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Udfordringer med inklusion i folkeskolen 

Der er en god vision, at børn med og uden handicap bliver dygtige i folkeskolen på lige vilkår. Men alt for 

mange børn med handicap mistrives i skolen. Evaluering af inklusionsloven viser, at forældre, elever og 

lærere oplever store udfordringer med inklusion.  

Det resulterer i, at vi skubber sårbare elever ud over kanten. Inklusion i folkeskolen skal ikke afskaffes, men 

der er behov for forbedringer.    

Hvad vil du gøre fra Christiansborg for bedre støtte til børn med handicap, så de kan få et godt forløb i 

folkeskolen?  

Annette Lind, S:  

Det er klart at inklusion ikke skal ske på bekostning af folkeskolens mest sårbare elever. Inklusionen har til 

formål, at så mange børn som muligt følger folkeskolens undervisning og derigennem får en tilværelse i 

samvær med andre børn – både med og uden diagnoser m.v. Dog har ændringerne, som har fulgt af 

inklusionsloven, været omfattende og samtidig har ressourcerne ikke været tilstrækkelige på alle 

folkeskoler. Dette har desværre haft nogle følgevirkninger, som det er på tide at gøre op med nu. Derfor 

har Socialdemokratiet foreslået at ændre koblingsprocenten til fri- og privatskolerne tilbage til 71 procent. 

Det betyder at tilskuddet til dem skal gå fra de nuværende 76 procent tilbage til de 71 procent, som satsen 

lå på, før den nuværende regering kom til. De ekstra midler skal gå direkte til folkeskolen. På den måde kan 

der ansættes 600 flere lærere i folkeskolerne, som bl.a. vil afhjælpe nogle af udfordringerne, som er 

opstået i kølvandet på inklusionsloven. 

Anni Matthiesen, Venstre: 

Jeg mener ikke, at nogle af de anbefalinger, der var i inklusionseftersynet, er blevet fulgt godt nok til dørs. 

Noget af det, der blev påpeget var særligt, at det kræver en kulturændring på skolerne. Og der kan vi 

simpelthen bare konkludere, at den kulturændring desværre ikke er slået igennem alle steder. Jeg får stadig 

beskeder fra borgere, fordi deres barn er kommet ind i en klasse, hvor han eller hun bliver skubbet ud. Hvis 

sådan noget sker, så er det ikke lykkes at ændre kulturen omkring inklusion. Jeg synes, man bør tage mere 

fat i de her anbefalinger og følge dem til dørs. Det handler om, at give undervisere, pædagoger og lærere 

den fornødne information, som der kræves, når man skal håndtere de her børn i hverdagen. Hvis 

personalet er klædt godt nok på og får ændret kulturen, så tror jeg virkelig på, at inklusion kan løfte de her 

børn. 

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten: 

Det er et meget stort problem – viser også en aktuel rapport fra Institut for Menneskerettigheder – at færre 

og færre unge med handikap får en uddannelse. Bl.a. den såkaldte inklusionslov, der blev gennemført som 

spareøvelse, har presset mange elever med særlige behov ud af skolesystemet. Enhedslisten ønsker, at der 

gennemføres en bred indsats for at forbedre uddannelsesmulighederne for mennesker med handicap. Der 

skal sættes ind med bedre støtte og hjælp i folkeskolen og hele vejen op igennem uddannelsessystemet. På 



folkeskoleområdet skal forældrenes ret til at klage over utilstrækkelig støtte styrkes, så de får fuld 

klageadgang til Klagenævnet for specialundervisning, selvom barnets støttebehov er under 9 timer om 

ugen. 

Det går den forkerte vej med uddannelse og job for handicappede  

Sandsynligheden for at være i arbejde som handicappet stiger generelt med uddannelsesniveauet. 

Opsvinget buldrer fremad, men det går den anden vej med uddannelse og job for mennesker med kronisk 

sygdom og handicap.  

Færre unge med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 

74 pct. til 66 pct. Unge med handicap kommer derfor bagud på point i jobkøen.   

På epilepsiområdet viser socioøkonomisk forskning, at tilværelsen hænger for mange med epilepsi, fordi de 

kommer dårligt fra start med skole og uddannelse.  

Hvad vil du gøre for at rette op på den negative udvikling hvad angår uddannelse og job for mennesker 

med handicap?   

Annette Lind, S:  

For at have land i balance er vi nødt til at have alle med. Men vi kan ikke stille krav til, at alle er med, før der 

skabes vilkår, som muliggør det. I slutningen af 2018 var Socialdemokratiet med til at lave en 

satspuljeaftale, som resulterede i at knap 130 mio. kroner mellem 2019 og 2022 vil tilføres indsatsen til at 

få flere handicappede i uddannelse og beskæftigelse. Derudover er forbedringer i STU’en et godt sted at 

starte, når udviklingen for handicappedes uddannelses- og arbejdsmuligheder skal vendes. Derfor har vi 

tilført 40 mio. kr. til forbedringer i det sidste år af STU’en med fokus på bedre overgange. Dermed er langt 

flere unge med en STU i bagagen, klædt på til arbejdsmarkedet. Derfor tror jeg på, at fremtiden ser lysere 

ud for handicappedes muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.  

