Inklusion:
I folkeskolen vil det fremtidige indsatsområde være inklusion. Derfor har SFO Bøgen
til stadighed fokus på sin pædagogisk inkluderende og anerkendende arbejdsform.
Formålet med inklusion er at give barnet de bedste mulige livsbetingelser og sætte
fokus på den anerkende tilgang til barnet. Det inkluderende miljø virker fremmende
for barnets muligheder for læring og udvikling.

SFO Bøgens definition på Inklusion:
Inklusion vil sige: At være en del af et fællesskab, hvor ansvaret ligger både ved
individet og ved gruppen.
Inklusion tager udgangspunkt i vores menneskesyn, som er beskrevet i vores
værdifolder, hvor nøgleordene er: accept, anerkendelse, værdifuld, plads til
forskellighed, tolerance.
En institution som arbejder med inklusion er et sted, hvor personer med forskellige
forudsætninger og baggrund ikke udskilles eller adskilles. Men opbygger et
fællesskab på tværs af forskelligheder med accept af det enkelte menneskes
ressourcer. Her bliver fællesskabet omdrejningspunktet, hvor der skabes rammer og
betingelser for, at barnet kan finde sin plads i det sociale fællesskab.
Integration:
Den enkelte har ansvaret for,
at tilpasse sig fællesskabet.

Inklusion:
Fællesskabet skaber rammen og
betingelserne for, at den enkelte
kan finde sin plads.
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Igennem inklusion lærer barnet:
• om forskelligheder og accept heraf.
• empati.
• at være undersøgende og nysgerrig.
• om vigtigheden af åbenhed. Her gælder det også forældrene – fx ved
forældremøder.

Inklusion i SFO-Bøgen:
Ved at arbejde med inklusion, tager vi udgangspunkt i børnenes indbyrdes relationer
og interesser. Vi lytter til, hvad børnene hver især kan byde ind med, hvad de har af
ønsker og behov. Vi giver derved børnene en følelse af, at være set og hørt - at høre
til i fællesskabet samt at opleve glæden ved at være en aktiv del af hverdagen.
Vi skal se forskellighed som en ressource og støtte og guide efter behov.
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Hvad kan i som forældre gøre?:
Inklusion handler som udgangspunkt om at undgå, at det enkelte barn lukkes ude af
sociale relationer og det samfund vi lever i. Inklusion er at undgå eksklusion.
I har som forældre stor indflydelse på, hvordan jeres barn opfatter andre børn og
voksne. Derfor er det vigtigt at inklusion er et fælles projekt. I sammenhænge med
andre mennesker er det netop vigtigt at barnet lærer, at alle har ret til at være en
del af fællesskabet. Børn kopierer de voksne og deres adfærd og holdninger.
Et godt råd og et skridt på vejen, kan være at tænke over disse spørgsmål:
-

Hvordan taler i om andre børn i jeres hjem?
Er der børn, i fortæller dårlige historier om?
Må jeres børn lege med hvem det vil?
Deler i fødselsdagsinvitationer ud til alle drenge/piger eller er det udvalgte der
kommer med hjem?
- Hvilken betydning har det, hvis vi gør disse ting?

