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Prinsippet om «inkludering» blir løftet fram i dette bladet. Men 
samtidig må hensynet til det enkelte unike barnet gå foran all 
slags prinsipper. Barn trenger forskjellige løsninger. Selv om 
forskning viser at barn flest gjør det best inkludert i en 
mangfoldig klasse, så behøver det ikke gjelde for alle. Det finnes 
ingen standardløsning for inkluderende praksis i skolen. Skolens 
gode vilje til å prøve ut forskjellige løsninger er tydelig i flere 
artikler.

Alle elever drar nytte av tilpasset opplæring. Men for enkelte 
er det ikke nok at opplæringen tilpasses. Noen elever krever også 
individuell tilpasning når det gjelder selve opplæringsplanen, 
hvilke ferdigheter og kunnskaper  som skal læres. Elever flest 
skal, etter kunnskapsløftet, lære de grunnleggende ferdighetene 
å lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale 
verktøy. Mens for et mindretall er det ferdigheter som å «feste 
blikket» og «strekke ut hånden og gripe» som er de 
grunnleggende. Sant å si er vel slike ferdigheter grunnleggende 
for oss alle. Men blir de tilstrekkelig tatt vare på i 
kunnskapsløftet?. I hvilke fag hører i så fall slike ferdigheter 
hjemme?

Med hele to artikler slutter bladet opp om at bruk av digitale 
verktøy er grunnleggende. Samfunnet skal være for alle, og 
skolen skal være for alle heter det. I vår digitaliserte tid blir slike 
mål nådd bare hvis vi også sier «Data for alle !».

Kapittel 9 i ny helse- og omsorgslov om bruk av tvang og 
makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 
er resultat av et omfattende arbeid, og har lykkes i både å 
begrense og regulere nødvendig bruk av tvang. Her i bladet 
antyder vi at skolen gjerne enda en gang kan se om noe av dette 
betydelige lovarbeidet kan overføres og tilpasses med tanke på 
enda bedre regulering og redusert bruk av tvang også i skolen.

Norge er et annerledes lite land,-  i et globalt perspektiv 
nærmest for et hotell å regne. Barn flest bor ikke på hotell. Som 
en oppfordring om å slå ring om alle de millioner av barn som 
ikke går på skole, legger vi artikkelen om dem midt i bladet.  

 Det store arbeidet med å utvikle en mangfoldig skole for å 
tjene et stadig mer mangfoldig elevgrunnlag…fortsetter.Peter Magnus.
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