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Familieklassen i Væksthuset er et tilbud i Solrød Kom-
mune. Formålet er gennem et tættere skole/hjem 
samarbejde, at øge elevens læring og trivsel i skolen. 
Familieklassen er et tilbud til alle elever, hvis lærere 
skønner, at de ikke udnytter deres potentialer og som 
derfor vil have glæde af at lære nye færdigheder. For-
løbet varer 12 uger, med mulighed for forlængelse. 
 
Eleverne kan stå i forskellige vanskeligheder, men vi 
vil gerne vende disse til brugbare færdigheder.  
Færdighederne kan fx være: 

 At kunne deltage i undervisningen med en rolig 
adfærd. 

 At kunne koncentrere sig. 
 At kunne række hånden op, når barnet gerne vil 

sige noget i undervisningen. 
 At kunne være sammen med andre børn på en 

positiv måde. 
 At kunne se egen andel i konflikter og øve sig i at 

løse disse. 
 
Målet er, at eleverne får mere selvtillid og kommer i 
trivsel, samt bliver gladere for at gå i skole og får et 
større fagligt udbytte. 
Forudsætningerne for at komme i familieklassen i  
Væksthuset er, at eleven har sin mor eller far med en 
 formiddag ugentligt, samt at elevens lærere vil indgå  
i samarbejdet 
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Vi vil: 
 

 Bevare elevens tilknytning til klassen 
 Øge elevens selvværd ved hjælp af en anderken-

dende tilgang. 
 Guide eleven til at se fordele ved at arbejde med 

sine mål. 
 Give forældrene viden og værktøjer til at håndtere 

udfordrende adfærd. 
 Give forældrene en mulighed for et medansvar for 

barnets forandring i skolen 
 Skabe rum for vidensdeling og erfaringsudveks-

ling forældrene i mellem. 
 Gøre forandringerne målbare ved hjælp af et sco-

reskema. 
 Støtte lærerne i at have fokus på få og tydelige 

mål for eleven. 
 
 
 

En mor: 
”Frustration ved par-
keringspladsens ”kiss 
and go” er vendt til 

fryd” 

En lærer: 
”For mig har det vigtig-

ste været, at jeg via 
min elevs fire mål har 

fået hjælp til at arbejde 
fokuseret med hans ud-

vikling” 



 
 

 

Arbejdet i familieklassen 
 Forældrene har rollen som deres barns lærer og er 

ansvarlig for deres barns adfærd, både i undervis-
ningen og frikvartererne. 

 Klasselæreren opstiller i samarbejdet med eleven, 
forældrene og Væksthuset arbejdspunkter (mål) 
for de områder, hvor der skal skabes en foran-
dring i elevens adfærd. 

 Elevernes arbejdspunkter evalueres og scores 
dagligt, lektion for lektion af lærerne og af foræl-
drene i familieklassen. 

 Vi holder opstartsmøde, midtvejs- og slutevalue-
ring. 
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