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Princip for Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 

Hvorfor ovenstående princip på Strandskolen? 

I februar 2017 vedtog folketinget en ændring af folkeskoleloven, der blandt andet føjede endnu et 
punkt på listen over obligatoriske principper. Det er § 44, stk. 2, nr. 2, som hedder ”skolens 
arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber”. Baggrunden var 
rapporten ”Afrapportering af inklusionseftersynet” fra maj 2016, hvor de blandt andet foreslås, at 
skolebestyrelserne skal udarbejde principper for inkluderende læringsmiljøer og skolens arbejde 
med elevernes udvikling skolens fællesskaber. 

Det nye princip skal ses i sammenhæng med en anden, samtidig ændring af folkeskoleloven. Det 
var § 18, stk. 2, der fik en ny formulering, så der nu står: 

”Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, 
planlægger og tilrettelægger undervisningen, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder 
socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.” 

Formål med princippet: 

Det er med henblik på at understøtte, at der skabes faglige og sociale fællesskaber og dermed et 
inkluderende læringsmiljø på Strandskolen. 

Strandskolen har et vedtaget princip for inklusion, trivselshandleplanen som er oplagt at tage 
udgangspunkt i, dog med følgende tilføjelser. 

Strandskolens praksis tager afsæt i at være inkluderende, dette på alle planer, vi skal rumme 
hinanden og forældre skal rumme hinandens børn. 

Vi skal alle sammen løbende have fokus på at vil skal kommunikere ordentligt og med respekt: 

Med hinanden, om hinanden og til hinanden. Både i tale og på skrift og alle platforme. 

I forhold til den pædagogiske praksis omkring fællesskaber, er afsættet afdelingerne. Skolen er 
afdelingsopdelt og praksis i de enkelte afdelinger tager sit afsæt der. Vi understøtter tankegangen 
om, at man som elev på Strandskolen er tilknyttet en årgang, en afdeling og en række hold eller i 
indskolingen en klasse. I den forbindelse er det vigtigt og centralt at både sikre den røde tråd men 
også anerkende vigtigheden af autonomi i afdelingen og respekten for at eleverne er på meget 
forskellige niveauer, fysisk og psykisk. 

http://cms.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf16/maj/160511-samlet-afrapportering2.pdf
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I forhold til den faglige støtte og de understøttende funktioner på Strandskolen. Vi styrker dette 
ved at rykke det tættere på eleverne og have et fokus på at understøtte alle eleverne på 
Strandskolen. Centrum for dette arbejde er skolens PLC (Pædagogisk Lærings Center). Den 
inkluderende tanke på Strandskolen tager sit afsæt i at, målet er inklusion, inklusion i det 
fællesskab man er en del af. Vi mener, at opgaverne omkring eleverne løses bedst tæt på 
eleverne. Den praksis skal understøttes og dyrkes endnu mere. 

Elevernes stemme er altafgørende, i arbejdet, vi vil gerne understøtte praksis, hvor eleverne 
bringes endnu tættere på egen praksis og læring, dette i processer, der er samskabende og 
udviklende, dette kan gøres gennem hele skoleforløbet. 

Forældrenes stemme er også central, vi vil gerne endnu tættere på hvordan vores praksis opleves 
og efterleves. Dette gøres løbende i skole/hjem samarbejdet og endvidere opfordres 
medlemmerne af de respektive klasseforældreråd, at deltage i årsmødet med skolebestyrelsen, 
der afholdes i begyndelsen af skoleåret. 

Medarbejderne på Strandskolens praksis afspejler sig i dette princip. Vi er løbende i dialog omkring 
vores pædagogiske arbejde, hvor vores fokus er progressionen hos alle. Vi arbejder systematisk 
med blandt andet: STM(skolen-teamet-medarbejderen) -EFM(eleven-forældrene-medarbejderen) 
og skolens vision, dette vil vi meget gerne i dialog med alle omkring i forskellige fora. 

 

Vedtaget af SB den 30. maj 2017 

 


