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Børnepolitisk høring 2008

”Alle børn og unges ret til læring og inklusion – også børn og unge, der er udsatte”

Børnesagens Fællesråd søger i denne høring, at sætte fokus på alle børn og unges ret til læring og inklusion. 
De udsatte børn og unges har i særlig grad brug for en skole, der sætter det enkelte individ i centrum 
og for en fleksibel undervisning, der tilpasses og forandres afhængig af de forskellige kompetencer og 
behov, som eleverne har. 
Den inkluderende skole fremmer barnet og den unges deltagelse og motivation for læring.

Inklusion og rummelighed angives ofte som hinandens forudsætninger. Inklusion understreger en dyna-
misk dimension og skolens forpligtelse til at skabe et undervisnings – og læringsmiljø og et fællesskab, 
der sætter den enkelte elev i stand til at udvikle sig både fagligt og socialt.

Al forskning viser desuden, at børn og unge, der får en ordentlig undervisning, opnår de bedste betin-
gelser senere i livet – i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Alle børn og unges ret til læring og inklusion er derfor en investering i fremtiden.

Velkommen!

Geert Jørgensen
Formand

Deltagerprisen er kr. 800,00
Tilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk 

eller på tilmeldingsblanket, der kan hentes på www.boernesagen.dk, tlf. 33221733, bf@boernesagen.dk
Tilmelding før den 15. oktober 2008

Velkommen



Program 3

Kl. 08.00 Indskrivning i tidsrummet kl. 08.00-09.00

Kl. 09.00 Kaffe

Kl. 09.30 Velkomst v/formand Geert Jørgensen, Børnesagens Fællesråd

”Den sociale arv og mobilitet blandt udsatte børn og unge – læring
og inklusion?”
v/professor Gøsta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

 Plenumdebat
 
Kl. 10.40 Pause

Kl. 10.50 2 oplæg
”Ny gejst ind i det tværfaglige rum til gavn for de udsatte børn og unges undervisning”
v/direktør Flemming Olsen, Børne og Kulturforvaltningen, Herlev kommune
 

”Folkeskolens mulighed for helhed, kvalitet og sammenhæng i indsatsen over for alle børn”
v/fagchef Jesper Kjærulff, Børne og Kultursekretariatet, Vordingborg kommune

Kl. 11.20 ”Folkeskolen for alle børn med fokus på de drop out truede elever og 
 børn, der gennem længere tid ikke modtager undervisning”
 v/undervisningsminister Bertel Haarder

Kl. 12.00 Frokostpause

Kl. 12.45 2 oplæg
 ”Skolegang i modvind”
 v/Birgitte Hennemann, medlem af FBU ForældreLANDSforeningen

 ”Anbragte børn og unges undervisning i 2007”
v/formand Geert Jørgensen, Børnesagens Fællesråd 

Kl. 13.15 Medlemmer af Folketingets Socialudvalg og Uddannelsesudvalg
 ”Politiske og faglige refleksioner over alle børn og unges ret til læring og inklusion
 – også de udsatte børn og unge”

Charlotte Dyremose (KF), Marianne Jelved (RV), Anne-Mette Winther Christiansen (V), 
Martin Henriksen (DF), Lise von Seelen (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), 
Johanne Schmidt-Nielsen (EL). 
Ordstyrer: Peter Albæk, formand for Børns Vilkår

 Debat mellem politikerne, Flemming Olsen, Jesper Kjærulff,
 Birgitte Hennemann og Geert Jørgensen

 Plenumdebat
 
Kl. 15.15 Afrunding v/Geert Jørgensen
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Praktiske oplysninger

Børnesagens Fællesråds

Børnepolitiske høring 2008

”Alle børn og unges ret til læring og inklusion – også børn og unge, der er udsatte”

Tid og sted Christiansborg den 22. oktober 2008

 Adgang til Christiansborg sker via besøgsindgang C, der ligger til højre for
 Christinasborgs hovedtrappe.

Vigtig information Indskrivningen til høringen sker i tidsrummet kl. 08.00-09.00. Der må påregnes 
ekstra tid til indcheckningen på grund af sikkerheden i Folketinget. Knive m.m. 
må ikke medbringes.

Pris og tilmelding Pris for deltagelse i høringen er pr. deltager kr. 800,00, inkl. fuld forplejning.
 Faktura fremsendes sammen med bekræftelse på tilmelding. Hvis du ønsker 

elektronisk fakturering: Husk at oplyse EAN nr. og referenceperson.

Tilmelding Tilmelding kan ske på tilmeldingsblanketten her i programmet eller elektronisk 
på www.boernesagen.dk før torsdag den 15. oktober 2008.

Deltagerliste Udleveres ved ankomst.

Overtegning Da der er et begrænset antal pladser, skal det understreges, at tilmeldinger  
registreres i den rækkefølge de modtages.

Ekstra programmer Ekstra programmer kan downloades på Børnesagens Fællesråds hjemmeside 
www.boernesagen.dk 

Teknisk arrangør Teknisk og administrativ arrangør af høringen er Fanny Øster,
 socialpædagogisk konsulent.

Spørgsmål Spørgsmål kan rettes til: 
 
Børnesagens Fællesråd eller Fanny Øster

 Emdrupvej 115 A, 5. etage  Blishøj 10.1
 2400 København NV   3000 Helsingør
 Tlf. 33 22 17 33   Tlf. 61 28 45 11
 mail: bf@boernesagen.dk  mail: fanny@fasa.dk
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Børnesagen Fællesråds  

Børnepolitiske høring 2008

”Alle børn og unges ret til læring og inklusion – også børn og unge, der er udsatte”

Tilmelding før den 15. oktober 2008 på www.boernesagen.dk  eller via blanket

Blanket bedes udfyldt med blokbogstaver. Kun en deltager pr. blanket

Tid og sted  Christiansborg torsdag den 22. oktober 2008 kl. 09.00 – 15.30    
                                                                     
  Adgang til Christiansborg sker via besøgsindgang C, der ligger til højre  
  for Christinasborgs hovedtrappe, imellem kl. 08.00-09.00.
            

Pris     Pris pr. deltager kr. 800,00 inkl. fuld forplejning

Navn   _______________________________________________________________________

Stilling   _______________________________________________________________________
 

Arbejdssted/  _______________________________________________________________________
organisation 

Adresse  _______________________________________________________________________
  

   _______________________________________________________________________

Postnr. og  by            _______________________________________________________________________

 
Telefonnr.  arb./mobil     _______________________________________________________________________

 
E-mail    _______________________________________________________________________

EAN-nr.     __________________________________________________   Fritaget for EAN

Referenceperson     _______________________________________________________________________
(ved EAN-nr.)
  

Tilmelding kan ske ved udskrivning af blanketten, som sendes til: 
Fanny Øster, Blishøj 10.1, 3000 Helsingør

eller tilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk

Tilmeldingsblanket


