
Den inkluderende skole i praksis
Hent bøger PDF

Rasmus Alenk\u00e6r
Den inkluderende skole i praksis Rasmus Alenk\u00e6r Hent PDF Inklusion er en af folkeskolens store

udfordringer, men hvordan gør man, når man vil inkludere i praksis? Denne bog giver svarene. Bogen er en
regulær værktøjskasse for den fagperson, der vil understøtte bevægelsen mod en mere inkluderende

folkeskole. Således finder læseren en lang række lettilgængelige og konkrete redskaber, der kan kvalificere
arbejdet i følgende felter: AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel, klasseledelse, adfærdsledelse,

konflikthåndtering, refleksion, kommunikation, mødeledelse, differentiering, skoleudvikling, konsultation og
coaching. Bogen er den anden bog i Frydenlunds inklusionstrilogi. I den første bog Den inkluderende skole –

en grundbog var der fokus på teori. Den tredje udgivelse Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv
indeholder en værktøjskasse til skoleledere, souschefer og andre, der har ansvar for udvikling og

tilrettelæggelse af arbejdet på skolerne. I denne bogs prolog tegnes et præcist og opsummeret teoretisk billede
af fænomenet inklusion. Det er derfor ikke en forudsætning, at man har læst første bind. Målgruppen er
lærere, pædagoger, skoleledere, konsulenter, psykologer og studerende på skole- og institutionsområdet.

Bogen er skrevet af højt kvalificerede og erfarne praktikere på skoleområdet: Rasmus Alenkær, Bodil Bang-
Larsen, Ole Bang-Larsen, Neil Berry, Mette Cramer, Daniel Hald, Anne Line Danm Hansen, Kirsten

Hartmann, Marie Kring, Mike McKeon, Torben Mørup, Jørn Nielsen, Christian Quvang, Christian Varming,
Sidsel Werner og Hallvard Håstein.
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