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Kvalitetsstandard: Norddjurs Familieundervisning 

Målgruppe Målgruppen er børn på 0.-6. klassetrin, der i skole og/eller hjem udviser 

mistrivsel på forskellige måder.  

Det kan være: 

- At barnet ikke får det forventede udbytte af undervisningen eller 

har bekymrende fravær. 

- At barnet kan have svært ved at forstå og tilpasse sig klassens og/el-

ler familiens regler og normer. 

- At barnet har mistet glæden ved at gå i skole, føler sig udenfor, 

ofte ender i konflikter og generelt ikke trives socialt. 

- At der måske ikke er overensstemmelse mellem forældrenes, læ-

rernes og pædagogernes syn på barnet. 

- At forældrene føler sig magtesløse overfor de vanskeligheder deres 

barn har. 

Kriterier og omfang På Familieskolen deltager barnet og en eller flere af forældrene. Undervis-

ningen foregår to dage om ugen i 18-20 ugers undervisningstilbud mellem 

kl. 8-14 på hverdage, samt på barnets skole i varierende omfang. 

Familieskolen har fokus på at styrke barnets og familiens relationer i tæt 

samarbejde med personalet på skolerne.  

Der gennemføres klassetrivselsprojekter i de enkelte børns hjemklasser i 

samarbejde med personalet på skolerne samt klasseforældremøder med ud-

gangspunkt i forældres rolle i klassens trivsel. 

 

Formål Formålet med indsatsen er i et aktivt samarbejde med forældre og skole at 

bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien og i skolen. 

Der er fokus på: 

1. Barnets øgede trivsel. 

2. Barnets faglige fremskridt. 

3. Barnets øgede sociale kompetencer. 

4. Mere velfungerende familieliv. 

5. Øgede forældrekompetencer. 

6. Konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. 

7. Lærere og pædagogers øgede indsigt og handlekompetence. 

8. Øget klassetrivsel med fokus på forældrenes rolle. 

Indsatsen fokuserer på opbygning af gode relationer mellem barnet, dets 

forældre, de voksne i skolen og klassekammerater.   
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Endvidere fokuseres på en tidlig indsats for børn i 0.-6. klasse i tilknytning 

til den skole, hvor barnet går. Barnet er gennem hele forløbet også inklude-

ret i hjemskolen, hvilket medvirker til en faglig styrkelse af de lokale inklu-

sionsmiljøer i skolerne. 

Afgørelse Et forløb med Familieskolen tilbydes efter en faglig vurdering af barnets og 

familiens behov.   

Beslutningen om hvilke indsatser, der konkret sættes i værk, træffes af sko-

lelederen på baggrund af den faglige vurdering og i samarbejde med foræl-

dre, Norddjurs Familieskole og andre relevante samarbejdspartnere (f.eks. 

psykolog og socialrådgiver). 

Forældrene modtager en skriftlig meddelelse med tilbuddet om familie-

skole. 

Levering Familieskolen leveres af Norddjurs Kommune. Der er ikke valgmulighed i 

forhold til leverandør. 

Norddjurs Familieskole hører organisatorisk under Trivsel og Læring (PPR).  

Aktiviteter Familieskolens dagligdag tager udgangspunkt i almindeligt skolearbejde og 

forskellige sociale, fysiske og kreative aktiviteter. 

Familierne får mulighed for i praksis at ændre på uhensigtsmæssige mønstre 

og øve sig i nye reaktioner. 

- Opsamling og gentagelser af succeser. 

- Positive rollemodeller. 

- Viden om psykiske og fysiske reaktioner. 

- Omgivelsernes anerkendelse. 

- Tryg øvebane med tilpas grad af strukturerede konflikter inden for 

nærmeste udviklingszone. 

Arbejdet på Familieskolen sker i samarbejde med lærerne og pædagogerne 

i barnets egen klasse.  

Familierne på kurset får mulighed for at bruge hinanden og lære af hinan-

dens erfaringer.  

Informationsfolder: 

https://www.norddjurs.dk/media/7095713/Familieskolefolder.pdf 

 

Norddjurs Familieskoles hjemmeside: 

https://www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/stoette-og-

raadgivning/norddjurs-familieundervisning-(familieskolen)  

https://www.norddjurs.dk/media/7095713/Familieskolefolder.pdf
https://www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/stoette-og-raadgivning/norddjurs-familieundervisning-(familieskolen)
https://www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/stoette-og-raadgivning/norddjurs-familieundervisning-(familieskolen)
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Kvalitetskrav Et forløb på Familieskolen iværksættes hurtigst muligt efter henvisning, af-

hængigt af ventelisten.  

Undervisningen på Familieskolen udføres af lærere og pædagoger med sær-

lig specialpædagogisk og familieterapeutisk baggrund. 

Opfølgning Familieskolens personale varetager altid et individuelt tilrettelagt opføl-

gende forløb i samarbejde med de involverede parter. De opfølgende forløb 

er af forskellig varighed og indhold alt efter de individuelle behov. 

Der føres løbende elektronisk journal over sagsforløbet.  

Klage og ankemuligheder Der er ikke en formel klagemulighed. Såfremt familien ikke er tilfreds med 

Familieskolen, opfordres de til at kontakte:  

 

Leder for Trivsel og Læring (PPR) 

Mette Lubek 

Glesborg Bygade 1 

8585 Glesborg  

mlu@norddjurs.dk  

Tlf. 20 37 95 55 

Lovgrundlag Norddjurs Familieskole er et alment skoletilbud under Folkeskoleloven. 

Kontaktinformationer Norddjurs Familieskole 

Skolebakken 23A  

8586 Ørum  

Mail: inf@norddjurs.dk   

Telefon:  

Pernille Hagelskjær Wieland: 2253 7008 

Helle Rosenløv: 5192 6056 

Vigtig information Der kan søges om økonomisk kompensation for et evt. løntab til den af for-

ældrene, der følger barnet i undervisningstilbuddet.   

Vurderingen af muligheden for økonomisk støtte sker ud fra en konkret og 

individuel vurdering og med udgangspunkt i Servicelovens § 52a.1.2. Kom-

pensationen bevilges af myndighedsafdelingens børne- og familieteam. 

 

mailto:mlu@norddjurs.dk
mailto:inf@norddjurs.dk

