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Familieklassen er en klasse,
hvor du deltager 12 formiddage sammen med dit barn.

I Familieklassen er du og dit
barn sammen med 6 til 8
andre børn og deres foræl-

Familieklassen
- et skoletilbud
på Mørke skole

dre. Du laver skolearbejde
og andre aktiviteter sammen
med dit barn og de andre
familier.
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Arbejdet i Familieklass
en

forbedrer
elevens trivsel fagligt
og socialt.
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Familieklassen —
få det bedre
med at gå i skole

Tlf: 87 53 56 60

t
Lidt om arbejde
i Familieklassen
Barnet går en formid-

Familieklassen er et tilbud
til børn og forældre, som
kan have brug for redskaber
til:

dag om ugen i Familie-

•

klassen, resten af

medansvarlig
for egne foran-

At kunne være rolige i undervis-

dringer

•
•

At kunne koncentrere sig

•

At kunne organisere og

I fællesskab opstiller

reren og familieklas-

Gøre barnet

ningen

tiden i egen klasse.

du, dit barn, klasselæ-

•

Du hjælper dit barn

tid

sens lærere mål for
de områder, hvor der skal skabes en foran-

dringerne målbare

planlægge sin skole-

i skolen.

•

Gøre foran-

Glade børn lærer
bedst

At kunne handle

•

Kigge fremad og se på muligheder

Man møder i familieklassen hver fredag fra
kl. 8:00—11:30.

efter klassens regler og normer

dring for barnet.

Hver anden fredag samles forældre og læreNår du er i familieklassen, skal du tage

•

Her er rig mulighed for at få redskaber og

•

At kunne deltage aktivt i timerne
støtte til at hjælpe sit barn..

både i undervisningen og i pauserne. Dit
barns mål bedømmes dagligt af lærerne i

Vi vil:

din stamklasse og målet evalueres i familie-

•

Bevare barnets tilknytning til
klassen

klassen.
Lærerne i familieklassen holder jævnligt

re fra kl. 11:30—13:30.

merater og andre børn

hånd om og være ansvarlig for de mål der
er blevet lavet for dit barn. Det gælder

At kunne begå sig med skolekam-

•

Give forældrene en mulighed for

møder med forældre, klasselæreren og evt.

et medansvar for barnets foran-

pædagoger.

dring i skolen
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