Inklusion - at være en

betydningsfuld del af
et fællesskab

Inklusion i vores dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Silkeborg Kommune handler om, at alle
børn skal trives og opleve at være en betydningsfuld del af fællesskabet. Vi vil gerne give alle børn
reel mulighed for at deltage i fælleskabet og være
inkluderet på deres egne præmisser
Derfor arbejder personalet med at skabe fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, så alle
børn bliver udfordret og møder andre børn, de
kan spejle sig i. Og fællesskabet skal være noget,
der forandres og udvikles i forhold til den konkrete børnegruppe.

Som forældre er I med til at
skabe gode rammer for inklusion
Når vi arbejder med gode fællesskaber for børnene, spiller I som forældre en vigtig rolle. Det er
sammen med jer, vi skaber de bedste betingelser
for børnene.
I kender jeres eget barn, men I møder også de
andre børn i jeres dagligdag hos dagplejeren, i
vuggestuen, i børnehaven eller via private legeaftaler og fritidsinteresser. Den måde, I forholder
jer både til jeres eget barn og de andre børn, har
stor betydning for, hvordan børnene trives i de
fællesskaber, hvor I møder dem. Fx er det vigtigt
at opmuntre og støtte børnene i at lege på kryds
og tværs af børnegruppen, så børnene får mulighed for at knytte venskaber og lege med mange
forskellige børn.
Det er også vigtigt, hvordan I taler om andre børn
og de oplevelser, som jeres barn har med andre
børn. Fordi den måde vi taler om hinanden har
stor betydning for, hvordan vi opfatter hinanden.

Børn har ret til at være
en del af fællesskabet
Men hvorfor er inklusion vigtig? Det er det fordi
nyere forskning viser, at børn bedre trives og
lærer nye ting, hvis de tidligt deltager i mange
forskellige fællesskaber. Hvorimod børn, som
ikke får mulighed for at være med i fællesskabet,
senere i livet har svært ved at få en uddannelse
og få et arbejde. Derfor handler inklusion om at
give alle børn de bedste muligheder for at klare
sig så godt som muligt.
•

FN’s Børnekonvention, Børnerådets
hjemmeside: www.boerneraadet.dk

•

Salamancaerklæringen,
Undervisningsministeriets
hjemmeside: www.uvm.dk

Støtte børnene i at lege med mange forskellige
børn fx ved at opfordre jeres børn til at invitere
andre end de faste venner med i en leg. I kan
også lave legeaftaler med de børn, jeres barn
normalt ikke leger med.

•

Bak op om legegrupper og madgrupper og
tag gerne selv initiativ til at etablere dem i
jeres dagtilbud.

•

Bak op sociale aktiviteter fx arbejdsdage, fællesspisning eller udflugter. Tag gerne selv initiativ til aktiviteter, der understøtter det sociale
liv i jeres barns dagtilbud.

•

Tal ikke dårligt om dit barns kammerater eller
deres forældre.

•

Lyt til dit barn, når det har en konflikt med
andre børn. Vær nysgerrig på, hvad konflikten
handler om, og hjælp dit barn med at finde en
god måde at løse problemet på. På den måde
kan I lære jeres barn at se en sag fra to sider.

Lay-out:

•

· BogF 4940 .02.2014

Det kan I gøre

