Inklusion i Rask Mølle børneunivers
Alle børn har ret til at være en del af et ligeværdigt og meningsfuldt fællesskab
Udarbejdet af bestyrelsen 2014
Inklusion handler om arbejdet med alle børn – ikke alene om at inkludere børn med
særlige behov.
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alle børn skal føle sig som del af et socialt fællesskab.
der skal være plads til alle
der skal være plads til forskelligheder.
anerkende det enkelte barns styrker og kompetencer.
det enkelte barn bliver set, accepteret og værdsat som den person barnet er.

For at inklusion skal lykkes, er det vigtigt, at alle deltager (børn, forældre og
pædagoger).
Som forældre er I afgørende for jeres børns liv. Børnene lærer først og fremmest af jer.
Derfor har I også stor indflydelse på inklusionen.
Hvad gør institutionens personale for at skabe inklusion?








Tilrettelægge leg og læring i fællesskaber der sikre udviklingsmuligheder for alle.
Opsøgende overfor børn, der mangler legerelationer. Foreslår relationer.
Klare aftaler i forbindelse med fødselsdage.
Forskellige projekter – f.eks. Relationer på Tværs.
Samarbejde på tværs af husene f.eks. brobygningsbørn.
Arbejder med Fri for mobberi som redskab til forståelse, indlevelse og respekt
børnene imellem.
De voksne deltager/guider børn i leg – hjælper børn med at komme ind i en
leg/forblive i en leg.

Hvad kan I som forældre gøre?












Være åben, nysgerrig og anerkendende overfor andre børn.
Tale positivt om andre børn/forældre.
Fortælle de gode historier om andre børn / det de andre børn er gode til. (spørg
evt. personale)
Hilse / sige go’ morgen til andre børn/forældre/personale.
Tale med jeres barn om, at alle har ret til at være en del af fællesskabe
Som forældre hjælpe jeres barn til at bidrage positivt til fællesskabet.
Støtte kammeratskabet og lave aftaler i fritiden.
Være åben overfor nye relationer
Spørge personalet til råds – bede dem foreslå nye legerelationer.
Støtte op om / samarbejde med personalet om inklusion
Stoppe uhensigtsmæssige adfærd (grimt sprog/skubben mv.) i en god og
anerkendende tone. Det vil altid være en god ide at orientere personalet om
hændelsen.

