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Mariendal Friskole 
 en skole i København, hvor vi ikke bare snakker om inklusion 

 
 

På Mariendal Friskole har vi et specialhold 

bestående af 6-8 elever. Sådan har det været 

siden skolens oprettelse i 1981. Det betyder, at vi 

har stor og god erfaring med at inkludere børn, 

som af forskellige årsager har brug for nogle 

andre rammer end deres øvrige 

skolekammerater. Alt i alt er der omtrent 135 

elever på skolen fordelt på alle klassetrin fra 0.- 

9.klasse. 

Eleverne på vores nuværende specialhold 

afslutter deres skolegang i 2018. Derfor søger vi 

nye elever til oprettelse af et nyt hold elever med 

opstart i 0. eller 1. klasse i august 2018.  
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Specialholdet har eget klasseværelse, hvor de kan 

finde ro og forudsigelighed, tryghed og nærhed. 

Her kan de også modtage stærkt differentieret 

undervisning af et erfarent og meget engageret 

lærerteam. Der vil altid være 2-4 lærere og 

pædagoger til stede i en undervisning.  

En del af et større fællesskab: 

Klasseværelset og holdfællesskabet giver 

eleverne en tryg base med gode rammer for 

differentieret undervisning. Men dette 

klasseværelse er ikke en isoleret ø på Mariendal 

Friskole. Og mulighederne for at knytte sociale 

relationer udgøres ikke kun af den lille gruppe  

klassekammerater. Tværtimod er eleverne på 

specialholdet en vigtig del af det større 

fællesskab, som en skole er. Et fællesskab som 

opstår  og vedligeholdes på forskellige måder: 

 

1) Holdet af specialelever deltager i alle skolens 

fælles projekter og fælles aktiviteter (efter evne). 

Frikvarterer, de daglige fællesmøder (med sang, 

fortælling og filosofi), emneuger, traditionelle 

skoleudflugter m.m. er for alle skolens elever. 

Således er eleverne på specialholdet tydelige i 

skolens hverdag og fuldgyldige medlemmer af 

skolens elevfællesskab.  

 

2) Eleverne på specialholdet er ikke kun et 

anliggende for gruppens team af speciallærere og 

pædagoger. Alle lærere på skolen er engagerede i 

den spændende opgave,  det er at rumme et 

specialhold på en normalskole. Dette 

engagement er fundamentet i et læringsmiljø, 

hvor der er god plads til samarbejde. Derfor kan 

vi i meget høj grad møde elevernes forskellige 

muligheder og behov ved at lade eleverne 

deltage i særlige undervisningsforløb og udvalgte 

fag i de parallelle normalklasser. Denne 

deltagelse kan omfatte enkeltelever, en mindre 

gruppe eller hele holdet alt efter, hvad lærerne 

vurderer er formålstjenligt for den enkelte - altså 

en vurdering af om inklusionen gavner det faglige 

udbytte, den personlige og sociale udvikling eller 

elevens trivsel i skolen. Denne form for inklusion 

fungerer, fordi alle lærere på skolen ser inklusion 

som et ansvarsområde og derfor altid er åbne 

overfor at inkludere specialelever i deres 

undervisning, når det giver mening. En sådan 

personalekultur præget af fleksibilitet er absolut 

nødvendig, hvis inklusion skal lykkes.   

 

3) Helt grundlæggende har Mariendal Friskole 

fokus på at lære alle elever, at man har et 

personligt ansvar i et fællesskab. For at kunne 

håndtere det ansvar, arbejder vi i udpræget grad 

med børnenes sociale kompetencer. Denne fokus  

bærer frugt i form af høj trivsel i alle grupper. 

Eleverne på Mariendal Friskole kan simpelthen 

godt lide at gå i skole.  Fokus på sociale 

kompetencer resulterer desuden i stor 

rummelighed i elevgruppen, hvor børn og unge i 

alle aldre håndterer mødet med forskelligheder 

på en afslappet og samtidig hensynsfuld måde. 

Der er i fællesskabet plads til at have sine 

udfordringer og samtidig blive opfattet som 

ligeværdig. 
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Tryghed og menneskesyn 

Mariendal Friskoles elevtal er så overskueligt, at 

alle kender alle, og vi oplever igen og igen (til 

mange forældres overraskelse), at selv forsigtige 

gbørn, der har brug for ro og tryghed og 

forudsigelighed, helt frivilligt kaster sig ud i det 

støjende frikvarterskaos og fysisk leg med både 

store og små skolekammerater.  

