Skanderborgs Mobile Familieskole
Hvad er familieskolen?
Familieskolen er en forbyggende instans der retter sig mod børn på 0- 6. klassetrin, som har brug for
udvikling og forandring, for at komme til at trives bedre i skolen. Dette gøres ved samarbejde mellem
forældre, skole og familieskole.
Familieskolen fungerer som et nyt rum for forældre, børn og skole, hvor nye forståelser og handlinger
bliver mulige.
Et forløb i familieskolen er som udgangspunkt et forløb på 12 uger.
Der kan deltage op til 8 familier ad gangen i hver familieskole. Familierne skal i fællesskab støtte hinanden.
Der er ansat 1 lærer og 1 pædagog og der arbejdes efter Marlborough-metoden. Metoden har afsæt i den
anerkendende tilgang og udgangspunkt i flerfamilieterapi.
For at deltage er det er en forudsætning, at eleverne kan have en af deres forældre med i skolen, 2 dage om
ugen fra kl. 8.10- 14.00. Målet er, at eleven skal fortsætte i sin klasse efter forløbet i familieskolen. Der
holdes formøde, midtvejsmøde og slut møde, hvor lærere, forældre, SFO personale samt en repræsentant
fra skolens ledelse deltager. Her kan alle kan afstemme forventninger til mål og indsats. Det kræver nogle
forventninger til de enkelte lærere i elevens stamklasse. Der skal arbejdes med enkelte lærere i elevens
stamklasse. Der skal arbejdes med konkrete mål, som eleven skal øve sig på i egen klasse. Læreren skal
udfylde et målskema som danner grundlag for evt. nye konkrete mål.

For hvem?
Familieskolen er til elever med adfærds, kontakt- og trivselsproblemer, der ikke udnytter deres potentialer
og kompetencer.
Familieskolen er til børn, som har en eller flere af følgende vanskeligheder:


Er urolige.

 Har svært ved at koncentrere sig.
 Har svært ved at organisere og planlægge.
 Har svært ved at rette sig efter fælles regler og normer i skolen og hjemme.
 Har svært ved at begå sig med jævnaldrende.

 Er stille og indadvendte.
 Udnytter ikke deres potentialer og kompetencer.
 De har lavt selvværd.

Hvorfor en familieskole?
Familieskolen vil have fokus på at eleven kommer til at fungere bedre i klassen både fagligt og
socialt. Familieskolen vil støtte og guide forældrene i deres opdragerrolle med en anerkendende
og ressourcefokuserende tilgang.Forældrene bliver tydeligere i forældrerollen, og får mulighed
for at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner.
Der er fokus på mål. Et fælles mål, med øje for ressourcer der således skaber en større helhed, samt fælles
forståelse omkring barnet. Familierne får mulighed for at møde andre med lignende udfordringer. Det giver
mulighed for at få skabt et netværk, med plads til at blive inspireret af andre, men også at få oplevelsen af at
inspirere andre.

Tilbuddet indeholder:
 Flerfamilieterapi i en undervisningskontekst, gruppebehandling i vekslende kombinationer
 Familiesamtaler, børne- og forældresamtaler


Netværksmøder og samarbejdsmøder

 Forældreundervisning
 Supervision og faglig sparring af barnets lærere og pædagoger.

Hvem er vi?
Ditte Bæk Knudsen
Uddannet pædagog. Stor erfaring med struktureret pædagogik og relations arbejde. Uddannet Coach og
systemisk konsulent.
Lone Grøn
Uddannet pædagog og lærer. Stor erfaring i struktureret undervisning og relations arbejde.

Hvordan kan vi kontaktes?
Ditte Knudsen: Knudsenditte@gmail.com: mobil 22676258
Lone Grøn: loneiry@hotmail.com: mobil 61777949

