Familieklassen
Familieklassen er en selvstændig klasse på skolen.
I Familieklassen deltager en eller begge forældre i et forløb, sammen med dit/jeres barn, én gang
om ugen og støtter dit/jeres barn til en bedre skolegang.
I Familieklassen er det dig/jer som forældre, der har ansvaret for, at dit barn arbejder med
skolearbejdet. Barnets lærere har ansvaret for, at give dit barn opgaver til undervisningen i
Familieklassen.
Der arbejdes med et belønningssystem, som motiverer dit barn til at fortsætte den positive
udvikling.
Hvilke børn kan gå i Familieklassen:
Det er for elever i indskolingen, det vil sige fra 0. til 3. klasse.
F.eks. elever der skal øve sig i at:
- være rolige i undervisningen
- blive bedre til at koncentrere sig
- blive bedre til at møde til tiden
- få et bedre forhold til sine kammerater
- blive bedre til at arbejde fagligt.
I princippet er der ikke noget der er for småt til Familieklassen.
Hvordan starter man i Familieklassen:
Der vil altid være mulighed for at komme på besøg og se, hvordan vi arbejder.
Sammen med klasselæreren bliver I enige om, at Familieklassen kan være en mulighed for jer.
Herefter er det klasselæreren, som formidler kontakten videre.
På et møde vil vi i samarbejde opstille de mål, dit barn skal arbejde med både i Familieklassen
og i sin egen klasse. På mødet deltager forældre, elev, Sfo pædagog, klasselærer og personale
fra Familieklassen.

Efter ca. 6-8 uger, holder vi midtvejsevaluering, for at snakke om, hvordan det går.
Hvad indebærer det for jer som forældre:
Mor og/eller far skal afsætte tid hver tirsdag fra kl. 8.30– 11.00 til at gå med i skole.
Fra kl.11.00-11.30 er børnene alene i familieklassen med os.
I skal påregne, at deltage i Familieklassen i en periode på ca. 12-18 gange.
I har ansvaret for jeres børn både i undervisningen og i pauserne. Det vil sige, at det er jer, der
hjælper jeres barn med deres skolearbejde og aftaler.
Vi vil altid være til stede.
Vi glæder os til at samarbejde med jer.
Forløbet foregår i afsnit D.
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