
De vigtigste personer 
i et barns liv er 
forældrene, og 

derfor giver det også 
mening at tage dem 

med hele vejen.

Familieklassen
Stengård skole



Hvad er Familieklassen? 

Familieklassen er et kursusforløb på 12 uger. Der er løbende optag. 

Det foregår hver onsdag fra kl.8.00-11.00. 

I Familieklassen er I og jeres barn sammen med op 5-6 andre børn og deres 
familier. Enten mor eller far (eller bonusforældre) skal deltage hver gang. Barnet er i 
sin egen hjemklasse resten af den, så man bevarer den daglige kontakt med 
klassen. Her samarbejder vi på tværs af familierne med at få jeres barn i bedre 
trivsel i skolen, både fagligt og socialt. 

Familieklassen er et lbud  børn der vil: 

Trives bedre i skolen
Lære mere om sig selv
Øve sig i at koncentrere sig/holde fokus
Træne at organisere, planlægge og gennemføre skolearbejdet
Øve sig i at være en ak v del af fællesskabet
Ly e ak vt i merne
Opnå posi v kontakt  jævnaldrende og voksne
Få boostet selvværdet, ved at få øje på de ng der fungerer

I Familieklassen er forældrene også medspillere i forhold  undervisning og stø e af 
barnet.  

Hverdagen i Familieklassen 
Familierne møder ind
Morgenrunde
Dagens program
Skolearbejde/ak viteter
Pause
Skolearbejde/ak viteter
Farvel-runde med dagens gode historier
Børnene går bage l egne klasser

I Familieklassen øver vi elementer fra skoledagen, og de udfordringer jeres barn kan 
møde i sin dagligdag. Vi øver at være undervisningsparat, deltage ak vt, holde 
fokus, ignorere forstyrrelser, kunne indgå posi vt i fællesskabet med andre børn og 



voksne. Barnet arbejder med skolemateriale som er givet med af klassens lærere, og 
hvor det er forældrene som hjælper med arbejdet. Vi laver ak viteter, hvor både
børn og voksne deltager. Ak viteter kan være øvelser i samarbejde, træning i 
koncentra on, skøre lege så man får grinet m.m. Alt sammen øvelser som kan have
afgørende betydning for en skoledag.

Hvem er Familieklassen for?

Familier som ønsker at skabe en bedre trivsel for deres barn i skolen, og hvor
barnet kan være i risiko for eksklusion
Familier, hvor barnet ikke trives enten fagligt eller socialt i skolen
Familier hvor egne ressourcer skal sæ es i spil
Familier hvor forældre og børn har brug for forandringer og fokus på godt
samvær
Familier hvor der ønskes et bedre samarbejde mellem skole og hjem

Hvad er der fokus på, og hvad er tankerne bag Familieklassen?

Fokus på det der virker, og gøre mere af det! Det vi giver opmærksomhed
vokser.
Få skabt nye posi ve fortællinger.
At forældrene er barnets vig ste omsorgspersoner, så derfor giver det
mening at bruge forældrenes ressourcer og kendskab  barnet, for at hjælpe
barnet.
At barnet ikke alene kan skabe en forandring. De har brug for at alle voksne
omkring dem, skal hjælpe med at få skabt en forandring.
Vi tror på at alle børn gerne vil lykkes – de kan bare have brug for hjælp at

nde ud af hvordan de så bedst lykkes.



Hvordan kan dit barn komme i Familieklassen? 

 Du kan sige  klassens lærere at I ønsker at deltage i et forløb med jeres barn, 
eller at du, i samarbejde med barnets lærere bliver enige om at inds lle l et 
kursusforløb i Familieklassen. Det kan også være skolens ledelse foreslår det 
som en god mulighed. 

 I skal sikre jer, at mindst én forælder eller bonusforælder kan deltage hver 
onsdag fra 8.00-11.00 i de 12 uger kurset varer. Det må gerne være på ski . 

 Du/I skal have mod på og vilje  at samarbejde, både med barnets lærere, de 
andre familier i Familieklassen og os voksne arbejder i familieklassen. 

 

Hvad så herfra? 

 Familieklasselærererne tjekker, om der er ledige pladser, og hvornår I i givet 
fald kan begynde et forløb med jeres barn. 

 Forældre og Familieklasselærere mødes/taler sammen i telefon, alt e er 
behov. 

 Dato for opstart a ales. Det bestræbes også at kunne a olde 
målsætningsmøde samme dag, som forløbet opstartes. 

 Familieklasse forløbet begynder. 

Der a oldes opstartsmøde, hvor forældre, barn og lærere sammen med 
familieklasse lærerne, får fastsat et eller ere mål for perioden. 

Cirka midtvejs i forløbet, holdes der midtvejsmøde, for at gøre status på hvad går 
godt? Hvad kan fortsat være svært? Er der mål der skal ændres, eller skrues på? 

Til slut i forløbet, holdes afslu ende møde, for at gøre status på forløbet, og evt. 
lavet a aler fremadre et, for at sikre en posi v udvikling. Alt sammen i tæt 
samarbejde med dit barns lærere. 

Hvem er vi? 

Karin Antolinez Jønsson 

Pernille Sky e Christensen 

 

Vi glæder os  at møde jer! 


