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Europæisk værktøjskasse for skoler
Fremme af inklusiv uddannelse og reducering af frafald på skoler
• Ønsker du at forbedre fremmødet eller
reducere frafaldet på skolen?
• Leder du efter bedre måder at inddrage
forældrene i skolen på?
• Overvejer du at indføre mere
samarbejdsbaserede tiltag til undervisning
og læring?

Så kan du få gavn af den europæiske
værktøjskasse for skoler. Værktøjskassen
fremmer en helhedsorienteret tilgang til skolen,
der forbedrer inklusionen og forhindrer
skolefrafald. Den kan hjælpe skoleledere, lærere
og andre fagfolk med at udpege, hvad der er
behov for til at forhindre skolefrafald og finde
egnede løsninger. Værktøjskassen indsamler
beviser, dokumentation og eksempler på god
praksis i form af samarbejdsbaserede tilgange
i og omkring skoler, der kan implementeres i
forskellige skolesammenhænge.

Værktøjskassen er opdelt på fem områder

1. Skoleledelse

2. Lærere

3. Støtte til
elever

4. Forældreind- 5. Inddragelse
dragelse
af berørte
parter

På hvert af områderne beskrives udfordringerne, og der foreslås løsninger, der kan indføres på
skoleniveau. Løsningsforslagene er understøttet af forskningsevidens og ledsages af oplysninger
og eksempler, der har været anvendt i praksis. Eksemplerne indeholder detaljerede beskrivelser af
forandringsprocesser og materialer, såsom manualer, videoer og hjemmesider. For at finde specifikke
eksempler kan der anvendes værktøjer til søgning og filtrering.
Et onlinespørgeskema giver brugerne mulighed for at tilkendegive deres interesseområder og
modtage skræddersyede rapporter med ressourcer (dokumenter og praktiske eksempler). Brugerne
opfordres til at indsende nye ressourcer ved hjælp af onlineblanketten − især er eksempler på god
praksis fra skoler, der indfører succesrige initiativer særligt velkomne. Et redaktionsudvalg støtter
udvælgelsen og opdateringen af værktøjskassens ressourcer.
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School Education Gateway er et EU-initiativ, der er finansieret gennem Erasmus+, det europæiske program for
almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport. Hverken EU-institutionerne og -organerne eller en
person, der handler på vegne heraf, kan gøres ansvarlige for den brug, der gøres af de heri indeholdte oplysninger.

