for hvad. 
Reel forældreindflydelse og dermed medansvar 

giver forældrene lyst til at involvere sig aktivt i 
barnets og klassens læring.
At der er en tydelig dialog mellem barnet, for-•	
ældrene og lærerne i forhold til mængden af og 
synet på lektier. 
At forældrene inviteres til åbent hus arrange-•	
menter på skolen, hvor børnene og medarbej-
derne viser rundt og fortæller om det de går og 
laver, hvad de er glade for og om deres favorit 
aktivitet. 

Medarbejderne
Det er medarbejdernes ansvar - blandt andet i dia-
log med forældrene - at sikre, at børnene møder 
udfordringer, der modsvarer deres fysiske, sociale 
og faglige udvikling. Den enkelte medarbejder 
bør derfor arbejde efter en metode, der løbende 
tilpasses klassens og det enkelte barns fysiske, 
sociale og faglige behov og ressourcer. Endvidere 
skal medarbejderne sørge for at indrette udfor-
drende læringsmiljøer. Læringsmiljøerne skal give 
mulighed for dialog omkring den læring, der aktu-
elt finder sted og de skal være fleksible og rumme 
muligheder for både leg og læring.

Dette kan ske ved:
At medarbejderne vedvarende søger at med-•	
virke til favnende og udviklende relationer, der 
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giver grobund for lyst til læring. Det er perso-
nalets opgave at udvikle og formidle lærings-
redskaber, der understøtter det enkelte barns 
kompetencer.
At medarbejderne besidder opdateret viden om •	
deres fag og redskaber, der kan være med til at 
sikre en fleksibel og udviklende undervisning.
Skolebiblioteket gøres til skolens centrale vi-•	
denscenter med en åbningstid, der gør det til et 
naturligt sted for både børn, forældre og medar-
bejdere at søge viden og rådgivning
At medarbejderne udfordrer hinanden i synet •	
på børnene, klassen, relationerne mv., for at 
sikre en løbende drøftelse og perspektivering af 
skolens læringsmiljøer.

Ledelse
Ledelsen sikrer, at der er fokus på den løbende 
udvikling af skolens læringsmiljø. Det er ligeledes 
ledelsens ansvar, at den nødvendige viden er til 
rådighed på skolen. 

Dette kan ske ved:
At en medarbejdergruppe er sammensat så-•	
ledes, at organisationen besidder forskellige 
kompetencer, der er nødvendige i forhold til 
inkluderende læringsmiljøer.
At ledelsen inspirerer og motiverer medarbej-•	

derne til at tilegne sig den nyeste viden og til at 
udvikle inkluderende læringsmiljøer. Ledelsen 
kan fortælle de gode historie og sætte fokus på 
de ting, der lykkes. Gøre mere af det der lyk-
kes.
At skolenetværkene bliver bedre til at drage •	
nytte af de ressourcer og den viden, som al-
lerede findes i netværket.
At ledelsen informerer medarbejderne og for-•	
ældrene om ny viden og forskning i forhold til 
læring.
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En væsentlig forudsætning for børns trivsel er, at 
de indgår i relationer, der giver dem tryghed, an-
erkendelse og som bygger på tillid og dialog. Det 
er derfor nødvendigt, at skolerne arbejder bevidst 
med de relationer, som børnene indgår i. Relati-
onsarbejdet handler om at få det enkelte barn til 
at føle sig velkomment, anerkendt og forstået i 
samspillet med medarbejdere, forældre, ledelse 
og andre børn. Det er ligeledes helt centralt, at 
barnet indgår i meningsgivende fællesskaber, hvor 
det møder andre, der som barnet selv, overholder 
de fælles spilleregler. At være med i meningsgi-
vende og dermed betydningsfulde fællesskaber er 
desuden med til at sikre udviklingen af barnets 
psykiske, sociale og faglige kompetencer.

På skolen er det medarbejderne og ledelsen, der 
har ansvaret for, at alle børn indgår i velfungeren-
de relationer. Det ændrer dog ikke ved, at børn, 
forældre, medarbejdere og ledelse bærer et fælles 
ansvar for, at alle børn oplever, at de har haft en 
god dag i skolen. 

