Familieklassen virker
Claus Henriksen, far til William i 2. klasse, er tilpas med, at han og
ekskæresten i starten af året takkede ja til et forløb i
Familieklassen sammen med deres yngste søn.
Af Grete Kronborg
Det er tirsdag middag, og Claus Henriksen har lige afleveret William nede
i 2. klasse efter formiddagens timer i Familieklassen på Tåsingeskolen.
Siden uge to i år har William og hans forældre været tilmeldt
Familieklassen. Da forældrene er skilt, og deres to drenge på skift er hos
mor og far en uge ad gangen, blev det også et delt forløb med den yngste
i Familieklassen.
To formiddage om ugen, tirsdag og fredag, er skolegangen henlagt til
Familieklassen sammen med enten mor eller far. Et forløb er 12 uger, og
9. maj er William og hans forældre klar til det afsluttende
evalueringsmøde med Familieklassens to medarbejdere og Williams
klasselærer.
Da Williams far, Claus Henriksen, fik præsenteret tilbuddet var hans
umiddelbare tanke, at det da vist var lige voldsomt nok at skulle tage
William ud af normalklassen, og at han selv skulle bruge to halve
arbejdsdage – eller i alt seks feriedage for hans vedkommende på
projektet.
- Jeg tog ja-hatten på, og det er den bedste investering, jeg kunne gøre
for mit barn, erklærer Claus bestemt.
Claus fortæller, at William allerede i første klasse havde problemer med at
koncentrere sig, og sønnen kunne også blive temmelig tosset, hvis han
oplevede at blive behandlet uretfærdigt. Det var faderens oplevelse, at
William fagligt fulgte godt med, og at han trivedes med kammeraterne.
Men forældrene erkendte, at der ikke var den nødvendige ro om Williams
skolegang, og det førte til mødet med Familieklassen.
Umiddelbart efter, at det nye tilbud startede ved årsskiftet 2013/14, var
William halvvejs i 2. Klasse, da forældrene fik tilbudt et forløb sammen
med deres yngste og sammen med andre udvalgte børn og forældre fra
skolen.
- Vi var ikke lang tid om at vælge tilbuddet til. Tænk, hvis vi senere nåede
til den erkendelse, at vi burde have sagt ja til støtten langt tidligere. Så
hellere hjælpe William på rette vej nu.
Processen har givet Claus stof til eftertanke, og han er da også nået til
nye erkendelser omkring egen rolle i forbindelse med Williams og
storebroderens skolegang.
- Før tog jeg det bare som en selvfølgelighed, at de klarede sig godt i
skolen, og jeg forventede, at de opførte sig ordentlig. Jeg var tidligere
hårdere i filten, men nu er jeg blevet mere tilbagelænet, og så har jeg

lært at være mere anerkendende. Jeg og William har sammen med de
andre voksne og børn i Familieklassen lært at sætte ord på det, der er
gået godt, og det der er gået skidt. Metoden tvinger os til at reflektere, og
det rykker.
- Claus er meget bevidst om, at hele processen har været med til at
opbygge Williams selvværd.
Williams far er også glad og stolt over, at de sammen har fået arbejdet
godt med de opstillede mål, fx at William skal kunne koncentrere sig og
lytte. Det vil sige høre efter og forstå en besked første gang, den gives. Et
andet mål er, at han skal lære at holde fokus på egen opgave, og lade
sidemanden om sin.
William er også blevet opmærksom på, at han selv kan gå i gang med en
opgave, og at han nogle gange er nødt til at tage en timeout, hvis han
mærker uro i kroppen, og inden han bliver tosset. Så har William en pose
med nogle ting i, som det hjælper at røre ved.
Det varede ikke længe før William var helt fortrolig med de opstillede mål,
alene af den grund, at der blev sat ord på.
- William er glad og tryg ved at komme i Familieklassen, og han siger, at
kammeraterne i klassen også har givet udtryk for, at de kan mærke, han
har rykket sig, og det er da rørende dejligt, siger far-Claus glad.
Claus ønsker at anbefale Familieklassen til alle, der har nogle udfordringer
at arbejde med for at gøre børnenes skolegang bedre.
- Vi er jo ikke stemplet, fordi vi har haft behov for en periode i
Familieklassen, understreger Claus.
Han har selv været meget åben om situationen overfor både arbejdsgiver,
familie og venner.
Du kan læse folder om Familieklassen på Tåsingeskolen.dk

