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et barn, som af den ene eller anden grund har det svært, men hæftet henvender sig i lige så høj grad til
forældre, der i almindelighed vil forstå, hvad inklusion går ud på.

Hæftet handler om, hvilken rolle man har som forældre, og hvad man kan forvente af dagtilbud og skole, når
inklusion er et mål for arbejdet med børnene. Det kan også læses af pædagoger og lærere, der gerne vil

klædes på i forhold til forældresamarbejdet om inklusion.

På hjemmesiden www.dafolo.dk/allesammen findes materialer til brug på forældremøder, skabeloner til
strukturerede børnefødselsdage og henvisninger til andre hjemmesider med forældrerelevant materiale om

inklusion.
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