Børnene 
Børnene indgår dagligt i en lang række forskellige 
relationer – i familien, i undervisningssituationer 
og i fritidsordninger. Børnenes relationskompe-
tencer udfordres og udvikles derfor løbende, hvor-

De gode relationer
for det er vigtigt, at der på skolen arbejdes bevidst 
med at inddrage børnene i relationsarbejdet med 
henblik på at styrke og udvikle børnenes relati-
onskompetencer. Det er væsentligt, at børnene 
får en forståelse for, hvordan de gode relationer 
skabes og fastholdes. 

Dette kan ske ved:
At der arbejdes med ildsjæle og rollemodeller. •	
Venskaber på tværs af årgange og klasser giver 
øget tryghed blandt børnene. Kan ske i form 
af legepatruljer og makkeraftaler på tværs af 
årgangene. Lektiecafeer er en anden mulighed 
for at blande børnene på nye måder og skabe 
rum for nye venskaber.
At give børnene direkte indflydelse på egen •	
hverdag. Det kan ske i forbindelse med en 
renovering af skolegården eller etablering af 
spændende aldersvarende ungdomsmiljøer til 
de ældste klasser.
At arbejde med forpligtende fællesskaber, hvor •	
børnene lærer fordelene ved at indgå i et fæl-
lesskab og oplever at det er nødvendigt at over-
holde spilleregler. 
At synliggøre konflikter og løse dem i fælles-•	
skab ved at lave aftaler om, hvordan man er 
over for hinanden.
At afholde elevsamtaler, hvor klasselæreren og •	
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det enkelte barn snakker om mål, ønsker og 
trivsel på tomandshånd.

Forældrene
At skabe gode relationer for børnene handler også 
om at skabe gode relationer i skole-hjem sam-
arbejdet og forældrene i mellem. Forældrenes 
adfærd har stor betydning for, hvordan børnene 
agerer overfor hinanden og andre voksne. Det 
gode forældresamarbejde er kendetegnet ved en 
kultur, hvor forældrene er med til at tage ansva-
ret for, støtte op om og sikre en sammenhæng i 
det relationsarbejde, der finder sted i hjemmet og 
på skolen. Det er således et naturligt element, at 
forældrene tager ansvar, anerkender og støtter op 
om barnets positive legerelationer. Det er derfor 
nødvendigt, at forældre er bekendt med skolens 
relationsarbejde. 

Dette kan ske ved:
At arbejde med differentierede former for for-•	
ældrekontakt og forældreinddragelse, der giver 
mulighed for at opbygge en kontaktform og 
drage nytte af de ressourcer, som forældrene 
rummer.
At etablere forældrenetværk, hvor forældrene •	
drøfter værdier og laver forpligtigende aftaler i 
forhold til eksempelvis fødselsdage, alkohol og 

samvær i og uden for skolen.
At forældre og medarbejdere i samarbejde af-•	
stemmer og konkretiserer gensidige forventnin-
ger til hinanden i forhold til relationsarbejdet. 
At til passe skolehjemsamtalerne det enkelt •	
barns og børnegruppens konkrete behov.

Medarbejderne 
Ansvaret for de gode relationer ligger hos medar-
bejderne og ledelsen. Medarbejderne er i det dag-
lige børnenes primære rollemodeller på skolen, 
og det er medarbejderne, som har ansvaret for 
at skabe rammer, der giver børnene mulighed og 
lyst til at dyrke de gode relationer. Fælles for de 
gode relationer i Randers Kommune er, at de byg-
ger på en nærværende og anerkendende tilgang 
til børnene. Medarbejderne skal derfor løbende 
aflæse og afsøge barnets behov, for derigennem 
at understøtte og virkeliggøre barnets udviklings-
potentialer. 

Dette kan ske ved:
At medarbejderne er bevidste om deres betyd-•	
ning og indflydelse i forhold til børnenes ind-
byrdes relationer. Det kan ske ved at arbejde 
med inklusion og tværfagligt samarbejde, hvor 
eksempelvis lærere og pædagoger får mulighed 
for og lyst til at bruge hinandens kompetencer 
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i nye sammenhænge. Det handler her om at se 
muligheden i forskelligheden.
At der i teamet sættes fokus på, hvordan arbej-•	
det med relationer kan skabe innovative ideer i 
forhold til læringsmiljøerne.
At medarbejderne har en fleksibel og anerken-•	
dende tilgang i mødet med det enkelte barn.
At der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø.•	

Ledelse
Det er væsentligt, at ledelsen skaber fundamen-
tet og har ansvaret for udviklingen af en anerken-
dende kultur på skolen. Ledelsen udarbejder og 
beskriver, i dialog med medarbejderne og eksem-
pelvis skolebestyrelsen, de overordnede rammer 
og principper, inden hvor hvilke, relationsarbejdet 
udfoldes. Ledelsen opstiller fælles mål for relati-
onsarbejdet, der støtter op om og sikrer tid, ro og 
rum til udfoldelsen af det gode relationsarbejde.

