Flere oplysninger
Har I lyst til at vide mere, kan I kontakte
familieklassen eller skolens ledere.

Er I interesserede?

Familieklassen
holder til i klubbens
lokaler på afd.
Bogense

BOGENSE SKOLE

Er familieklassen noget for jer og jeres
barn kan henvendelse ske til egen

Åbningstider:
Tirsdag 8.10-11.10

klasselærer eller ressource-centeret

FAMILIEKLASSEN

Torsdag 8.10-11.10

Arbejdet i familieklassen varetages af
personale fra Bogense Skoles
Ressource-center

Familieklassen

Familieklassen

Familieklassen er et tilbud for skoler i Nord-

Er et kursustilbud på 12 uger til elever, der har

Lidt om arbejdet i familieklassen

fyns kommune, og henvender sig til elever,

brug for at øve sig på:

I fællesskab opstiller du, dit barn,
klasselæreren samt familieklassens lærere

der af en eller anden grund ikke udnytter de
•

At koncentrere sig.

arbejdspunkter ( m å l ) for de områder, hvor

som ikke er i trivsel.

•

At deltage aktivt i undervisningen.

der skal skabes en forandring af dit barns

I familieklassen deltager forældrene to

•

At udvikle relationer.

•

At være undervisningsparat.

•

At indgå positivt i skolens liv.

kompetencer og potentialer som de har, eller

formiddage om ugen sammen med deres barn.

sammen med 3-6 andre elever på tværs af

Målet er, at barnet skal blive opmærksom
overfor egen adfærd og indstilling til

klassetrin og deres familier. Sammen med dit
barn laver du det skolearbejde, som klassens
lærere har bestemt. Skoledagen evalueres

skolearbejdet.
Forældrene får mulighed for at få indsigt og

adfærd. I familieklassen er du og dit barn

Vi vil:

med udgangspunkt i dit barns målskema.
Dit barns mål bedømmes og evalueres hver

viden om, hvordan de bedst muligt hjælper og
støtter deres barns skolegang.

•

Bevare elevens tilknytning til klassen.

Målet med arbejdet i familieklassen er at

•

Få eleven aktiveret og ansvarliggjort for egen
forandring.

forbedre elevens trivsel både fagligt og socialt
gennem et øget samarbejde mellem skole og

•

Gøre forandringer målbare.

hjem.

•

Give forældrene mulighed for et medansvar
for barnets forandring i skolen.

•

Være med til at øge barnets trivsel og
dermed muligheden for indlæring

uge i familieklassen sammen med dig.

