
Inklusionspædagog i institutionen. 

I Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal er ansat 1 inklusionspædagog, Grethe S. Madsen, 

som varetager opgaver i institutionens tre Børnehuse. 

At arbejde som inklusionspædagog:  

Inklusionspædagogens hovedmål er, at støtte en tidlig indsats i samarbejde med personalet i 

børnehusene. Det er vigtigt at sikre at alle børn får skabt et socialt netværk/legerelationer og, 

at muligheden for leg og læring bliver optimal for alle børn i institutionen. 

I de fleste perioder, er det alle 3 børnehuse i Daginstitutionen På Toppen, der kan få sparring 

af inklusionspædagogen. Der er mange forskellige ”kulturer”, personaler, børn og forældre, at 

forholde sig til, derfor er det ikke sikkert at inklusionspædagogen kender navne på alle børn og 

forældre – og hvilke børn der hører til i hvilke grupper. 

Det er det faste personales opgave, løbende at observere alle børns udvikling og trivsel, men 

de har indimellem brug for, at der kommer ”nye øjne” på en problematik i gruppen eller 

omkring enkelte børn.  Inklusionspædagogen kan her give støtte til observation af en gruppe 

børn/barn, og på de relationer de voksne i gruppen har med børnene/ barnet. Udgangspunktet 

er at vi ikke kan ændre på børnene, men vi kan ændre på vores rammer, struktur og den 

pædagogiske tilgang med børnene.  

Vi forsøger, at løse opgaven i fællesskab, evt. ved at udarbejde en handleplan, ud fra 

observationerne – i en gruppe eller specifikt for et enkelt barn. Som regel bliver forældrene 

involveret i handleplanerne, så vi kan lave en fælles indsats, og der bliver en rød tråd for 

barnet. 

Inklusionspædagogens funktion er ligeledes sådan, at personalet kan ønske faglig 

sparring/vejledning til en opgave. Personalet har også mulighed for, at få tværfaglig sparring 

centralt, gennem et K-møde (koordinationsmøde) eller fra en pædagogisk vejleder i 

udviklingsafdelingen. 

Udover børnehusets personale og ledelse - kan forældrevejledning ske, gennem Kommunen 

centralt, til følgende områder – ”Mobning”, ”Motorik”, ”Opdragelse og adfærd”, ”Sprog, hørelse 

og læsning”, ”venskaber og trivsel” samt ”mit barn vil ikke i skole”: 

Nyttige links 

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Problemer-i-daginstitutionen-

eller-skolen 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du finde yderligere information omkring inklusion 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-og-

strategier/Politikker-0-til-18-aar/Mindset-for-inklusion 
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