Dette kan ske ved:
At ledelsen skaber rum, tid og plads for per-•	
sonalegruppen til at tænke visionært, eksperi-
mentere og udvikle nye metoder med henblik 
på at kvalificere relationsarbejdet. 
At ledelsen skaber rum for et tættere indflydel-•	
ses- og dialogbaseret samarbejde med forældre 
og børn i forhold til undervisningen.

At ledelsen sikrer klare rammer for relations-•	
arbejdet på den enkelte skole. Børn, forældre 
og medarbejdere skal kende forventningerne til 
dem og kende skolens værdier og normer.
At ledelsen præsenterer tanker og ideer med hen-•	
blik på at give børnene, forældrene og medarbej-
derne inspiration og lyst til at udvikle skolen.
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I Randers Kommune er sundhed et centralt og 
vigtigt emne i arbejdet med børn i alle aldre. 
Sundhed betragtes som en vigtig forudsætning 
for børns læring og trivsel - både når det gælder 
deres opvækst generelt og ikke mindst i forhold til 
det enkelte barns positive udbytte af de sociale og 
faglige aktiviteter på skolen. Børn tilbringer i dag 
en stor del af deres tid på skolen og indgår derfor i 
en lang række aktiviteter med direkte og indirekte 
relation til skolen. Det er derfor kun naturligt, at 
børnenes sundhed i videst mulige omfang tænkes 
ind i skolens arbejde.

At skabe sunde børn handler om at give liv og næ-
ring for både sjæl og krop. Det er derfor nødven-
digt, at arbejdet på den enkelte skole bygger på en 
helhedsopfattelse af barnet, hvor der lægges vægt 
på en samlet styrkelse af det enkelte barns fysi-
ske, psykiske og sociale sundhed. Udgangspunktet 
er WHOs (World Health Organization) definition af 
sundhed, der beskriver sundhed som et dynamisk 
stadium af fysisk, psykisk og socialt velvære. 

De sundhedsfremmende tiltag kan derfor indde-
les i tre grupper, der hver dækker over en række 
emner, der alle medvirker til at skabe sunde børn 
med en aktiv livsstil med sunde vaner og derved 
øge deres trivsel, velvære og livskvalitet.

Børnene
Børnene tilbringer en stor del af deres tid i sko-
len og skolens medarbejdere ser derfor børnene i 
en række betydningsfulde sammenhænge i hver-
dagen. Det er derfor af stor betydning, at sund-
hedsfremmende tiltag tænkes ind i børnenes 
hverdag.

Dette kan ske ved:
Kantine med eller uden kostordninger. •	 Mulig-
hed for morgenmad. Eleverne kan være en del 
af madlavningsprocessen. Frikvartererne skal 
have en længde, som giver tid og ro til at lave, 
købe og spise maden.
Man kan bevæge sig i alle fag. Bevægelse og •	
ude-liv tænkes ind i alle fag. En tur rundt i lo-
kalområdet rummer mange muligheder for be-
vægelse og positive ude-oplevelser.
Etablering af udeområder og legepladser der er •	
inspirerende og velholdte. Inddragelse af bør-
nene i form af temadage, hvor børnene præsen-
terer ting, som de synes skal være i skolegår-
den og som appellerer til leg og fysisk aktivitet. 
Etablering af legepatruljer, hvor ældre elever 
hjælper de yngre årgange. 
Fysiske aktiviteter indlagt i undervisningen gi-•	
ver ofte rum og plads til at andre børn får mu-
lighed for at vise det de er gode til.

Sundhed for sjæl og krop
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Forældrene
Børnenes sundhed er et fælles ansvar, hvor for-
ældrene er de primære ansvarlige og skolerne de 
sekundære. Det ændrer dog ikke på, at et velfun-
gerende og positivt samarbejde mellem forældre 
og skolen er helt centralt for, at det kan lykkes.

