
Inklusion i uddannelse og erhverv november 2011

 ”INKLUSION I UDDANNELSE OG ERHVERV”

Hvordan kan skoler, uddannelser og erhvervsliv møde de udfordringer, som
knytter sig til inklusion? Hvad dækker begrebet over, hvorfor er det nødvendigt

at inkludere, hvordan udvikles praksis og hvilke resultater er opnået?

Fredag den 4. nov. 2011 kl. 9.00 til 15.30, ”Eigtveds Pakhus”, Asiatisk Plads 2 G,
København K

Øget inklusion efterspørges overalt i uddannelsessystemet af kommunale myndigheder, 
uddannelserne selv, aftagerne og erhvervslivet. Hvorfor det? Hvad taler vi om, når vi bruger 
begrebet inklusion? Hvilke motiver driver skolerne? Og uddannelserne? Hvorfor presser 
kommunerne på for øget inklusion? Og hvilken interesse har erhvervslivet i en succesfuld 
inkluderende virksomhedskultur? Og endelig, hvordan arbejder man konkret med inklusion? På 
temadagen sætter vi inklusion på dagsordenen og forsøger at få svar på disse og andre spørgsmål. Vi
har inviteret centrale aktører fra den kommunale verden, fra uddannelsessystemet, fra 
forskningsverdenen og fra erhvervslivet. Velkommen til debat med personligheder, som har 
afgørende indflydelse på udviklingen.

 Indlæg ved:

• Skoleborgmester i København, Anne Vang: Investér i inklusion – den københavnske vej til 
det inkluderende normalområde.

• Centerchef Hans Månsson, Professionshøjskolen UCC: Inklusion – en begrebsafklaring

• Skoleleder Henrik Berggren Jessen, Nørremarksskolen, Vejle: Inklusion i praksis Inklusion 
er vejen frem for den danske folkeskole – lav ressourcecentre

• Direktør Lotte Andersen, ISS, chef for kvalitet, miljø og CSR: Inklusion og mangfoldighed 
på bundlinjen. Kan man tjene penge på mangfoldighed og inklusion? Hør hvordan ISS med 
Danmarks største medarbejderstab arbejder strategisk med inklusion og de udfordringer, der 
er forbundet hermed, bl.a. i relation til sprog, etnicitet og handicappede.
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