
Arbeid med 
inkludering i skolen – 
sett fra et 
ledelsesperspektiv, 
fra en skole med 
forsterket avdeling
Erlend Mulelid, avdelingsleder,  og Sissel Fuglestad, rektor, 
e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

I denne artikkelen vil vi ved Loddefjord skole sette 
fokus på hvilke overveielser vi gjør og tilbudet vi gir 
til elever ved forsterket avdeling, samt noen 
betraktninger for hele skolen.
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Bergen kommune har valgt å ha 
forsterkede avdelinger, tidligere kalt 
spesialavdelinger, for elever med store 
lærevansker eller utviklingshemming. Det 
er ingen rettighet i forhold til 
opplæringsloven å få gå på en slik avdeling. 
Opplæringsloven understreker at alle elever 
har rett på tilpasset opplæring. Retten til 
spesialundervisning avgjøres etter en 
sakkyndig vurdering fra PPT.  Foresatte 
avgjør, sammen med nærskolen og etter 
sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk 
psykologisk tjeneste), om det er ønskelig å 
søke på Bergen kommune sitt tilbud om å 
gå på forsterket avdeling. Det sendes da en 
søknad til Bergen kommune, fagavdeling 
for barnehage og skole, som vurderer 
søknaden sammen med de andre 
søknadene som er kommet. Deretter 
holdes det et by-omfattende opptaksmøte. 
Bergen kommune har flere skoler med 
forsterket avdeling, samt en spesialskole.

Loddefjord skole er en barneskole, 1.-7.
trinn, med ca.250 elever. Den forsterkede 
avdelingen er stor i forhold til skolen vår 
ellers, noe som i hovedsak er et resultat av 
stor søknad til denne type avdelinger. Det 
er mange elever med omfattende 

hjelpebehov.  De siste årene har forsterket 
avdeling hos oss hatt i underkant av 40 
elever.

Ved forsterket avdelingen har vi barn 
med mange ulike behov. Vi tenker at de 
som begynner på avdelingen i noen grad 
skal ha prøvd seg i vanlig skole først. Det 
må være og er et mål at vanlige skoler i 
størst mulig grad skal klare å tilrettelegge 
for barna som bor i nærområdet. Mange 
elever som kommer har likevel så store 
hjelpebehov at de søkes rett inn til 
forsterket avdeling fra 1.trinn. 

På denne avdelingen organiseres elevene 
i aldersblandede grupper. Gruppestørrelsen 
varierer inneværende år fra 5-10 elever pr 
gruppe. Disse er satt sammen etter hvilke 
elever som best kan fungere sammen. Alle 
elevene her har en gruppetilhørighet, selv 
om en del av dem ennå ikke klarer å være 
noe særlig i samhandling med andre. 
Dette er likevel alltid et overordnet mål.

Det skal være naturlig hos oss at alle er 
elever ved skolen og hører til her, men vi 
organiserer innad i gruppene på ulike 
måter etter de ulike behovene. Noen få av 
elevene har mye eneundervisning, resten i 
grupper fra 2/3/4 – 6/8 stk. Kognitivt er 
spennet fra noen mnd. i utvikling til tett 
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opp mot fagmålene i LK06 – Kunnskaps-
løftet 2006.

Intensjonen med inkluderingsarbeidet 
her ved skolen er at absolutt alle elevene 
skal ha en tilhørighet. For oss innebærer 
dette at eleven selv har en følelse av og 
opplevd naturlig tilhørighet i en gruppe 
eller på et trinn. Dette innebærer at særlig 
skolens forsterkede avdeling har ulike 
målsettinger for ulike elever. Inkludering 
handler om å bli tatt på alvor, å bli tatt 
med i alle sammenhenger der gruppen en 
tilhører er med (st meld 16). I praksis betyr 
dette for oss at vi jobber på ulike nivå. For 
noen elever handler det om at enkeltelever 
opplever seg som deltaker i den lille 
gruppen, for andre i den store helheten. 
Inkludering i forhold til tilhørighet, 
tilrettelegging av rom/fysiske forhold, 
hjelpemidler, ADL-trening ol må vurderes. 

Vi jobber etter den generelle delen av 
læreplanen, samt de mål fra fagplanene 
som kan være mulig å nå for den enkelte. 
Alle elevene ved forsterket avdeling har 
IOP – individuell opplæringsplan, og 
mange har i tillegg en IP – individuell 
plan. Det er som regel også en 
ansvarsgruppe rundt eleven som hjelper til 
med å ivareta de ulike behovene til barnet. 
Skolens viktigste samarbeidspartnere er og 
kan være: foresatte, PPT, Fysio-

ergoterapitjenestene, Autismeteam, 
spesialisthelsetjenesten, avlastning /Bo-
tjenester osv.