Dette kan ske ved:
At barnets fysiske, psykiske og sociale sundhed •	
indgår som tema i forældresamtalerne, hvor 
barnets samlede sundhed kobles til gensidige 
forventninger, aftaler og indsatser.
At forældrene kan søge vejledning og inspira-•	
tion på skolen om børns kost, motion, søvn, an-
erkendelse, trivsel m.v.
At forældrene er bevidste om deres betydning •	
som rollemodel, samt om hvordan de kan give 
deres barn de en god start på livet. Råd og vej-
ledning kan være en del af skolens tilbud til 
familierne – eventuelt gennem samarbejde med 
sundhedshuse og lignende.
Forældrene skal gøres opmærksomme på deres •	
betydning for børnenes indbyrdes trivsel og re-
lationer.
Der skal arbejdes målrettet med at gøre forældrene •	
opmærksomme på, at børn faktisk kan og gerne vil 
bevæge sig - herunder at gå eller cykle til skole. Der-
for kan der også arbejdes med trafiksikkerheden.

Medarbejderne
Medarbejderne er meget tætte på børnene og de 
har derfor gode muligheder for at skabe sunde va-
ner hos børnene, ligesom de i høj grad er med til at 
motivere og inspirere børnene til at foretage de sun-
de valg. Det er derfor vigtigt, at den enkelte med-
arbejder i det daglige arbejde er bevidst om egen 
betydning og opmærksom på, hvornår og hvordan 
der er behov for at arbejde med det enkelte barns 
fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Dette kan ske ved:
At medarbejderne i deres pædagogiske arbejde •	
bliver bevidste om, at de er vigtige rollemodel-
ler for børnene.
At medarbejderne skaber inspirerende miljøer, •	
der bygger på eksempelvis tolerance, bevægel-
se, hvile, sunde kostvaner.
At medarbejderne samarbejder med forældrene •	
i forhold til børnenes sundhed og kan vejlede 
forældrene - eventuelt hjælpe dem videre, hvis 
der er behov for ekstern hjælp.
At skabe trivsel for medarbejderne, så de har •	
større overskud til i hverdagen.

Ledelsen
Børnenes fysiske, psykiske og sociale sundhed 
skal tænkes ind i helheden, således at de sund-
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hedsfremmende tiltag bliver en integreret del af 
hverdagen på skolen både for børnene og medar-
bejdere. Det er vigtigt, at sundhed ikke opleves, 
som noget afgrænset - noget som skal overstås. 
Ledelsen skal derfor i samarbejde med medarbej-
derne og skolebestyrelsen sikre, at sundhedens 
tre dele bliver en naturlig og integreret del af livet 
på skolen.

Dette kan ske ved:
At ledelsen sikrer, at der bliver udarbejdet rele-•	
vante retningslinjer og sundhedspolitikker samt 
at der iværksættes de nødvendige initiativer i 
forhold til forbedring af eksempelvis det psyki-
ske arbejdsmiljø.
At ledelsen sikrer, at den kost, der bliver serve-•	
ret efterlever sundhedsstyrelsens anbefalinger.
At ledelsen motiverer medarbejderne til at tæn-•	
ke sundhedens tre dele ind i skolens hverdag, 
således de er gode rollemodeller for børnene.
At ledelsen sikrer, at medarbejderne er opdate-•	
ret i forhold til den nyeste viden omkring sund-
hed, samt om såvel nationale og kommunale 
tiltag.
At ledelsen støtter op omkring sundhedsfrem-•	
mende tiltag fra medarbejderne og andre.
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Alle børn har krav på, at der tages hensyn til de-
res individuelle behov. Derfor skal arbejdet med 
børnene tage udgangspunkt i det enkelte barns 
styrker og ressourcer. Der skal være fokus på mu-
ligheder og succeser i arbejdet med barnets fysi-
ske, sociale og faglige udvikling samt trivsel. Det 
er derfor vigtigt, at der etableres læringsmiljøer 
og -forløb, der løbende afstemmes efter børnenes 
fysiske, sociale og faglige standpunkter.

