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Mellemformer som den gode løsning 
mellem skole og specialtilbud

Omfavnet eller 
udgrænset?



Alt for mange børn og unge lykkes ikke i det almene 
system. På trods af års arbejde med at styrke inklusi-
onsarbejdet - på mange måder med stor succes - er der 
stadig børn og unge, der ekskluderes fra almenområdet, 
fordi de har brug for andre tilbud. Ofte bliver de hen-
vist til specialtilbud og i 97% af tilfældene vender de 
aldrig tilbage til almenområdet. At blive fastlåst på det 
specialiserede område gør deres chance for at lykkes 
i livet væsentlig mindre end for deres jævnaldrende i 
almentilbuddene. Samtidig er kommunernes økonomi 
til stadighed under pres. De specialiserede områder er 
udgiftstunge og udhuler budgetterne på det samlede 
børne- og ungeområde i mange kommuner. Indsat-

serne er nødvendige, for alle børn og unge har ret til at 
få de bedste forudsætninger for at lykkes i livet. Men 
kan disse særlige indsatser gøres på en anden måde? 
Hvordan kan ungdomsskolerne være med til at udvikle 
tilbud, der både imødekommer de økonomiske udfor-
dringer og samtidig fastholder børn og unge i periferien 
af almenområdet? Disse såkaldte mellemformer er i 
hastig vækst i kommunerne, hvor nye tilbud opstår 
eller allerede eksisterende tilbud ses i et nyt lys. På 
grund af den fleksible lovgivning og det kommunale op-
hæng, kan ungdomsskolerne spille en rolle i dette, som 
udbyder af flere forskellige mellemformer.

 Jacob Fuglsang 
er journalist og ud-
dannelsesredaktør 
på Politiken. Jacob 
har skrevet om skole 
og uddannelse siden 
1993, og i 2013 tog han 
initiativ til Politikens 
Undervisningspris. 

Desuden har han skrevet bogen ”Den store 
løgn om uddannelse.”

 Rasmus Alenkær 
er autoriseret psyko-
log, cand. pæd. psych., 
PhD og tidligere sko-
lelærer. Rasmus er en 
af de mest markante 
fagprofessionelle på sit 
område herhjemme, og 
han har mere end 25 

års erfaring med undervisning, udvikling og 
problemløsning i og omkring grundskolen. 

 Helle Rabøl Hansen 
er cand. jur og ph.d. i 
pædagogisk psykologi. 
Hun er postdoc. på 
Aarhus Universitet/
DPU og arbejder pt. 
i Grønland. Helle har 
siden 1998 beskæfti-
get sig med mobning 

blandt børn og unge og har senest bl.a. 
været en del af projektet ”Brobygning og 
fællesskabende praksis - udvikling af meto-
der til helhedsorienteret forebyggelse”.

 Thomas Gyldal 
er borgmester i Herlev 
og formand for KL’s 
børne- og undervis-
ningsudvalg. Thomas 
har ved flere lejligheder 
udtalt sig visionært om 
ungdomsskolernes rolle 
i kommunernes arbejde 

med børn og unge. 

 Per B. Christensen 
er uddannet lærer og har  
i mange år arbejdet i det  
kommunale system med  
børn, unge og uddan-
nelse. Per er tidligere 
ungdomsskolesouschef, 
børne- og ungedirektør i 
Næstved og var i mange 

år en højt respekteret form for Børne- og Kul-
turforeningen. Senest har Per B. Christensen 
været formand for Lærerkommissionen.  

 Dorte Torp Andreas 
er næstformand i 
Skolelederforenin-
gen, har en Master 
i Public Governan-
ce fra SDU og er 
tidligere skoleleder 
på Tingkær-
skolen 

i Odense. Dorte arbejder 
for bedre vilkår i skolen 
og for ledelsen på 
skolen.
 

 Morten Pape 
er manuskriptforfat-
ter fra den alterna-
tive filmuddannelse 
Super16 i København. 
Han debuterede i no-
vember 2015 med den 
selvbiografiske roman 
“Planen” der beskriver 

hans opvækst i Urbanplanen. 

