Familieklassen
Gedsted Skole
Søndergade 27
9631 Gedsted
Tlf. 30 60 40 66
(send gerne en sms,
så ringer vi tilbage)

Ambassadører
Følgende lærere og
pædagoger er specielt
uddannede
ambassadører for
familieklassen på de
involverede skoler.
Vestrup Skole
Ole Mogensen
Ullits Skole
Christian Langeskov
Gedsted Skole
Marianne Saarup
Helene Sommer
Lene Pedersen
Aalestrup Skole
Janni Jensen
Danni Bartholomaussen
Farsø Skole
Karen Andersen
Tina Boysen

Familieklasse

Hvad er familieklassen ?
Familieklassen er et forebyggende tilbud til
skoler og familier i Vesthimmerlands Kommune.

Hvordan kommer vi i gang?
Både forældre, lærere og ledelsen på skolen
kan tage kontakt til Familieklassen. Efter
henvendelse til Familieklassen sker følgende:

Formålet med familieklassen er, at give forældre mulighed for at deltage i jeres barns
skolegang på en hel ny måde, for på den
måde at hjælpe barnet til at få både en bedre
skolegang og bedre dagligdag. I får som forældre mulighed for at påvirke jeres barns
skolegang og dagligdag i en positiv retning
ved at opstille klare mål og retningslinjer.



Hvem retter familieklassen sig mod?
Familieklassen er et tilbud til alle børn fra
0.-6. klasse. Det er specielt rettet mod de
børn, som ikke udnytter deres kompetencer
eller børn, som ikke trives i skolen. Det kan f.
eks være børn:







der er urolige og forstyrrer sig selv og/
eller andre i klassen
der har svært ved at koncentrere sig,
organisere og planlægge
der er stille og isolerer sig
der har det svært med kammerater
der har svært ved at følge klassens
regler
der har svært ved at lade de voksne
bestemme

Hvad er målet med familieklassen?
Målet med arbejdet i familieklassen er, at





det enkelte barn får et bedre skoleliv
det enkelte barn bliver bevidst om sin
egen opførsel, muligheden for selv at
kunne ændre denne og ser betydningen af denne ændring i hverdagen
i som forældre får en særlig mulighed
for, at hjælpe jeres barn til at få en
bedre hverdag i skolen.

Der kan også være andre gevinster som ros
og opbakning fra andre elever, forbedring af
klassemiljøet og et øget selvværd for barnet.




forældre og evt. barnet inviteres til et
formøde med klasselæreren og
familieklasselærerne
der opstilles mål for barnet sammen
med forældrene
eksempler på konkrete mål:
 Jeg rækker hånden op, når jeg vil
sige noget
 Jeg bliver på min plads og arbejder
med en opgave i mindst 10 minutter
 Jeg beder en voksen om hjælp, hvis
jeg bliver ked af det

Mindst én forælder eller anden betydningsfuld voksen i familien deltager i familieklassen
sammen med barnet.
Hvornår begynder familieklasseforløbet,
og hvor længe varer forløbet?





Vi har løbende opstart skoleåret igennem
Forløbet varer maksimalt 12 uger
Vi mødes 2 gange om ugen fra 10:00 til
ca. 12:30
I forløbet holdes der statussamtaler og
der bliver lavet en slutevaluering

Arbejdet i familieklassen






Der er 4-6 familier ad gangen i familieklassen
Vi laver aktiviteter sammen og hver for
sig. En del vil være skolearbejde som
barnet har med fra egen klasse
Hver gang drøfter vi med hinanden,
hvordan det går med barnets mål
i familieklassen laver vi sammen dagens mål

Personale i familieklassen
Marianne Saarup & Helene Sommer

