
InklusIonsparat?  
– få 13 korrekte forkert korrekt

1 har personalet gennemgået en praksisuddannelse, der sigter mod at skabe tydelige forventninger, forebyggende indsatser  
og god konflikthåndtering.

2 undgår vi at råbe højt, stille os truende an og fortælle eleverne, hvad de ikke må. i stedet møder vi eleverne med indøvede  
forventninger, som fortæller, hvad de skal gøre.

3 tilstræber vi at give eleverne fem positive tilbagemeldinger for hver konsekvens. fordi vi ved, at god trivsel giver det bedste  
læringsmiljø.

4 er en konsekvens den mildest mulige og forudsigelig for eleven. fordi uforudsigelige konsekvenser skaber usikkerhed, som igen 
øger konfliktpotentialet.

5 gør vi alt for at gribe eleverne i at gøre det rigtige. så når urolige kim endelig lever op til de indøvede forventninger, så påskønner vi det.
6  ignorerer vi mindre forseelser. i stedet fokuserer vi på dem, som lever op til forventningerne, og lader dermed det gode eksempel fylde.
7 kender alle voksne de forventninger, vi har til eleverne. vi er uddannet i at stille forventningerne til eleverne på en måde, så kon-

fliktpotentialet er mindst muligt. desuden har vi rollespillet pædagogiske teknikker til at nedtrappe eller undgå konflikter.
8  har vi mulighed for at forberede udfordrende elever på skoledagen ved at lave »tjek ind«. Tilsvarende laver vi »tjek ud« og taler 

med eleven om, hvad der lykkedes, og hvad der var svært samt om mulige løsninger.
9  praktiserer lærerne klasseledelse efter enslydende principper, naturligvis med justeringer i forhold til alderstrin.

10 er der et undervisningsforløb for de elever, som er særligt udfordrende. vi træner blandt andet sociale færdigheder og vredeskontrol.
11 har vi systematiseret konfliktindberetningerne, så vi kan se, om der er særlige situationer eller områder på skolen, hvor det ofte 

går galt. derfor kan vi hurtigt sætte ind og finde løsninger.
12 arbejdes der med hæmmende og fremmende faktorer. vi søger at gøre mere af det, vi er gode til, og rette op på de områder, hvor 

det ikke fungerer. det kan for eksempel føre til en mere anerkendende ledelse og bedre kollegaskab.
13 min skole stræber kort sagt efter at være et helt særligt sted med plads til forskellighed. dog med klare forventninger, som gør 

skolen til et trygt og rart sted at være.
antal forkerte/korrekte

f o l k e s k o l e n  /  0 1  /  2 0 1 3  /  25 

Nå, hvordan gik det så med testen, kære 
folkeskole? Jeg håber, du fik sat mange 
kryds under »korrekt«. Selvfølgelig fordi 
de børn, der allerede går hos dig, vil nyde 
godt af det tydelige læringsmiljø, som til-
tagene i Pals giver dem. Men naturligvis 
tænker jeg her først og fremmest på mine 

egne elever, der lige om lidt bliver dine. 
De har brug for at blive rummet i en tryg 
ramme a la den, som tiltagene i Pals giver 
dem. Mit afsluttende spørgsmål til dig ly-
der derfor: 

Er du parat til at gå i samme retning 
som os og forfølge de pædagogiske strate-

gier, som vi selv begynder at kunne se de 
positive resultater af?  
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Vil du være inklusionsparat med Pals?  
Artiklen fortsætter på folkeskolen.dk, hvor 
Kim Johannessen kommenterer nogle af de 
mere provokerende elementer i Pals.
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