Anni Matthiesen, Venstre: 

Vi er alle gode til noget. Derfor er det for mig afgørende, at mennesker med handicap får den hjælp, de har 

behov for. I uddannelsessystemet har jeg kæmpet for, at elever med særlige behov skulle få samme 

mulighed for selv at vælge skole, som alle andre elever. Men jeg arbejder også for, at der skabes bedre 

mulighed for, at unge med særlige behov kan få et job. Overgangene fra uddannelse til arbejdsmarked skal 

gøres mere smidig. For på nuværende tidspunkt efterlades alt for mange unge med særlige behov på 

offentlig forsørgelse uden noget at stå op til. Jeg mener, at alle skal have muligheden for at tage del i det 

arbejdende fællesskab. Derfor har vi bl.a. med satspuljeaftalen for 2019afsat en pulje til projekter med 

virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap. 

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten: 

Som nævnt ovenfor skal der rettes op på den spareøvelse, inklusionsloven var, så børn med handikap får 

den fornødne støtte i skolen. Der er også brug for mere fleksible uddannelsesforløb, bedre muligheder for 

nedsat tid og forlængelse af uddannelsesforløb med den nødvendige økonomiske støtte. Og så skal der ske 

en styrkelse af kvalitetskravene til STU og etableres en overbygning til uddannelsen. Helt overordnet skal 

der sættes konkrete mål for både uddannelsesgraden og beskæftigelsesgraden for mennesker med 

handicap, og en statslig fleksjobinstitution efter svensk forbillede skal skaffe mange nye jobs på særlige 

vilkår. 



Karsten Hønge, SF: 

I SF er vi meget optagede af at sikre lige adgang til job og uddannelse for alle mennesker. Derfor var vi 

glade for, at vi med Satspuljeaftalen for 2019 har et særligt fokus på indsatsen med at få mennesker med 

handicap i beskæftigelse. Med satspuljen afsatte vi 128,4 millioner kroner over fire år som udelukkende 

skal bruges på at lette vilkårene for mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Derudover er vi 

meget åbne for drøfte yderligere initiativer der kan fremme, at borgere med et fysisk- eller psykisk 

handicap skal kunne leve et aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser. 

Bent Bøgsted, DF:  

Det drejer sig først og fremmest om at sikre oplysning til arbejdsgivere om hvilke regler og hjælpemidler 

samt tilskud som der kan gives. Der skal også være mere direkte hjælp til at finde en uddannelse eller job. 

Jens Henrik Thulesen Dahl, DF:  

Tak for jeres mail. Jeg har udarbejdet et udspil om udfordringer for mennesker med handicap i 

uddannelsessystemet. Se nedenstående link. I DF mener vi, at det afgørende skal være den enkeltes evner 

til at tage en uddannelse og ikke om den enkelte har et handicap. Derfor har vi i udspillet samlet en lang 

række af tiltag. Listen er ikke endelig - og vi modtager meget gerne konkrete forslag til yderligere tiltag, som 

vi kan bygge på. Vores målsætning er, at unge med handicap i samme grad som øvrige unge skal have 

uddannelse og job. F.eks har vi netop via satspuljen igangsat et projekt for at finde veje til at unge på STU 

kan komme i beskæftigelse . Vi har også netop fået indført SU handicaptillæg på erhvervsuddannelserne.  

Hvad er din holdning til at gøre ungdomsuddannelserne mere fleksible, så de bedre kan tilpasses 

behovene hos unge med handicap?  

Annette Lind, S: 

Jeg mener, at der skal være plads til unge med handicap i det danske uddannelsessystem, såvel som alle 

andre steder. Fra starten af maj 2019 blev det blandt andet muligt for personer med handicap på 

erhvervsuddannelser at få handicaptillæg på 5.500 kr. før skat oveni deres SU. Det er et stort skridt i den 

rigtige retning, da det åbner mulighederne for flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. I 

Socialdemokratiet har vi et mål om at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 

Ikke alle er ens, og hvis vi skal nå det mål, kan der være behov for at tage visse hensyn til bestemte grupper. 

Derfor er vi åbne overfor at høre mere om forslag til mere fleksible ungdomsuddannelser.  

Anni Matthiesen, Venstre: 

Jeg er selvfølgelig åben for at gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt, så det bedre kan tilpasses unge 

med handicap. Med satspuljeaftalen for 2019 afsatte vi bl.a. 17,5 mio. kr. til en  handicappolitisk 

handlingsplan, som skal indeholde initiativer, der går på tværs af Undervisnings-, Uddannelses- og 

Forsknings- samt Beskæftigelsesministeriet med henblik på at finde løsninger på barrierer i 

uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet. Vi skal hele tiden se på, hvor vi kan forbedre os, så 

flere personer med handicap kan få en uddannelse.  

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten: 

Uddannelserne skal kunne indrettes fleksibelt, så det f.x. giver unge med handicap en mulighed for at 

forlænge det samlede uddannelsesforløb. Enhedslisten har bl.a. stillet forslag om, at man skal kunne tage 



gymnasiet over fire år – præcis på samme måde, som unge, der dyrker elitesport under Team Danmark kan 

få ekstra tid. 

Jens Henrik Thulesen Dahl, DF: 

”Der skal sikres større fleksibilitet på ungdomsuddannelserne for studerende med handicap. Et konkret 

udspil kunne være muligheden for, at en elev kan tage gymnasiet over fire år (Team Danmarks model).” 

Thulesen Dahl henviser der ud over til partiets udspil ”Udfordringer for mennesker med handicap i 

uddannelsessystemet”, der kan findes på Dansk Folkepartis hjemmeside.  

 

 

 


