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Børneskolens nye
rolle i det inkluderende
samfund
I andre artikler i dette temanummer er beskrevet såvel de specifikke
indlæringsvanskeligheder, der opstår i tilknytning til epilepsi som de
krav, den inkluderende skole stilles overfor. Dette indlæg vil derfor
ikke komme nærmere ind på disse områder, men fokusere på de
nye krav og opgaver, som Børneskolen og andre lands- og landsdelsdækkende skoler stilles overfor i fremtiden.

Præsentation
af Børneskolen
Børneskolen er en
lands- og landsdelsdækkende spe
cialskole, der i forbindelse med kommunalreformen er blevet en regional
foranstaltning.
Børneskolen underviser skoleelever,
som er indlagt på Epilepsihospitalet i
Dianalund. Årligt underviser skolen ca.
180 børn med epilepsi, og skolen har
gennem sin mere end 50-årige erfaring
oparbejdet en spidskompetence, hvad
angår pædagogisk observation af elever
med epilepsi. Børneskolen har derfor
en central rolle for en meget specifik
gruppe i en tid, hvor alle med særlige

behov forventes at kunne rummes i det
almindelige uddannelsessystem i det
lokale samfund. Udviklingen mod en
inkluderende skole stiller naturligvis
nye krav til skolen, men gør samtidig
dens eksistens endnu mere vital for
børn med indlæringsvanskeligheder i
tilknytning til epilepsi.

Børneskolens opgave i forhold
til elevernes hjemskoler
I hele landet er specialundervisningens organisering under forandring i
bestræbelserne på at skabe en inkluderende skole med den fare, at spidskompetencer og specialviden kan gå tabt.
Dette giver Børneskolen nye udfordringer, hvis den skal leve op til sin
forpligtigelse om at være med til at
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sikre, at specialviden ikke forsvinder,
og at børn med epilepsi bliver inkluderet forsvarligt.

Hvilken rådgivning og vejledning skal Børneskolen stå for i
fremtiden
Selve skolens hverdag, det tværfaglige
samarbejde, udredning af indlæringsvanskelighedernes karakter og omfang
samt afprøvning af kompenserende
indlæringsmetode, vil ikke være de
områder, der fordrer de største forandringer. Derimod vil det – set i lyset
af AKF’s undersøgelse og udviklingen i
folkeskolen mod en inkluderende skole
– være nødvendigt at udvikle nye koncepter til rådgivning og vejledning af
lærere og skoler.
Det betyder, at Børneskolen i fremtiden er nødt til at øge resurserne på
dette område og opbygge kommunikationssystemer, der kan nå den enkelte
lærer direkte.
Kommunikationen med den enkelte
lærer og skole foregår i dag primært
via den skolerapport, der altid sendes
til hjemskolen, når eleven efter tre til
fire uger slutter sit observationsophold på Børneskolen. Skolerapporten
rummer oplysninger om de indlæringsproblematikker, der er afdækket,
metodiske forslag til forbedring af
indlæringsmiljøet og en beskrivelse af
de kompenserende metoder, eleven og
forældrene er blevet præsenteret for
på skolen.
Selv om elever under observationsperioden i Børneskolen placeres i
faste klasser med jævnaldrende elever,
der undervises efter folkeskolelovens
almindelige krav, foregår observatio38

nerne i et beskyttet miljø, set i forhold
til undervisning i klasser med 20 elever
eller flere. Det betyder, at vores observationer og anvisninger måske ikke
uden videre kan anvendes i elevens
daglige skolegang, men at der er behov
for yderligere drøftelser, så det sikres,
at metoder m.v. sættes i relation til de
lokale forhold.
Vi ser allerede nu forskeligheden
økonomisk, organisatorisk og politisk
rundt om i landet. Det må antages, at
disse forskelle vil øges i takt med kommunernes stigende selvforvaltning og
øgede opgaveløsning. Det betyder, at
der aldrig findes en løsning, der gælder overalt, men at der skal udvikles
individuelle løsninger tilpasset til den
enkelte elevs lokalmiljø.
Børneskolen bliver derfor nødt til at
have nærmere kontakt til de enkelte
skoler og den enkelte lærer for at få et
indtryk af de lokale forhold. Gennem
dialogen skal skolen være med til at
udvikle lokale løsninger, der tilgodeser
og sikrer, at elever med epilepsi får
det optimale skoletilbud i deres lokalsamfund.
Det ideelle ville være et udrykningskorps, der kunne følge med til
lokalsamfundet. Men en mere realistisk
løsning er en internetbaseret løsning
til rådgivning og vejledning. I Sverige
og Norge har denne metode været
brugt på deres kompetencecentre til
rådgivning og vejledning ude i lokalsamfundene og er blevet udbygget
med webcams og internetkonferencer.
Lige nu arbejdes hen mod en løsning, der bygger på et lukket forum
på skolens hjemmeside, hvilket ville
være et stort skridt på vejen mod en
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mere direkte kommunikation med den
enkelte skole.

Store udfordringer
Hvor andre skoler skal evalueres på
elevernes færdigheder og kundskaber,
skal Børneskolen bl.a. vurderes på
sin effektivitet i forhold til at kommunikere observationer og metodikker
ud til de lokale skoler. Børneskolen
vil derfor i fremtiden have en kæmpe
udfordring i forhold til at opbygge
evalueringsredskaber, der kan vurdere
vores effektivitet på dette område.
Samtidig skal skolen være med til at
videreudvikle vores metoder til formidling af viden om epilepsi og indlæringsvanskeligheder.
Skolen skal også i samarbejde med
Videnscenter om Epilepsi, interesseorganisationer og andre faglige samar-

bejdspartnere sørge for at øge lokalområdernes viden om epilepsien og dens
følgevirkninger, så der kan blive taget
de fornødne hensyn i undervisningens
tilrettelæggelse og organisering.
Udfordringerne er store. Men forudsætningen for at der kan skabes en
folkeskole, der kan rumme alle børn og
samtidig sikre dem betingelser, så de
kan udnytte deres potentialer optimalt
er, at der findes højt specialiserede
institutioner som Børneskolen. Her
er opgaven at formidle specialviden
til lokalområderne, skabe dialog med
de lokale beslutningstagere og opgaveløsere og sammen med dem finde
løsninger, der sikrer, at alle kan få det
optimale undervisningstilbud, der hvor
de bor.
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