Informationsfolder om

FAMILIEKLASSE

Et tilbud der handler om at blive en bedre elev

Fredensborg Skole
Humlebækvej 10 & Benediktevej 7, 3480 Fredensborg samt
Fredensborg Skole Karlebo, Avderødvej 48, 2980 Kokkedal
Tlf. 7256 2012, fredensborgskole@fredensborg.dk
www.fredensborgskole.dk

Velkommen til familieklassen
på Fredensborg Skole.
Her arbejder vi med at forbedre elevens trivsel både fagligt og
socialt gennem samarbejde mellem skole og hjem.
Det er klasselæreren som formidler kontakt til
familieklasselærerne.

Hvilke børn kan deltage ?
Børn der ikke udnytter deres kompetencer i klassen
ved f.eks. at:
 Være urolige.
 Være for stille.
 Have svært ved at koncentrere sig.
 Have svært ved at organisere og planlægge.
 Have svært ved at indordne sig efter klassens regler
og normer.
 Have svært ved at begå sig med skolekammeraterne.
Vi vil:

Eva Kristoffersen Foltmar - AKT og familie kontaktlærer
Mai-Britt Dardecker

- AKT og familie kontaktlærer
og familieterapeut

Adresse:
Fredensborg Skole:

tlf: 7256 2012

Benediktevej 7
3480 Fredensborg
Humlebækvej 10
3480 Fredensborg
Avderødvej 48
2980 Kokkedal
Åbningstider:
Tirsdag 8.10 - 10.45
Varighed:
12 uger – med midtvejsevaluering efter 6 uger.
Der kan i særlige tilfælde tildeles forlængelse.






Bevare elevens tilknytning til klassen
Få eleven aktiveret og ansvarliggjort for egen
forandring
Gøre forandringerne målbare
Give forældrene en mulighed for et medansvar for
barnets forandring i skolen.

Arbejdet i familieklassen:
 En af forældrene skal gå med i skole i en periode på
12 uger.
 Forælderen skal sammen med barnet lave de lektier,
som klassens lærere har bestemt samt være ansvarlig
for deres barns adfærd i undervisningen og pauserne.
 Det er meningen, at barnet selv skal blive ansvarlig for
egen adfærd.
 Forældrene, eleven og klasselæreren, Eva og Mai-Britt
opstiller arbejdspunkter (mål) for de områder, hvor der
skal skabes en forandring af elevens adfærd.
 Elevens arbejdspunkter (mål) bedømmes dagligt,
lektion for lektion af de implicerede lærere og
evalueres i familieklassen.
 Vi holder opfølgnings- og evalueringsmøder med
forældre, klasselæreren og evt. andre relevante lærere
i klassen.

