Familieklassen
på Nordagerskolen

Familieklassen på Nordagerskolen
Familieklassen er et tilbud, der henvender sig til elever, fra 0. klasse til 6. klasse, og deres forældre.
Målet er, gennem et samarbejde mellem skole og hjem, at forbedre elevens trivsel både fagligt og socialt.
Erfaringerne med familieklasser stammer fra England, nærmere bestemt Marlborough i London, hvor man har haft gode
erfaringer med at inddrage forældrene i børnenes skolegang og arbejde hen mod et gensidigt mere forpligtende
samarbejde.
Her i Danmark har Helsingør været forgangskommune for projektet.
Familieklassen er en mulighed for børn, der har vanskeligheder med skolegangen. I samarbejde med deres forældre og
lærere, kan de arbejde på at få en bedre skolegang - både fagligt og socialt.
Børnene får op til fire konkrete mål, de skal arbejde med. De får et scoreskema, hvor de voksne, som børnene møder i
forbindelse med skolen, skal give dem en karakter mellem 1 og 4. 4 er for en absolut opfyldelse af elevens mål.
Alle lærere, som eleven møder i løbet af en skoledag, skal udfylde scoreskemaet. Lige såvel som eleven arbejder
fokuseret med sine mål, arbejdes der også i klasseteamet med at støtte op om denne udvikling. Klasseteamet, som
indskriver en elev i familieklassen, forpligter sig samtidig til et udvidet og forpligtende samarbejde med og om eleven.
Et familieklasseforløb varer ca. 12 gange. Ved forløbets start udleveres en kalenderoversigt med alle datoerne for
forløbet.
I de 12 gange er indtænkt 3 møder; opstart-, midtvejsevaluerings-, og slut evalueringsmøde. Alle møder varer ca. 45
min. og forældre, lærere, pædagoger, eleven og familieklasselærerne deltager.

Arbejdet i familieklassen
• Der er ikke én bestemt type elev, der passer i familieklassen. Elevens udfordringer kan være meget alsidige.
Lige fra at være meget genert, konfliktsøgende, have svært ved at huske sine lektier, ensom og mange andre
problematikker
• Det er meningen, at barnet selv skal arbejde på at blive bevidst om egen adfærd
• Elevens arbejdspunkter (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
• Forældrene, klassepædagogen, eleven, klasselæreren og familieklasselærerne opstiller arbejdspunkter (mål) for
de områder, hvor der skal skabes en forandring af elevens adfærd

Vi vil
•
•
•
•
•

Bevare elevens tilknytning til klassen
Få barnet aktiveret og bevidstgjort om egen forandring
Gøre forandringerne målbare og synlige
Give forældrene et medansvar for barnets forandring i skolen
Vejlede og hjælpe elevens lærere i forløbet

En ”typisk” dag i Familieklassen
08.15 – 08.25

Godmorgen og gennemgang af dagens program
Mål for dagen fastsættes og dagens andre aktiviteter aftales (herunder lektielæsning)

08.25 – 09.00

Skolearbejde
Eleverne arbejder med opgaver givet af klassens lærere.

09.00 – 09.20

Fælles øvelse
Vi arbejder med en fælles opgave. Opgaverne afspejler situationer eleverne møder i
skolen. Øvelsernes omdrejningspunkt kan være: samarbejde, rollefordelinger, kreative
opgaver, konkurrencer eller samtaler om et dilemma.

09.20 – 10.00

Skolearbejde
Eleverne arbejder med opgaver givet af klassens lærere.

10.00 – 10.30

Frikvarter

10.30 – 10.45

Familiegruppemøde (Evaluering)
Dette er kernen i familieklassen. Her bliver ugen og dagen evalueret. Hvad er gået godt
og hvad er gået mindre godt i skolen? Vi har FOKUS på det positive.

10.50 – 12.00

Forældregruppemøde (Forældrerunde)
Her er det kun forældrene og familieklasselærerne, der er til stede. Forældrene taler
sammen om et emne, det kan være lektielæsning, grænser, regler osv. Det er forældrene
selv, der kommer med emnet.

