Hvordan arbejder vi i familieklassen?
Formålet med familieklassen:
 At blive en bedre skoleelev.
 At give forældre mulighed for at
hjælpe/støtte deres barn.

Hvem har glæde af at gå i
familieklassen?







På et formøde opstiller vi i fællesskab mål for
eleven i forhold til de ønskede forandringer.
Målene vurderes hver uge af eleven i
samarbejde med forældrene.
I familieklassen er det forældrene, der tager
hånd om og er ansvarlige for at undervise deres
barn. Er forældrene forhindret i at komme har
eleven almindelig undervisning i sin egen klasse.
Det er lærerne, der sørger for arbejdsmateriale
til familieklassen.

Familieklassen henvender til alle skolelever, der ikke
udnytter deres potentiale 100 % i skolen. Fx:





Trivsel for alle!



Dybkærskolen
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg
Tlf.: 89702510

Stille, generte og tilbageholdende elever
Elever der har svært ved at organisere og
planlægge
Elever der har svært ved at begå sig med
jævnaldrende og skabe nye relationer
Elever der har svært ved at anerkende lærerens
lederskab og indordne sig efter klassens normer
og regler
Etniske minoritets elever der ikke kender skolens
kultur og værdier
Elever der møder udfordringer i gruppen og
derfor kan have svært ved at koncentrere sig i
timerne.

Familieklassen er et anerkendende
tilbud, der hjælper eleven, familien og
læreren til en bedre hverdag i skolen.

Eksempler på emner vi arbejder med:
 Konfliktløsning.
 Ikke-voldelig-kommunikation.
 At sætte ord på følelser.
 Selvværd og selvtillid.
 Vredeshåndtering.
 Robusthed.
 Selvkontrol.
 Samarbejdsøvelser.

I familieklassen vil vi:







Der er familieklasse hver onsdag:
08.15 Familieklassen starter
09.45 Frikvarter
10.15 Familieklassen fortsætter
12.15 Eleverne tilbage i klassen
12.45 Forældremøde hvor vi bl.a. taler om:
 Relevante temaer fra dagligdagen i
skolen og hjemme.
 Strukturen i hverdagen.
 Hvordan bliver vi tydelige voksne?
 Anerkendelse og styrkesider.
Alt sammen sker i et lukket og fortroligt rum, hvor
vi vægter tavshedspligten højt.

Gøre forandringerne synlige og
målbare
Skabe en tættere kontakt mellem
skole, hjem og lærere
Øge forældrenes mulighed for
medansvar for elevens forandring i
skolen
Give eleven redskaber til forandring
og ansvar for egen adfærd
Fremme inklusion, trivsel og
forskellighed

Familieklassen er et tilbud, der strækker
sig over 12-16 uger.
Efter 6 uger afholdes der et midtvejsevalueringsmøde, hvor der tales om
forløbet indtil nu og om der er noget, der
skal laves om.
Når forløbet er slut afholdes et slutevalueringsmøde og der uddeles et
diplom til eleven for bestået forløb.

Hvad er en familieklasse?
Familieklasse er en klasse, hvor du deltager en
formiddag om ugen, sammen med dit barn.
I familieklassen er du og dit barn sammen med op til
7 andre børn og deres familier. Du laver skolearbejde
og andre aktiviteter sammen med dit barn og de
andre familier samt evaluerer skoleugen med
udgangspunkt i dit barns mål.
Målet med arbejdet i familieklassen er at forbedre
dit barns trivsel både fagligt og socialt ved et tættere
samarbejde mellem skole og hjem og med ideer fra
andre familier.

På gensyn i familieklassen på
Dybkærskolen!
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