Det er vigtigt, at der i arbejdet med børnene er 
skærpet opmærksomhed på børn, som har behov 
for støtte. Ved børn med behov for støtte er der 
tale om børn, der i en periode kan have behov 
for ekstra opmærksomhed og hjælp. Det kan være 
børn med motoriske vanskeligheder, sent udvik-
lede børn, børn med fysisk og psykisk nedsat 
funktionsevne, samt børn med sociale og følel-
sesmæssige vanskeligheder. 

I Randers Kommune lægges der vægt på en høj 
grad af inklusion. Udgangspunktet er derfor, at 
alle børn går på en skole i tilknytning til det om-
råde, hvor barnet bor. Det er ligeledes vigtigt, at 
barnet oplever sig medregnet og har mulighed for 
at fungere på lige vilkår med skolens øvrige børn. 
I de situationer, hvor et barn måtte have behov 
for støtte, skal der i samarbejde med barnet, for-

Børn har individuelle behov
ældrene og de berørte medarbejdere altid udar-
bejdes en individuel handleplan for barnet ud fra 
et helhedssyn. Her gælder det, som i alle øvrige 
situationer, at barnet og dets familie skal tilbydes 
den bedst mulige støtte og hjælp. Randers Kom-
mune lægger derfor ligeledes vægt på fortsat at 
have specialiserede skoletilbud, der kan give bør-
nene og deres familier den nødvendige støtte. Det 
er dog vigtigt, at en eventuel skoleflytning finder 
sted i overensstemmelse med og i tæt dialog med 
barnets forældre. 

Børnene
Børn skal sikres en tidlig indsats i deres nærmiljø, 
således de via inkluderende og stimulerende læ-
ringsmiljøer understøttes i deres fysiske, sociale 
og faglige udvikling samt læring og trivsel. 

Dette kan ske ved:
At der arbejdes med undervisningsdiffentiering, •	
holdundervisning og andre former for flydende 
læringsmiljøer, hvor der lægges vægt på børne-
nes kompetencer og ressourcer.
At støttetilbud organiseres i fleksible enheder, •	
således at læringsmiljøerne på barnets skole til-
passes de individuelle behov og ressourcer.
At der etableres læringsmiljøer baseret på •	
tankerne bag læringsstile og de mange intel-
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ligenser. Børn lærer ad forskellige veje, hvorfor 
skolen skal prøve forskellige pædagogiske tiltag 
i arbejdet med det enkelte barn. Valg af un-
dervisningsmaterialer skal tage udgangspunkt 
i det enkelte barns fysiske, sociale og faglige 
ressourcer og behov. 
At der arbejdes med at gøre overgangen mellem •	
skolens afdelinger tryg og forudsigelig.
At de fysiske rammer gøres fleksible med mu-•	
lighed for situationstilpasning.

Forældrene
Forældrene er barnets vigtigste ressource, og det 
er derfor helt central, at de inddrages i forhold til 
skolens arbejde med børnenes særlige behov ge-
nerelt og specielt i de situationer, hvor et barn har 
behov for støtte. Samspillet mellem forældrene og 
skolen er af stor betydning, hvorfor det er vigtigt, at 
der er gensidig respekt, tillid og tryghed i mellem 
forældrene og skolens medarbejdere. Da tætheden 
i samarbejdet mellem forældrene og skolen varierer 
og ofte aftager jo ældre børnene bliver, er det vig-
tigt, at der skabes en naturlighed i relationer mel-
lem forældrene og skolen igennem hele skoletiden. 

Dette kan ske ved:
At forældrene inddrages som en aktiv del af •	
indsatsen. Det er vigtigt at sikre opbakning og 

forståelse fra hele forældrekredsen i forhold til 
børnenes individuelle behov. Forældrene kan 
lave sociale handleplaner for det sociale liv i 
klassen.
At der skabes åbenhed om skolens arbejde og •	
mulighed for at forældrene kan deltage i tvær-
faglige møder og bidrage med deres unikke 
viden om barnet. Skolen kan arrangere foræl-
drekurser, forældrearrangementer og forældre-
klasse med henblik på at gøre forældrene til en 
aktiv og engageret del af skolens ressourcer.
At der i forhold til børn med behov for støtte •	
skabes fokus på de ressourcer, kompetencer 
og muligheder, der er til stede i familien. Ek-
sempelvis gennem en anerkendende tilgang, 
empati og forståelse for familiens situation. Det 
er vigtigt, at der sikres kontinuitet i samarbejde 
med forældrene – herunder, at kontakten til 
PPR psykologer og socialrådgivere sker gennem 
så få medarbejdere som muligt.
At der skabes arrangementer og netværk på •	
tværs af klasser og skoler, hvor forældrene har 
mulighed for at møde ligestillede forældre.

