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Man kan kun optages i familieklassen, hvis far 

eller mor deltager 

 

 

 

 

Familieklassen på Skottegårdsskolen: 

Familieklassen på Skottegårdsskolen er et skoletilbud til familier med børn 

på Skottegårdsskolen 

 



Formål: 

At forbedre elevens trivsel og indsats i skolen gennem samarbejde mellem 

skole og familie 

 

Hvilke børn kan deltage: 

• Elever, der har det svært ved det sociale samvær med andre børn 

 

• Elever, der har svært ved at koncentrerer sig 

 

• Elever, der ikke arbejder aktivt med deres opgaver i timerne 

 

• Elever, der er urolige og forstyrrende i timerne 

 

• Elever, der har svært ved at indordne sig under skolens regler og 

normer 

 

• Elever, der er passive og udeltagende i undervisningen 

 

• Elever, der har for meget fravær 

 

Arbejdet i familieklassen: 

Familieklassen er et forløb, der strækker sig over 12 uger, hvor elever og 

forældre sammen møder op hver onsdag. 

 

Onsdage i familieklassen: 

Familieklassen foregår i familieklasselokalet i Skottegårdsskolens aula, der 

er skilt på døren. 

Vi mødes efter m-båndet, som eleverne har i egne klasser, hver onsdag fra 

klokken 8.20 -12.05.  



 

Resten af ugen går barnet i sin egen klasse. 

 

 
 

 

 

 

Når vi mødes første gang i familieklassen, opstiller læreren, forældrene, 

eleven og familieklassens lærere i fællesskab ca. 3-4 mål for eleven, som 

eleven skal arbejde med i sine 12 uger i familieklassen. 

 

Målene følger eleven både i klassen og i familieklassen, hvor vi hver gang 

evaluerer på den forgangne uge. 

 

I familieklassen arbejder vi sammen om at skabe en forandring, så 

eleverne får en bedre skolegang. 

 

Hver onsdag, når vi har været sammen i familieklassen, afslutter vi med en 

fælles forældresnak, når eleverne er gået til frokost i klassen. 

 

Familieklassen ønsker: 

• At bevare barnets tilknytning til klassen 



• At gøre forandringen i barnets adfærd målbare 

• At forøge samarbejdet mellem skole og hjem 

 

Som forælder får du mulighed for: 

• At tage hånd om og være ansvarlig for dit barns forandring i skolen 

 

• At medvirke til, at dit barns trivsel i skolen forbedres 

 

Familieklassens lærere: 

Rune Krøner og Eva Eilegaard 

 

Kontakt 

Er du interesseret i at få dit barn i familieklassen, kan du rette 

henvendelse til: 

• Skolens ALT koordinator Eva 

• Klassens lærere 

• Rune på SFOén 

 

 

Skottegårdsskolen 

Saltværksvej 65 

2770 Kastrup 

Tlf. 32504037 

 

 


