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Familieklassen startede i efteråret
2013 på Tåsingeskolen.
Formålet er gennem et tættere
skole/hjem samarbejde at hjælpe
udvalgte elever til en øget indlæring
og bedre trivsel i deres klasser.

Familieklasser eksisterer i dag på
over 100 skoler i Danmark.
Erfaringer viser at familieklassen
virker og betyder en positiv forskel.
Øverummet i Familieklassen gør
børn glade, fordi de lærer at få
deres potentialer og kompetencer i
spil i skolen.

Personale
Tine Frisk – lærer
Leif Buchhave - socialpædagog
Afløser: Kim Amstrup Andersen socialpædagog

Arbejdet i Familieklassen
• Det er meningen, at barnet
selv skal blive ansvarlig for
egen adfærd.
• Elevens mål bedømmes
dagligt - lektion for lektion af
de implicerede lærere - og
evalueres i familieklassen.
• Forældrene skal tage hånd
om/være ansvarlige for deres
barns adfærd. Det gælder
både i undervisningen og i
pauser.
• Forældre, eleven,
klasselæreren og personalet i
familieklassen opstiller mål,
for de områder, hvor der skal
skabes en forandring af
elevens adfærd.
• Personalet i Familieklassen
holder 3. møder med forældre
og klasselæreren. Formøde,
midtvejsevaluering og
slutevaluering.

Hvor
Familieklassen er placeret i sit eget
lokale i et roligt hjørne på afdeling
Sundhøj, men er også for børn fra
afdeling Lundby.
Åbningstider
Mandage kl. 8.00 – 11.20.
Fredage kl. 8.00 – 10.30 samt
forældremøde kl. 11.00 - 12.00.
I Familieklassen er en forælder med
sit barn i skole de 2 formiddage
ugentligt i 12 uger for at hjælpe
barnet.
Det handler ikke om faglige
problemer, men er for børn, der
måske ikke har fanget ideen med at
gå i skole, eller som ikke trives.
Hvilke børn kan deltage?
Alle børn, der har brug for at øve sig
på at
• koncentrere sig
• deltage aktivt i undervisningen
• udvikle relationer
• være undervisningsparate
• indgå positivt i skolens liv
Formålet med Familieklassen
• Bevare elevens tilknytning til
klassen.
• Få barnet aktiveret og
ansvarliggjort for egen forandring.
• Gøre forandringerne målbare.
• Give forældrene en mulighed for
et medansvar for barnets
forandring i skolen.
• Øge trivsel og dermed muligheden
for indlæring.

	
  
	
  
	
  

Ved evt. spørgsmål henvendelse til	
  
afdelingsleder	
  Lina	
  Birgitte	
  Johansen	
  over	
  
intra	
  eller	
  på	
  tlf.	
  6223	
  4714.	
  

