
Udarbejdet af Thr januar 2020 

Princip vedr inklusion af børn i udsatte positioner 

 

Sammenhæng: 

Uddrag fra Herning Kommunes guide til den styrkede pædagogiske læreplan 

”Inklusion omfatter såvel fysisk integration som social integration, og der er såvel et 

omsorgs- som et udviklingsperspektiv. Inklusion er en proces, hvor der er fokus på 

udviklings- og omsorgsmiljøet og de sociale fællesskaber. Det er således udviklings- 

og omsorgsmiljøerne, der skal tilpasses barnet, såvel som barnet skal lære at begå 

sig i de mange arenaer og fællesskaber, som naturligt hører med til at være barn, 

ung og voksen. Tilpasningen skal ikke alene ske til børn med særlige behov, men til 

alle børn, idet alle børn opfattes med forskellige/særlige behov. 

 

 

Mål: Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter 

 

Tiltag:  

- Alle børn drøftes på stuemøder, og der udarbejdes notatark på hvert barn, 

hvor der skrives dato og initialer hver gang, der noteres. 

- Observeres mistrivsel og/eller uhensigtsmæssig adfærd hos et barn laver 

teamet omkring barnet en handleplan (smtte). Både barnet (i det omfang, det 

vurderes muligt) og barnets forældre inddrages i processen. Lederen 

orienteres. 

- Kontaktpædagogen sørger for at informere resten af personalegruppen om, 

at der er lavet en smtte på et barn. Orienteringen foregår på førstkommende 

fælles stuemøde. 

- Er der efter evaluering af handleplanen stadig en bekymring i forhold til 

barnet, inddrages lkt-pædagogen i processen, ud fra en kort skriftlig 

beskrivelse lavet af teamet omkring barnet. 

- Lkt-pædagogen afholder møde med teamet og lederen i forhold til nye 

anvisninger i tilgangen til barnet.  



- Er der efter evaluering af lkt-indsatsen stadig en bekymring, inddrages ppr i 

kraft et ressourcecentermøde, fælles forum eller netværksmøde. Lederen 

afgør i samråd med ppr, hvilket møde, der indkaldes til. 

 

 

 

Tegn:  

- At vi har notater vedr. alle børn, så vi har en opdateret skriftlig viden om 

deres trivsel 

- At der samarbejdes om at få udført de tiltag/handleanvisninger, der står 

beskrevet i smtte-modellen 

- At Lkt-pædagogen inddrages og har mulighed for at byde ind med nye 

løsningsmuligheder 

- At der ved henvendelse til ppr bliver åbnet op for nye perspektiver 

- At barnet der mistrives, kommer i trivsel 

 

Evaluering: 

Dette princip evalueres på første personalemøde i 2021. 

 

 

 


