MED FAMILIEKLASSEN
VIL VI OPNÅ






HVAD ER EN
FAMILIEKLASSE?
Familieklassen er en klasse, hvor du
deltager en formiddag om ugen
sammen med dit barn 12 gange. I
familieklassen foregår der hver gang
skolearbejde, diverse fælles aktiviteter,
samtaler og forældresparring. I
familieklassen er du og dit barn
sammen med andre børn og deres
familier.
Målet med familieklassen er at
forbedre elevens trivsel både fagligt og
socialt gennem samarbejde mellem
skole og hjem og med ideer fra andre
familier.

At bevare barnets tilknytning til
klassen.
At give forældrene mulighed for
et medansvar for barnets
udvikling i skolen.
At aktivere barnet og give
medansvar for egen udvikling.
At gøre forandringerne målbare.

LIDT OM ARBEJDET I
FAMILIEKLASSE
Dit barn går en formiddag om ugen i
familieklassen, resten af tiden i egen
klasse.
I fællesskab opstiller du, dit barn,
klasselærer og familieklasselærer mål for
de områder, hvor der skal skabes en
forandring af barnets mønstre og
adfærd. Dit barns mål bedømmes dagligt
af de involverede lærere og evalueres i
familieklassen.
Når du er i familieklassen, skal du selv
tage hånd om/være ansvarlig for dit
barns adfærd. Det gælder både i
undervisningen og i pauserne.
Der vil undervejs være et op
opstartsmøde, et midtvejsmøde og et
afslutningsmøde. Pædagoger og andre
relevante personer, kan også̊ indgå̊ i
samarbejdet.

FAMILIEKLASSEN ER
ET TILBUD TIL BØRN,
DER VIL LÆRE:







Opnå̊ positiv kontakt til
jævnaldrende og voksne.
Forbedrer adfærd i forhold til
klassens regler og normer.
Blive bedre til at overskue
forskellige situationer
Trives i skolen
Lære at koncentrere sig
Lære at organisere og
planlægge skolearbejdet

Buddinge
Skole

Familieklassen

PRAKTISK
INFORMATION
Mette Wimmer og Helle Dahl er
familieklasselærere.

“Børn ved hvad de har lyst
EKSEMPEL PÅ
DAGSPROGRAM
8.00 Fastsættelse af fokuspunkter for
dagen for hver enkelt barn.

Familieklassens åbningstider er
torsdage kl. 8.00-11.00 og foregår i
lokaler i Galaxen på Buddinge Skole.
Forældrene sørger selv for, at barnet
kommer tilbage i egen klasse.

8.35 Skolearbejde, hvor børnene laver
individuelt skolearbejde sammen med
forældrene.

Ved afbud skrives på Intra til
familieklasselærerne og den ansvarlige
faglige leder.

9.30 Aktivitet hvor hvert enkelt barn
kan øve forskellige sociale og
adfærdsmæssige kompetencer.

9.20 Pause

10.10 Pause
Buddinge Skole
Kildebakkegårds Alle 155
2870 Søborg
Telefon: 39 57 67 77
Mail: Buddinge@gladsaxe.dk

10.30 Refleksionsrunde, hvor hver
enkelt barns uge evalueres med
udgangspunkt i det, der er gået godt.
10.55 Farvel og tak for i dag.
kort, venligt og letlæseligt.

til, forældre ved hvad de har
brug for.”
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