Medarbejderne
Medarbejderne er de centrale drivkræfter i etab-
leringen af inkluderende læringsmiljøer, der til-
passes børnenes individuelle behov og eventuelle 
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behov for støtte. Når det gælder inklusion i for-
hold til skoleområdet bliver medarbejderne derfor 
vigtige initiativtagere. 

Dette kan ske ved: 
At medarbejderne arbejder ud fra et anerken-•	
dende helhedssyn og tager udgangspunkt i det 
enkelte barns behov, ressourcer og muligheder. 
Det er vigtigt med omstillingsparate og fleksible 
medarbejdere, der er nytænkende og innovative 
i forhold til at tilpasse skolen de aktuelle udfor-
dringer samtidig med, at de er konsekvente og 
bevarer den røde tråd i pædagogikken.
At læringsmiljøerne også tilgodeser børn med •	
særlige talenter.
At medarbejderne har øje for barnets ressour-•	
cer, succeshistorier samt stærke sider og tage 
udgangspunkt i dem, når barnets udviklingspo-
tentialer defineres. Elevplaner bruges aktivt og 
aftaler mellem hjemmet og skolen overholdes.
At der arbejdes med at styrke og vedligeholde •	
medarbejdernes faglige kompetencer gennem 
videre- og efteruddannelse. Der kan med fordel 
etableres faste samarbejdsrelationer med eks-
terne fagpersoner i form af fast sparring, coa-
ching og supervision. Der kan ligeledes hentes 
inspiration i LP-modellen.
At der etableres behovsspecifikke netværksgrup-•	

per for internt og på tværs af Børn og Skole - 
specielt med henblik på vidensudveksling for de 
medarbejdere, som underviser børn med behov 
for støtte. Det kan ske på tværs af skolerne.
At medarbejderne sikrer, at der videregives vig-•	
tig viden/information om barnet ved overgange 
i samarbejde med forældrene. Inddragelse af 
forældrene i arbejdet med barnet understreger, 
at forældrene er barnets vigtigste ressource og 
sikrer tillid og respekt mellem medarbejderne 
og forældrene.

Ledelsen
Skolens ledelse spiller en central rolle i forhold til 
skolen som skolen for alle børn. Ledelsen skal sikre, 
at der sker de nødvendige tiltag og at skolens læ-
ringsmiljøer bygger på inklusion og giver mulighed 
for at tilbyde børnene udfordringer, som passer til 
deres individuelle fysiske, sociale og faglige styrker 
og ressourcer. Skolens ledelse spiller endvidere en 
central rolle i forhold til samarbejdet mellem sko-
len og forældrene, hvor skolens ledelse i høj grad 
skal være med til at skabe en et konstruktivt sam-
arbejde baseret på gensidig tillid og dialog. 

Dette kan ske ved:
At ledelsen har det overordnede ansvar for, at •	
rammerne på skolen understøtter en høj grad 
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af inklusion. Ledelsen skaber rammerne for de 
udviklende læringsmiljøer.
At ledelsen sikrer, at personalet møder alle børn •	
på en anerkendende måde og opdager det en-
kelte barns ressourcer. Vigtigt, at ingen lærer/
pædagog “står alene” i arbejdet med at styrke 
ledelsen af klassen.
At der med udgangspunkt i skoleledelsernes •	
netværksgrupper etableres værktøjskasser og 
vidensenheder, hvor netværkets skoler kan hen-
te viden, ideer og eventuel få direkte hjælp i 
forhold til pædagogiske tiltag og virkemidler.
At ledelsen koordinerer og understøtter et lige-•	
værdigt og respektfuldt tværfagligt samarbejde, 
der medvirker til at sikre helhed omkring barnet 
i det tværfaglige rum.
At ledelsen understøtter udvikling og opkvalifi-•	
cering af medarbejderne i forhold til at arbejde 
inkluderende, anerkendende og relationsorien-
teret.
At der etableres en fast “støtte”-organisation •	
på eller i tilknytning til skolen, i form af fami-
lieklasser, faste psykologer og socialrådgivere.
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