25. marts 2019

Åbent brev til byrådet: Inklusion i folkeskolen er for længst gået for vidt – nu går den endnu videre!

Kære Byrådsmedlem
Odense Kommune overvejer i disse dage besparelser i form af, at byens folkeskoler skal inkludere flere elever med komplicerede problemstillinger i den almindelige undervisning ved at ”smøre” den faglige ekspertise, der eksisterer i specialtilbud, ”tyndt ud” over Odenses 36 folkeskoler.
Børn - og Ungeudvalget drøfter blandt andet:
 En omlægning af dele af ordblindeindsatsen fra én skole til de resterende skoler.
 At modtagelsen af elever med andet sprog end dansk skal ske gennem det såkaldte ”modtagerfleks”
på alle skoler frem for i afgrænsede modtagerklasser.
 At indsatser for børn med særlige behov i stigende grad skal rummes i folkeskolens normalklasser.
Allerede i 2017 oplevede 86 % af Odense Kommunes lærere at have elever, der ikke fik den støtte, som de
havde brug for, og 69 % af lærerne manglede kvalificeret hjælp til inklusionsopgaven. Inklusionen var allerede dengang gået for vidt – Hvis den går endnu videre, vil det betyde
 At elever ikke får den specialundervisning og specialpædagogiske bistand, som de har behov for
 At den almindelige undervisning i folkeskolen forstyrres.
 At ressourcestærke familier i stigende grad risikerer at flygte fra folkeskolen.
 At lærere i stigende grad bliver nødt til at prioritere elever med særlige behov i undervisningen til
skade for alle elever.
Odense Lærerforening vil nøje følge, om eleverne i specialtilbud fremover vil få den undervisning og bistand, som de har lovmæssigt krav på.
Byrådet har i de foregående års budgetprocesser forsømt at forholde sig til, at de besparelser, der skulle
opnås gennem rationaliseringsindsatsen ”Sammenhængende borgerforløb”, tydeligvis ikke ville blive nået,
hvorfor der nu skal findes ca. 18 mio. Kr. på børn og ungeområdet. Men byrådet kan vælge en anden vej:
Tag pengene fra Odense Kommunes råderum og tænk om nødvendigt besparelserne ind i kommunens samlede budgetlægning ved budgettet for 2020 – Pas godt på fællesskabets folkeskole!
Med venlig hilsen

Anne-Mette Kæseler Jensen
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