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Familieklassen på Kolind Centralskole er et nyt tilbud til familier, hvor
barnet har sociale eller faglige problemer i skolen. I fællesskab arbejder
børn, forældre og lærere i familieklassen med at få vendt skæve
arbejdsgange og mønstre til konstruktive samarbejdsformer .

Birgit Smedegaard

Hovedgaden 77
8410 Rønde

Den nye familieklasse har til formål at forbedre elevens trivsel socialt og fagligt
ved at inddrage forældrene. Familieklassen foregår en formiddag om ugen og
resten af ugen følges normalt skema.
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Forældrene får i Familieklassen indblik i, hvilke problemer barnet har i forhold til
indlæring, i forhold til det at være i klassen, og hvordan de bedst kan støtte
barnet. Selve Familieklassen forløber som almindelig undervisning, hvor
forældrene har ansvaret for deres barns adfærd i undervisningen og i pauserne.
Skoleleder Birgit Smedegaard fra Kolind Centralskole udtaler:
- Jeg ser Familieklassen som et vigtigt nyt initiativ. Når vi skal hjælpe de børn,
der har det svært, er det afgørende med fælles fodslag mellem skole og
forældre. Med Familieklassen får forældrene både et medansvar og en
forståelse for indlæringsproblemerne. Og som helt afgørende bevarer vi
elevens tilknytning til klassen. Jeg har derfor rigtig store forventninger til at
Familieklassen kan være med til at hjælpe elever til at få det bedre i skolen og
til at være mere fokuseret på læring.
I sammenhæng med Familieklassen tilbydes der også samtaler mellem
forældre og lærere/pædagoger om, hvordan det enkelte barn bedst kan
hjælpes. Forældrene mødes også uden børn for at dele erfaringer om, hvordan
børnene udvikler sig.
Efter en periode på 12 uger er det meningen at eleven skal vende tilbage til sin
klasse på fuld tid. Forældre til elever på Kolind Centralskole kan kontakte
barnets klasselærer, hvis de vil i dialog om et eventuelt forløb.
Familieklassen på Kolind Centralskole er kommunens første og starter tirsdag i
uge 8.
For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Birgit Smedegaard på
bsme@syddjurs.dk eller på 2074 2816.
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