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Alle skal med! Det er ambitionen for alle elever i vores skoler i Silkeborg Kommune. Bag 

ambitionen ligger målsætningen om at skabe og videreudvikle gode læringsmiljøer og 

fællesskaber for alle vores elever i deres lokale miljø. For nogle elever betyder det, at vi på 

deres distriktsskole skal iværksætte mellemformer - lokale, fleksible, specialiserede indsatser 

og undervisningsformer - for at de oplever sig inkluderet fagligt og socialt.  

På denne seminardag vil vi sætte fokus på arbejdet med mellemformer. Dagen byder på oplæg 

til inspiration til arbejdet med mellemformer og tid til at videreudvikle mellemformer på egen 

skole.  

 

Baggrund 

Antallet af børn og unge, der henvises til specialpædagogiske tilbud, er og har gennem flere år 

været stigende. Det betyder desværre, at flere og flere børn og unge ikke er en del af 

fællesskaberne på deres lokale folkeskole. For at understøtte at almenmiljøet bliver bredere og 

kan inkludere flere elever, er vi i gang med og skal i de kommende år blive ved med at arbejde 

mere målrettet med at opkvalificere almenskolerne til at tilrettelægge undervisningsformer og 

indsatser, der imødekommer flere børns behov for særlig støtte og/eller specialpædagogisk 

bistand i skolen.  

Mellemformer er inkluderende fleksible ordninger, indsatser eller undervisningsformer, der 

retter sig mod elever med behov for en særlig pædagogisk indsats. I planlægning og 

gennemførelse af mellemformer trækkes der på tilgange, metoder og kompetencer fra både 

almen- og specialområdet for at imødekomme de behov, som eleverne måtte have. Målet med 

at en elev/elevgruppe får tilbudt en mellemform er, at eleven/eleverne styrkes fagligt, 

personligt og socialt og fuldt ud kan deltage i læringsmiljøet i deres klasse.  

 

Arbejdet med mellemformerne skal styrke skolernes inklusionskraft og understøtte at:   

• Flere (flest mulige) elever starter og forbliver, trives og udvikler sig i almenskolerne tæt 

på deres lokalmiljø.  

• Almenskolerne – ledere og medarbejdere - har kompetencer, som understøtter 

inkluderende læringsmiljøer for flere elever.  

• Ledelse og medarbejdere på almenskolerne har øget fokus på at arbejde på 

forebyggende niveau i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer.  

 

Det endelig mål med mellemformer er dermed at skabe mere inkluderende læringsmiljøer for 

alle elever.   

  

Målsætning for dagen  

• At skoleledelserne får et fælles afsæt for arbejdet med mellemformer og koblingen til 

en god skole for alle elever. 

• At skoleledelserne konkret inspireres og inspirerer til (videre)udviklingen af 

mellemformer. 

• At skoleledelserne på dagen arbejder konkret videre med udvikling, etablering og/eller 

gennemførelse af deres lokale mellemform/mellemformer. 

 

 



Program for dagen 

 

Kl. 08.00 – 08.30 Morgenmad 

 

Kl. 08.30 – 09.00 Velkommen og status v. Thomas og Charlotte 

 

Kl. 09.00 – 09.45 Rammesætning af det lokale arbejde med mellemformer v. 

Charlotte 

 

Kl. 09.45 – 10.00 Pause 

 

Kl. 10.00 – 11.00 Eksempler på udvikling af mellemformer v. Thorning Skole, 

Ledelsesteamet og Vestre Skole, Stephan Stengaard. 

 Oplægsholderne vil blandt andet komme ind på følgende:  

- Hvordan arbejdes der med mellemformer på skolen?  

- Hvilke ledelsesmæssige overvejelser har vi gjort os? 

- Hvilke ledelsesmæssige opmærksomheder har vi haft?  

- Hvad er/har været udfordrende i arbejdet med mellemformer?   

Kl. 11.00 – 12.00 Refleksioner i blandede grupper over formiddagens input v. 

Nap  

 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

 

Kl. 13.00 – 14.30 Arbejde med egne mellemformer i eget ledelsesteam 

(Inkl. pause) v. Lone og Siff  

 

Kl. 14.30 – 15.00 Fælles opsamling og afslutning v. Charlotte 

 

 

 

 

 


