
Indbydelse til pædagogisk konference 

Er folkeskolen for alle? Inklusion i teori og praksis 

PÆDAGOGISK FORUM 

Kreds 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52 og 53  

Inklusion—hvad er det og hvad virker? v/ Camilla Brørup Dyssegaard 

Inklusion i praksis  v/ Rasmus Alenkær 

Paneldebat med: Claus Hjortdal, fmd. Skolelederforeningen 

   Jeanette Sjøberg, fmd. for Undervisningsudvalget i DLF 

   Rasmus Edelberg, fmd. Skole og Forældre 

ONSDAG, D. 27. november 2019, KLOKKEN 8:30-15:15  
KUBEN, HOLBÆK SEMINARIUM  

SEMINARIEPARKEN 2, 4300 HOLBÆK  

Det praktiske 

TILMELDING TIL PÆDAGOGISK KONFERENCE 

SENEST ONSDAG D. 12. NOVEMBER 2019 

Prisen for konferencen er 600 kr.  

inkl. morgenkaffe og frokost med kaffe.  

 

Tilmeldingen sendes til Roskilde Lærerforening, e-mail 041@dlf.org  

Hvis der er flere deltagere fra samme arbejdsplads 

skal indbetaling ske samlet. 

I bedes skrive alle navnene på tilmeldingen.   

Af hensyn til udarbejdelse af deltagerlisten skal deltagernes 

navne og funktion/stilling oplyses.  

 

Deltagerliste og praktiske oplysninger udsendes via  

Roskilde Lærerforening ca. en uge før konferencen.  

Følgende bedes oplyst: 

 Arbejdsgiverens EAN-nr. (såfremt denne betaler)  

 Navn/navne på deltagere  

 Funktion/stilling, f.eks. AMR, TR, skoleleder  

 Arbejdssted og kommune 

 Hvem bekræftelse, regning og deltagerliste skal sendes til  

NB! Angiv venligst en tydelig mailadresse 

 

Med venlig hilsen, kredssamarbejdets pædagogiske forum 

De fleste af os kan være enige om, at folkeskolen skal være inkluderende, men hvad 
indebærer det? Hvad skal der til og hvor langt er vi nået? Dagens to oplægsholdere 
giver hver deres bud på inklusionen såvel ud fra en teoretisk som en praktisk tilgang. 
Efter oplæggene vil der være mulighed for at deltage i en debat med repræsentanter 
fra skolelederne, lærerne og forældrene 



Indbydelse til 
pædagogisk konference 

Program 

Tid  Indhold 

08:30-09:00 Morgenkaffe og –brød 

09:00-10:30 Camilla Brørup Dyssegaard 

10:30-10:45 Pause 

10:45-12:15 Rasmus Alenkær 

12:15-13:15 Frokost 

13:15-15:00 Paneldebat  

15:00-15:15 Afslutning  

Rasmus Alenkær er børnepsykolog, PhD og tidli-
gere skolelærer. Han har skrevet en lang række 
fagbøger om inklusion, kommunikation og pro-
blemadfærd. Senest har han skrevet to anmel-
derroste børnebøger i serien “Arthur Bruhn”, der 
sætter fokus på skoleliv anno 2019 - men i bør-
nehøjde.  

Rasmus er måske mest kendt som debattør på 
skole- og institutionsområdet, og mange følger 
hans kompromisløse blog på facebook. Rasmus 
arbejder dels som privatpraktiserende psykolog 
med egen klinik i Esbjerg, og dels som konsulent 
på skoler i hele Danmark, hvor han arbejder 
med trivsel, adfærd og udvikling på gulvet, sam-
men med lærere, pædagoger og ledere.  

Der vil blive mulighed for, at 
stille gode og gerne nærgående 

spørgsmål til vores tre 
deltagere i paneldebatten! 

Rasmus Alenkær 

Børnepsykolog, 

PhD og tidligere 

skolelærer 

I sit oplæg vil Rasmus sætte inklusionsbegrebet ind i en praksisrelateret ramme, og vil i den 
forbindelse sætte fokus på både problemer og løsninger. En pointe er, at man som undervi-
ser (alene og i team) må anerkende elevernes behov for træning i opmærksomhed, selv-
iagttagelse, socialt ansvar og passende adfærd m.m. Har man kun fokus på den faglige dags-
orden, kommer man til kort. Læs mere om Rasmus Alenkær på www.alenkaer.dk  

Camilla Brørup Dyssegaard 
er autoriseret psykolog, 
ph.d og har siden 1994 haft 
sit professionelle virke in-
denfor det pædagogiske 
område.  

Pædagogisk forum, det tvær-

gående kredssamarbejde for 

kredsene 41, 42, 43, 44, 45, 51, 

52 og 53, har hermed fornøjel-

sen af at indbyde lærere, for-

valtningsrepræsentanter, til-

lidsrepræsentanter, ledere, 

vejledere på skolerne, politike-

re og andre interesserede til 

pædagogisk konference 

onsdag d. 27. november 2019, 

Kl.  8.30-15.15  

Camilla har i 24 år arbejdet med specialpædagogik og 
inklusion ud fra forskellige professionsretninger. I sin 
tid som lærer har hun bla, udover alm undervisning, 
fungeret som læsevejleder, AKT-lærer og leder af sko-
lens ressourcecenter. Som PPR-psykolog var hun til-
knyttet en folkeskole med ca. 1000 elever og en speci-
alskole i kommunen. En stor del af hendes arbejde 
bestod blandt andet i forældrerådgivning, samtaler 
med børn og unge, samt supervision af det pædagogi-
ske personale.  
Camillas primære forskningsområde har været inklusi-
on og specialpædagogik. Hun har endvidere siddet i 
følgegruppen til det danske inklusionseftersyn. Derud-
over har hun i 2018 afsluttet et års arbejde i Norge, 
som deltager i en ekspertgruppe, som skulle komme 
med forslag til, hvordan den norske pædagogiske prak-
sis kan udvikles i en mere inkluderende retning. I dag 
bidrager Camilla bla med udvikling af praksis igennem 
renviden.nu  

Paneldebat med: 

Claus Hjortdal, fmd. Skolelederforeningen 

Jeanette Sjøberg, fmd. for Undervisningsudvalget i DLF 

Rasmus Edelberg, fmd. Skole og Forældre 

Der vil v
ære kaffe 

og kage undervejs 

http://www.alenkaer.dk
https://www.renviden.nu/

