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Oversigt over nationale interessenter
På denne side kan I danne jer et overblik over nogle af de nationale interessenter på
inklusionsområdet. På Danske Handicaporganisationers hjemmeside – www.handicap.dk – kan I
finde flere handicaporganisationer.
Organisation

Hjemmeside

Beskrivelse

ADHD-foreningen
www.adhd.dk

Rådgiver bl.a. forældre til personer med
ADHD og mennesker der arbejder med,
har interesse for eller lever med
hverdagens udfordringer med ADHD.

Autismeforeningen
www.autismeforening.dk

Arbejder med informationsarbejde,
kurser og konferencer for medlemmer og
fagfolk, beskæftigelses- og botilbud,
medlemsstøtte m.m.

BUPL
www.bupl.dk

Fagforening for bl.a. pædagoger i skoler
og SFO’er. Udgiver bladet ”Børn og
Unge”, der ofte har artikler om inklusion.

Det Centrale Handicapråd
www.dch.dk

DCUM
www.dcum.dk

Et uafhængigt statsligt center, der
arbejder for at sikre et godt
undervisningsmiljø på alle
uddannelsessteder

Danmarks Lærerforening
www.dlf.org

Fagforening for bl.a. folkeskolelærere.
Udgiver bladet ”Folkeskolen”, der ofte har
artikler om inklusion.

Danske Døves Landsforbund
www.ddl.dk
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Rådgiver regering, Folketing mv. om
handicapspørgsmål; er forum for dialog
mellem centrale aktører. Centrale
opgaver: inklusion, tilgængelighed og
bekæmpelse af fordomme.

En privat interesseorganisation, der
arbejder for at sikre døve bedre levevilkår
i samfundet samt ligestilling mellem døve
og hørende inden for uddannelse,
arbejdet og tilgængelighed.

www.inklusionsklar.dk

Danske Handicap
organisationer
www.handicap.dk

Beskæftiger sig med handicappolitik i alle
sektorer af samfundet.
Paraplyorganisation for
handicaporganisationer.

Danske skoleelever
www.skoleelever.dk

En partipolitisk uafhængig
interesseorganisation, der varetager
elevernes interesser overfor politikere,
presse og interessenter på skoleområdet.

Forældrerådgivningen
www.foraeldreraadgivningen.dk

Uvildig rådgivning og vejleding til
forældre, hvis børn har problemer i
skolen. Rådgivningen vejleder også andre
omkring folkeskolen

Kommunernes landsforening
www.kl.dk

Ministeriet for Børn og
Undervisning
www.uvm.dk
www.inklusionsudvikling.dk

Skole og Forældre
www.skole-foraeldre.dk

Skolelederforeningen
www.skolelederforeningen.org

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.dk

Spastikerforeningen
www.spastikerforeningen.dk
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En privat interesse- og
medlemsorganisation for kommuner i
Danmark. Formålet er, at varetage fælles
interesser og bidrage til, at kommunerne
politisk og administrativt løser sine
opgaver.
Ministeriet lovgiver bl.a. på
folkeskoleområdet. Har et
ressourcecenter for Inklusion og
Specialundervisning og
inklusionskonsulenter, der rådgiver
kommunerne.
Rådgiver skolebestyrelser vedrørende alle
spørgsmål om arbejdet i
en skolebestyrelse og børns skolegang.
Den forhandlingsberettigede organisation
for landets skoleledere. Foreningen har
bl.a. udgivet en vejledning for skoleledere
om inklusion.
Formidle viden og åbner for dialog med
samarbejdspartnere, borgere og
organisationer inden for det sociale
område, herunder børn med særlige
behov
Rådgiver om livet med Cerebral Parese
(spastisk lammelse). Har
et informatørkorps, som kommer rundt i
landet for at fortælle om, hvordan det er
at leve med Cerebral Parese.

