
GOPRINCE project 
Document Summary: Danish 

Inklusion i institutioner og skoler i Portugal 

Definition I Portugal er inklusion med til at fremme deltagelse i uddannelse for alle børn. Der ydes 

ikke kun støtte til fysisk og psykisk handicappede børn, men også til alle grupper af sårbare og 

marginaliserede børn, og børn der har udfordringer på grund af deres kulturelle og sociale baggrund. 

 

Politik og implementering. Lovdekret 3/2008 beskriver "specialiseret udbud af tilbud (...) med det 

formål at skabe betingelser for forbedring af uddannelsesprocessen til de særlige 

uddannelsesmæssige behov hos elever", som har fortsat vanskeligheder med kommunikation, læring, 

mobilitet, autonomi, interpersonelle forhold og social deltagelse. Denne form for specialiseret støtte 

er tilgængelig inden for almindelige skoler. Men DL 3/2008 fastslår også, at når den almindelige skole 

ikke kan give et passende tilbud på inddragelsen af børn og unge på grund af typen og graden af 

handicap, kan de involverede i henvisnings- og evalueringsprocesserne foreslå at barnet starter på en 

specialskole. Loven om at elever med særlige behov bør: (a) have mulighed for uddannelse i en 

almindelig skole (b) deltage på lige fod med andre børn i skolens undervisning og i skolelivet (c) 

generelt deltage i den almindelige klasse i stedet for at blive isoleret i specialklasser d) specialklasser 

kan lejlighedsvis være nødvendige til specifikke formål e) Skoler bør gennemgå og tilpasse deres tilbud 

til børn for at opnå større inklusion. Inden for lovdekret 3/2008 var målgruppen omfattet af 

specialundervisning begrænset til børn med permanente behov (børn og unge med begrænsninger 

med hensyn til aktivitet og deltagelse på et eller flere af følgende områder: kommunikation, læring, 

mobilitet, autonomi, interpersonelle forhold og social deltagelse), og omdirigere de tilgængelige 

specialiserede ressourcer til dem. På baggrund af antagelsen om, at nogle målgrupper har brug for 

mere sofistikerede og specialiserede skoletilbud (1) Specialskoler for tosproget uddannelse af døve 

studerende (2) Specialskoler for blinde og svagtseende elever (3) Strukturerede undervisningsenheder 

for elever med autisme 4 () Specialiserede støtteenheder til elever med handicap og medfødte 

problemer. Disse enheder er placeret i almindelige skoler og tilpasses uddannelsesmiljøet. Børn med 

særlige behov forbliver kun i disse enheder på deltid for at fremme deres inklusion i almindelige 

klasseværelser og i skolelivet. Tidligere børneinterventioner (Portugal): I oktober 2009 blev der ved 

lovdekret 281/2009 oprettet et nationalt system for tidlig indsats for børn (SNI), der dækker børn 

mellem 0 og 6 år. ECI er en række omfattende udviklingsydelser, der leveres af lokale fagfolk inden for 

sundhed, uddannelse og sociale ydelser, og fokuserer ikke kun på barnet men også på miljøet og 

familien. "Interventionsmodelrammen" omfatter tre hovedtræk: forbedring af hverdagens 

læringsmuligheder for børn, familiecentre og tværprofessionelt samarbejde. 

 

Behov og udfordringer Undervisningsministeriet bestilte et internationalt ekspertpanel til at yde 

ekstern evaluering af den nuværende model. Den eksterne evaluering fremhæver den brede enighed 

om, at arbejde med inkluderende uddannelse i alle skoler. Dette udgør et kvalitativt spring over det 

tidligere regelsæt for specialundervisning. Konklusionerne er indarbejdet i en henstilling, der for nylig 

blev offentliggjort af National Education Council on Special Education Public Policy (Conselho Nacional 

de Education Council on Special Education Public Policy (Conselho Nacional de Educação, 2014). 

 


