
FAMILIEKLASSEN 

PÅ 

KOBBERBAKKESKOLEN 

Hvad er en familieklasse? 

Familieklassen er et tilbud til elever og deres forældre, på 

Kobberbakkeskolen.  

Tilbuddet indeholder 2 ugentlige dage med skolerelaterede 

aktiviteter, gruppeøvelser, videorefleksion og fælles evaluering.  

Eleverne møder med mindst en af deres forældre i familieklassen i 

stedet for at møde i deres almindelige klasse. 

Familieklassen er en invitation til et tættere samarbejde mellem 

skolen, lærerne og hjemmet med henblik på, at elevens trivsel 

forbedres, både fagligt og socialt . 

Målet med familieklassen. 

Målet med at deltage i familieklassen er, at barnet får succes i 

skolen.  

Eleven skal lære at gå i skole på en hensigtsmæssig måde for 

herigennem at kunne deltage konstruktivt og ansvarligt i under-

visning og andre aktiviteter.  

Men det vigtigste er, at højne barnets trivsel i skolen , fagligt som 

socialt. 

De bedste forudsætninger for at opfylde målene opnås ved, at 

eleven og forældrene samarbejder i forhold til egen forandring og 

udvikling. Det er derfor vigtigt , at forældrene  deltager positivt og 

konstruktivt i arbejdet i familieklassen. 

Inden jeg startede syntes 

jeg det var pinligt, men efter 

første besøg gav det rigtig 

meget mening. 



Hvilke problematikker kan familieklassen hjælpe med? 

Har dit barn svært ved at: 

Sidde stille, koncentrere sig, overskue skoledagen, trives i skolen, 

arbejde med det faglige, tackle undervisningssituationer,  

få og fastholde venner, bryde ensomhed eller isolation,  

indgå i sociale og følelsesmæssige relationer 

Kan du genkende en eller flere af disse problematikker i dit 

barn, så er familieklassen måske noget for jer 

2 dage i familieklassen om ugen 

Mor eller far deltager én til to dage om ugen sammen med deres 

barn i familieklassen.  

Organiseringen af forældredeltagelsen kan være meget forskellig. 

Eleven følger, ved siden af deltagelse i familieklassen, stamklas-

sens øvrige lektioner. 

Forældrene har ansvaret for deres barn både i undervisningen og 

i pauserne. 

Personalet i familieklassen har alle en særlig uddannelse inden for 

flerfamilieterapi arbejdet. 

Undervisningen i familieklassen er en 

kombination af forskellige aktiviteter såsom: spil, lege, refleksi-

onsøvelser, gruppearbejde, evaluering og undervisningssituatio-

ner. 

Efter aftale er søskende velkomne. 

Det er ligeså godt for de voksne, som 

det er for børnene. 

Elev 6.kl. 

Tidsfaktor 

Elevens og familiens deltagelse i familieklassen strækker sig 

over en tidsbegrænset periode på ca. 12 uger. 

Der vil være en rullende indskrivning i familieklassen, hvilket 

vil sige, at der løbende starter nye familier. 

Forløbet i familieklassen 

Et familieklasse forløb varer 12 uger og indeholder familie-

klasseundervisning, 2 dage om ugen a´ca. 4 timer. 

Tilbuddet indeholder også forældresamtaler og 

familiesamtaler, der afholdes i løbet af de 12 uger.  

Derudover afholder familieklassen nogle forældreaftenener, 

for alle dem der har været tilknyttet familieklassen gennem 

tiderne.    

Henvendelse til: 

Familieklassens koordinatorer: 

 Peter Madelung   Dennis Henrik Mortensen 

 pmade@naestved.dk  dhmor@naestved.dk   

 Tlf.: 2917 1572   Tlf.: 4025 1893 
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