
Alle skal med –
seminardag 1



Morgensang – Fortabt 
er jeg stadig
Vers 1

Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.



Vers 2 

Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.



Vers  3

En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.



Vers  4

Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi blir fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.



Vers  5

Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær
en kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart
et dirrende nu
mit søvnige du.



Vers  6

Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg blir bange og når jeg blir vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart blir det lyst.



Vers  7

Og snart blir det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.





Dagens program
• Velkomst og præsentation af nye kollegaer / TBS,CØ og KG

• Indflyvning – hvor kom vi fra og hvor skal vi hen??/CØ

• Rammesætning af det lokale arbejde med mellemformer / CØ

• To eksempler på arbejdet med mellemformer / Nap

• Refleksioner i blandede grupper over formiddagens input / Nap 

• Frokost

• Arbejde med egne mellemformer i eget ledelsesteam – proces v Siff 
og Lone

• Afrunding og et kig videre frem / CØ



Vejen til Alle Skal Med

Stigende 
segregeringsgrad 

og pressede IC

Analyse og rapport 
i 2018

Arbejde med 
rapport og 

anbefalinger

Løsninger ift. IC

Ansøgning til APM

Ny B&U politik

Et samlet 
indsatsområde -

ASM

MÅL: 

1. Gode læringsmiljøer for alle børn ved at

1. Øge den pædagogiske og 

organisatoriske kapacitet i 

almenområdet

2. Øge kvaliteten i hele skolevæsenet bl.a. 

vha. og sammen med de understøttende 

funktioner i PPL



Nøgleord og forståelser i Alle skal MED

• En fælles måde at tale om 
skoleudvikling på 

• Et ledelsesredskab – en struktur

• En måde at sikre sammenhæng på

• ”Den brændende platform”

• En strategi til realisering af den 
sammenhængende B&U politik og 
årlige udvalgsmål

• Den fælles ambition med plads til lokal 
tilpasning 



Alle Skal Med i dette skoleår

Skoleåret 2021-2022: 

• Afprøvning og udvikling af de lokalt tilknyttede 
læringsvejledere

• Næste faser i ASM på skolerne:

• Fortsat kompetence- og praksisudvikling bl.a. 
gennem lokale prøvehandlinger

• Etablering og udvikling af mellemformer

• Øget fokus på fritidsdelen

• Se på arbejdet med forældrevinklen

• Udvalgsmål vedr. fremskudt rådgivning

• Udvalgsmål vedr. sprog og læsning

• Nyt byråd/udvalg → tildelingsmodeller mm.



Formål med 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.



Kerneområder i 
ledelsesudvikling 2020-2022

• Ledelse af pædagogisk udvikling tæt på praksis ( ledelse af 
den lærende organisation)

• Ledelse gennem vejledere

• Ledelsesteamet som PLF

• Ledelse af den inkluderende skole



Ledelsesinput 
i 2020/21

Det personlige lederskab i en kompleks dagligdag 
med mange krav, dilemmaer, paradokser og 
krydspres (fokus på psykologisk tryghed og 
styrkebaseret ledelse)

Fra leder til ledelse. Hvordan etablerer 
skoleledelserne sig som effektfulde ledelsesteams, 
der gennem distribueret ledelse håndterer 
ledelsesopgaven i fællesskab med hinanden og med 
medarbejderne? (DAC og distribueret ledelse)

Ledelse af udviklingsarbejde – skoleledelsen som 
professionelt læringsfællesskab 



Tema 2021/22: Ledelse 
af den inkluderende 
skole/mellemformer



Indkredsning af temaet

Fokus på genstandsfeltet – the big WHY
• Hvordan kan vi forstå og fortælle om vores skole, så vi i stedet for at 

tale om at nogen inkluderer nogle andre, taler om en skole, der er 
god for alle børn ?

• Hvorfor er en skole for alle børn en god ide – og hvad skal man som 
voksen/professionel kunne, for at ideen realiseres som god praksis

• Hvilke ledelsesmæssige opmærksomheder skal vi have, for at lykkes 
?



Hvorfor arbejde 
med 

mellemformer i 
Silkeborg 

Kommune?

• Antallet af børn og unge, der i dag bliver henvist 
til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere 
og flere børn og unge er derfor ikke en del af 
fællesskaberne på den lokale folkeskole.

• Vi ønsker at flere elever starter og forbliver, trives 
og udvikler sig i almenskolerne tæt på deres 
lokalmiljø.

• Det forudsætter at skolerne – ledere og 
medarbejdere - har kompetencer, som 
understøtter udvikling af inkluderende 
læringsmiljøer for flere elever.

• Ledelse og medarbejdere på almenskolerne har 
øget fokus på at arbejde på forebyggende niveau i 
udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. 



Hvad er mellemformer ?
• Mellemformer er initiativer og undervisningsformer, der retter sig mod både børn med 

specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov, og som øger skolernes 
inklusionskraft, og bidrager til at flest mulige børn og unge kan gå i, udvikler sig og trives i den 
lokale folkeskole.   

• Mellemformer fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, så flere børns behov 
imødekommes, samtidig med at børnene bliver i eller kommer tilbage til det almene 
børnefællesskab i deres klasse.

• Arbejdet med mellemformer sker med respekt for, at nogle børn har brug for et specialpædagogisk 
tilbud, og der vil derfor også være fokus på at styrke læring og trivsel i disse tilbud.



Hvad står vi på?
• Pejlemærker for gode læringsmiljøer 

• Mindset for inklusion 
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Inklusion

• Tilstedeværelse

• Deltagelse

• Accept

• Udbytte







Hvordan tilrettelægger og organiserer vi 
mellemformer?
Skolernes 
tilrettelæggelse af 
mellemformer sker 
med udgangspunkt i 
Silkeborg 
Kommunes 
”Mindset for 
inklusion” og 
”Pejlemærker for 
gode 
læringsmiljøer”

Hver enkelt skole 
skal afklare , hvorfor
de udvikler og 
iværksætter 
mellemformer, 
hvordan de vil gøre 
det, hvad de vil 
gøre, og hvordan 
indsatsen spiller 
sammen med 
skolens øvrige 
indsatser

Alle elever skal have 
deres primære 
tilhørsforhold til 
deres stamklasse og 
deres klasselærer.
Indsatserne omkring 
en elev skal løbende 
koordineres mellem 
de involverede 
medarbejdere

Mellemformer skal 
have fokus på 
elevernes sociale, 
personlige og faglige 
udvikling. 
Mellemformer skal 
understøtte 
eleverne i at udvikle 
strategier og 
forudsætninger for 
at kunne indgå i 
almen-
undervisningen.

Der skal udarbejdes 
konkrete 
handleplaner for 
eleverne, når 
mellemformer 
iværksættes. 
Dette for at sikre, at 
både skolen, elever 
og forældre er 
bevidste om den 
eller de konkrete 
indsats(er) og 
arbejder mod et 
fælles mål.

Kilde: Pejlemærker for mellemformer/LFSI



Opsummerende kan man altså sige:





Inspiration fra Thorning Skole 

og Vestre Skole



Refleksioner i blandede 
grupper – Én times drøftelse med 
afsæt i spørgekort



Frokost



Drøftelser i eget 
ledelsesteam – Spørgekort og 
arbejdsark



Et kig videre frem – kommende aktiviteter



Efterårets aktiviteter for 
ledelserne
• Emnemøde vedr. myndighedsaspektet ifm mellemformer

• Lokale visitationer/revisitationer

• Systematikken omkring særlige indsatser/handleplaner 
mv

• Ledelseskonference – den stærke fortælling/visionsledelse



Tak for i dag