 Abdel Aziz Mahmoud 
er uddannet journa-
list og har en karriere 
som tv- og radiovært 
samt foredragsholder 
og forfatter. Abdel 
medvirker sammen 
med sin mor, Souad i 
bogen ”Fra Libanon til 
Lærkevej – Samtaler vi 

aldrig har haft” om 
Abdels opvækst, 

hans baggrund 
og familie- 
historie.
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Der serveres et let morgentraktement fra kl. 9.00

9.45 Konferencen åbnes

 Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse 
Jacob Fuglsang, dagens konferencier

10.15 Hvad er mellemformer?
 Jacob Fuglsang Begrebet mellemformer bruges om forskellige tilbud i kommunerne, der findes på grænsen mellem 

almenområdet og det specialiserede område.

 Hvad kendetegner disse mellemformer og hvorfor har kommunerne dette fokus?

10.30 Hvornår virker mellemformer?
 Rasmus Alenkær Med afsæt i inklusionsarbejdet får vi bud på muligheder og udfordringer ved mellemformer. Hvilke 

elementer er vigtige, hvis kommunerne i højere grad skal lykkes med at løse den udfordring, der er omkring de børn, der 
ekskluderes fra almenområdet? 

11.15 Kaffepause 

11.30 Hvad kendetegner unge i mellemformer?
 Helle Rabøl Hansen Der kommer flere sårbare unge i et samfund, der på almenområdet ikke er gearet til det. Det 

fører til eksklusioner og mere sårbarhed. Helle Rabøl Hansen giver os et indblik i trivsel/mistrivsel samt forskning på 
ungefeltet. Hvordan kommer vi det sårbare i møde - og er det sårbare kun dårligt?

12.15 En opgave der skal løses
 Jacob Fuglsang Hvilken udfordring beskriver forskningen for os? Formiddagens konklusioner samles og vi planter frø til 

eftermiddagens bud på løsninger.

12.30 -13.15 Frokost 

13.15 Den politiske time
 Kommunerne står overfor en dobbelt opgave; en målgruppe som tilsyneladende stadig har udfordringer og en økonomi, 

der generelt er presset og på specialområdet ofte løber løbsk.

 Thomas Gyldal leverer det kommunalpolitiske perspektiv: Hvordan ser KL mellemformer som en del af løsningen på 
denne udfordring og hvad er ungdomsskolernes rolle?

 Dorte Andreas giver Skolelederforeningens svar på spørgsmålet: Hvordan kan ungdomsskolerne i samarbejde med 
folkeskolerne bidrage til at styrke den tværfaglige og tværorganisatoriske indsats, så vi holder langt flere børn og unge 
tæt på normalsystemet?

 Per B. Christensen giver sit bud på ungdomsskolernes særlige rolle i udfordringen og vil med et kritisk blik svare 
på spørgsmålet: Hvad skal ungdomsskolerne være opmærksomme på, når mellemformer bliver en dagsorden i 
kommunerne? Hvor skal indsatserne spidses til, og er der målgrupper, ungdomsskolen skal fravælge?

14.15 Kaffepause 

14.30 Omfavnet eller udgrænset? 
 Stærke personlige fortællinger fra opvæksten.

 Morten Pape & Abdel Aziz Mahmoud Urbanplanen møder Lærkevejen.

 Forfatter Morten Pape er kendt for sin stærke personlige fortælling om at vokse op i Urbanplanen. Abdel Aziz 
Mahmoud for sit forsøg på at bygge bro mellem kulturer med afsæt i sin opvækst i villakvarteret på Lærkevejen. 

 I dag mødes de og perspektiverer konferencens overordnede tema i deres personlige fortællinger.

15.30 En opgave der kan løses
 Jacob Fuglsang Dagens konferencier afrunder dagen
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DET  
PRAKTISKE 
STED 
Konferencen afholdes i:
DGI-Byen
Tietgensgade 65
1704 København V
I gåafstand fra Hovedbanegården. 
Parkering findes i P-hus ved DGI-byen.

DATO OG TID
3. november 2020
9.45 - 15.30

PRIS 
Medlemspris  1.995,- kr.
Ikke-medlemspris  2.295,- kr. 

FRIST 
Sidste tilmeldingsfrist 1. oktober 2020 
Tilmeld dig på www.ungdomsskoleforeningen.dk

Odin Havnepark 
Lumbyvej 19 D, 5000 Odense C 
Tlf. 66 149 149
ung@ungdomsskoleforeningen.dk
www.ungdomsskoleforeningen.dk