Eleverne på Mariendal Friskole oplever at blive 

set, som de mennesker, de er, fordi de går i skole 

i et miljø, hvor lærerne kender dem og engagerer 

sig i dem hver især. Forældre oplever samtidig 

den ro, det giver, at deres barn bliver set med alt, 

hvad barnet rummer. Vi har den tilgang til vores 

elever, at  de alle er mennesker med forskellige 

muligheder og potentialer, der skal næres med 

tilpassede udfordringer. Det er derfor ikke 

individuelle begrænsninger, der sætter  

rammerne for undervisningen, men en konstant 

søgen efter udviklingsmuligheder. Dette gælder 

børn med særlige behov lige så vel som alle de 

øvrige børn på skolen.  

Gråzonebørn 

Og hvad er det så for nogen børn, vi søger? I 

hverdagssprog kaldes de ofte gråzonebørn. Det 

vil sige børn, som af forskellige årsager falder 

uden for de etablerede skoletilbud. Børn, som 

oplever folkeskolen for voldsom og uoverskuelig, 

men som heller ikke vil være velplacerede i en 

specialskole. Inklusionsudfordringerne i 

folkeskolen er velkendte, og det er ikke en 

hemmelighed, at social og fysisk uro kan 

afstedkomme, at eleven tillærer sig en adfærd, 

der først og fremmest handler om ikke at vække 

opmærksomhed - med risiko for, at barnet går i 

stå og i værste fald mister følelsen af selvværd. 

Men alternativet, en specialskole med dygtige 

specialundervisningslærere, men hvor barnet kun 

har andre diagnosticerede børn at spejle sig i, er 

muligvis ikke det rette tilbud, hvis barnet ikke kan 

tænke sig selv ind i denne skoles fællesskab.  

 

Det må bero på en individuel vurdering, hvornår 

man er i gråzonen. Lige nu har vi elever med 

autisme i mildere grad, asperger, forsinket 

psykomotorisk udvikling, lettere mental 

retardering, opmærksomhedsforstyrrelser m.m. 

Alle sammen elever, som har et sprog og er 

modtagelige for faglig undervisning, som er i 

stand til at fungere i et mindre klassefællesskab, 

som motorisk formår at færdes på en skole med 

mange trapper, og som kan lære at følge nogle 

sociale spilleregler i omgangen med skolens 

øvrige elever. Men samtidig vurderes det, at et 

almindeligt skoletilbud vil føre til mistrivsel, fordi 

der er behov for nogle særlige rammer, der kan 

give ro, tryghed, overblik, forudsigelighed m.v. 

Der undervises ikke på  et bestemt fagligt niveau 

på specialholdet. For en elev med mental 

retardering vil handicappet naturligvis være 

bestemmende for undervisningens faglige niveau. 

Andre specialelever er ikke nødvendigvis 

udfordret på fagligheden, men har først og 

fremmest brug for hjælp til at etablere et rum, 

der giver gode betingelser for at modtage 

undervisning. Vi har både elever, som stiler imod 

en fuld afgangseksamen (på særlige vilkår) og 

elever, som ikke dimitterer med eksamen. 
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Informationsmøde på 

Mariendal Friskole for 

interesserede forældre torsdag 

d. 18. maj 2017 kl. 17.00-

18.30. Tilmelding til 

kontoret@mariendalfriskole.dk 

eller telefonisk på  

33 22 72 20.  

Fritidsordning 

Skolens fritidsordning har ikke mulighed for at 

skabe de rette rammer til vores elever fra 

specialholdet. Eleverne fra specialholdet går altså 

på eksterne fritidshjem. Dette kræver ofte kørsel 

med taxi fra skole til fritidshjem. Skolens 

administration sørger for at ansøge om 

befordring (om nødvendigt).  

 

Økonomi 

Forældrebetalingen er som for skolens øvrige 

elever. I 2017 er prisen 1370 kr. pr.  måned. 

Prisen er indeksreguleret og stiger derfor 10-20 

kr. årligt. Ekstraordinære stigninger i 

skolepengene skal besluttes på 

Generalforsamlingen (dette er sket en gang de 

seneste 20 år).  

 

Yderligere informationer om skolen findes på 

www.mariendalfriskole.dk, hvor I blandt andet 

kan læse skolens værdibeskrivelse, klassernes 

årsplaner, vedtægter m.m. Interesserede er også 

velkomne til at ringe til skoleleder Anders Blom 

Salmonsen på kontorets telefon 33 22 72 20 eller 

på mobil 40 40 45 67 

 

 

 