Vi har også mange elever i de andre 
avdelingene (1.-4, og 5.-7) som trenger og 
får spesialundervisning og tilpasset 
opplæring. Her er det hele tiden litt 
flytende overganger mellom det vi kaller 
spesialundervisning og vanlig tilpasset 
opplæring som alle elevene skal ha 
(Opplæringsloven § 1). God praksis er en 
forutsetning som legger grunnlaget for det. 
Vi må da jobbe med å ha et godt 
læringsmiljø, der alle har en plass og 
tilhørighet, vurdering for læring og videre 
utvikling, der bruker vi både 
kartleggingsprøvene som er obligatoriske 
og andre vurderingsmåter. Ved forsterket 
avdeling bruker vi mest 
kartleggingsverktøyene ABLLS (The 
Assessment of Basic Language and 
Learning Skills) og funksjonskartlegging 
fra Aktiv Læring. Lærernes og andre 
ansattes kompetanser er også en viktig 
forutsetning. Vi er heldig hos oss og har et 
stabilt personale som har opparbeidet seg 
verdifull erfaringskompetanse. Vi har også 
ulike yrkesgrupper inne på forsterket 
avdeling som helsefagarbeidere, barne- og 
ungdomsarbeidere, hjelpepleier, vernepleier 
og lærere med spesialpedagogisk 
kompetanse. 

I skolens sosiale læreplan er alle elevene 
ved skolen tenkt på. I det sosiale arbeidet 
vårt prøver vi hele tiden å tenke 
inkludering, at alle skal få være med på det 
som er mulig og som de har glede av. Vi 
prøver å ha felles samlinger 3-4 ganger i 
halvåret hvor intensjonen er at alle deltar 
på sin måte. Elever fra noen trinn 
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samarbeider med grupper slik at enkelt 
elever kommer inn i gruppen og har 
samhandling med elever der. Da vurderer 
de voksne /pedagogene hvordan og hvor 
ofte de er med i samhandlingen. Elever fra 
gruppene kan være med sitt vanlige trinn i 
enkelte fag. Intensjonene er at 
undervisningen og den sosiale 
samhandlingen tilpasses de behovene 
elevene har. Alle gruppene ved forsterket 
avdeling har et samarbeidstrinn.

Faglig må vi hele tiden tenke på hva 
elevene lærer av å være i en liten gruppe, og 
hva de samtidig går glipp av, hvilke 
utviklingsmuligheter de kan ha.

De to siste årene har vi startet arbeid 
med å bruke Marte Meo for å styrke 
relasjonsarbeidet, som et verktøy som kan 
hjelpe oss til å «lese» elevene enda bedre. På 
avdelingen bruker vi også Aktiv læring, 
samt ulike former for ASK (Alternativ 
Supplerende Kommunikasjon).

De yngste barna i SFO prøver vi å øve i 
samhandling med elevene på forsterket 
avdeling, gjennom besøk til avdelingen, og 
fra avdelingen. Vi legger vekt på å sette ord 
på det elevene lurer på og at de kan spørre 
om det de lurer på. Vi erfarer at det er 
viktig med holdningsarbeid tidlig. Da blir 
det meste naturlig. Ved oppstart av 
skoleåret har vi en tur der alle elevene som 
kan klare å delta, er med. Den setter litt av 
premissene for resten av skoleåret. Ute i 
skolegården blir etter hvert det meste 
naturlig. Noen ganger må vi jobbe mye 
med holdninger blant enkelte elever, andre 
ganger går det lettere. Barna ved forsterket 
avdeling har også noen andre turer som er 
spesielt tilrettelagt for dem. Alle får ikke 
være med på alt.  Økonomien gjør at vi må 

velge noe, og velge bort noe annet. Da må 
vi også vurdere hva som er mest nyttig og 
verdifullt for den enkelte, og noen ganger 
for gruppen eller skolen som helhet.

De som jobber i assistentstillinger hos 
oss kaller vi Barneveiledere. Det er en 
betegnelse som er kommet fra SFO-
nettverket. Vi synes det er bedre enn 
begrepet assistent. Vi har mange med ulike 
typer fagbrev, barne-ungdomsarbeider, 
helsefagarbeider og vernepleiere, samt 
lærere med spesialpedagogikk. De voksne 
som jobber som barneveiledere får 
veiledning fra lærerne som er pedagogisk 
ansvarlig i gruppene.

Inkludering er en likeverdig opplæring, 
best mulig tilrettelagt innenfor de 
rammene vi er blitt tildelt fra Bergen 
kommune når det gjelder personalet, 
bygninger, sikkerhet og forsvarlighet, 
elevenes individuelle behov og 
utfordringer, der vi tar vare på den enkeltes 
muligheter, orientert mot opplæringens og 
skolens samlede formål.

Overganger er vi opptatt av. Vi ønsker å 
gjøre dem gode, særlig for elevene med 
funksjonshemninger, da de som regel er 
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mer sårbare enn andre barn. Vi ønsker å få 
god innsikt i problemstillingene før 
skolestart. Da besøker vi barnehagene eller 
andre steder der eleven er før ankomst til 
skolen. Det er ikke alltid mulig. Noen 
kommer på kort varsel – så det kommer an 

på når vi får informasjon om at det 
kommer nye elever – dette gjelder særlig på 
den delen av skolen som er nærskole og 
ikke forsterket. 

Vi synes vi har en fantastisk omfattende 
og spennende jobb! •••
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