
 

 

Kurser for forældre og deres børn 

Familieskolen 
 



Målgruppen 

er familier med et barn, hvor følgende kan gøre sig gældende:  

- At barnet ikke får det forventede udbytte af undervisningen, f.eks. 

har bekymrende fravær. 

- At barnet kan have mistet glæden ved at gå i skole. 

- At barnet kan føle sig udenfor, være vred, ulykkelig, skuffet eller 

mene, at det ikke duer til noget. 

- At barnet ofte ender i konflikter med andre børn eller voksne 

- At barnet kan være uroligt, have svært ved at koncentrere sig – eller 

være alt for stille. 

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

og/eller familiens regler og normer. 

- At barnet ikke trives socialt. 

- At der måske ikke er overensstemmelse mellem forældrenes og 

lærernes syn på barnet. 

- At du som forælder føler dig magtesløs over for de problemer, dit 

barn har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Familieskolen er et tilbud til alle 

familier med elever i 0.-6. klasse. 

• Et kursusforløb på Familieskolen 

varer ca 18 uger. 

• Familierne er på Familieskolen 

tirsdag og onsdag fra kl. 8.30 – 13.30. 

De øvrige 3 dage er eleverne i deres 

egne klasser. 

• Forældrene har mulighed for at 

søge om økonomisk 

kompensation for evt. løntab. 

• I Familieskolen kan der være ca 8 

familier af gangen. 

 



Mål 
Det er målet for arbejdet på Familieskolen, at: 

• barnet opnår højere grad af trivsel og kommer i gang med en positiv 

udvikling.  

• samarbejdet mellem forældre og lærere/skole styrkes. 

• forældre, barn og lærere opnår større forståelse af barnets situation, og 

hvad der skal til for at ændre den uhensigtsmæssige adfærd.  

• teamet i barnets klasse får sparring på klassemiljøet med henblik på at 

understøtte det, som barnet lærer på Familieskolen. 

• familierne får mulighed for at styrke deres værdier og normer og ændre 

uhensigtsmæssige mønstre. 

• sætte en proces i gang, hvor forældrene får håb og erfarer, at de aktivt 

kan ændre deres og barnets situation.  

  



Dagligdagen på Familieskolen 
Familieskolens dagligdag tager udgangspunkt i almindeligt skolearbejde og 

forskellige planlagte aktiviteter 

• Forældrene får en unik mulighed for sammen med barnet at arbejde med 

familiens relationer og barnets sociale kompetencer. 

• Forældrene får en ny og mere præcis indsigt i, hvad barnet er god til og 

har brug for hjælp til. 

• Forældrene afprøver forskellige måder at hjælpe deres barn på. 

• Familierne tager udgangspunkt i succeser for at styrke barnets selvværd. 

• Forældrene og personalet fra Familieskolen samarbejder løbende med 

lærerne og pædagogerne i barnets egen klasse om at skabe fælles fodslag. 

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

hinandens strategier og erfaringer. 

• Teamet i barnets klasse deltager aktivt i samarbejdet med familieskolen i 

form af sparring og vejledning omkring barnet og klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Familieskolen 

Søndre Fælledvej 7 

8963 Auning 

  
 

Helle 51 92 60 56 
Pernille 22 53 70 08 

Nete 21 80 92 72 
 

 
Se mere på 

www.norddjurs.dk 

 


