
Mangler du viden om, hvordan du kan hjælpe dit barn? 
De fleste af os kommer på et tidspunkt i en situation, hvor vi er i tvivl om, 
hvordan vi hjælper vores barn bedst. Nu har I som forældre muligheden 
for at deltage i Ringsted Kommunes nyeste tiltag. 
 
Familieklassen

1
 er et kursus, hvor lærere, forældre og barnet samarbejder 

for at forbedre dit barns trivsel i skolen. Dette sker i et tæt skole/hjem 
samarbejde. I forældre arbejder med at blive mere bevidste om, hvordan 
du/I kan hjælpe dit/ jeres barn til at trives bedre både hjemme og i skolen. 
Formålet er gennem et tæt samarbejde at øge barnets kompetencer, 
trivsel og læring i klassen. Den bærende ide er, at du og de øvrige 
familier, deltager i kurset sammen med jeres børn.  
 
 
Hvem kan deltage? 
Familieklassen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye 
vaner til, at blive en bedre og gladere skoleelev. Tilbuddet er målrettet 
forældre til børn i klassetrin 0-9 klasse, der ikke trives i klassen. 
Det er de voksne – både forældre og lærer– der er ansvarlige for at hjælpe 
barnet til en bedre trivsel.  

 
Hvorfor skal du deltage som mor eller far? 
Forældrene – ofte enten mor eller far - deltager i kurset sammen med barnet.  
Som mor eller far, er du den vigtigste i dit barns liv, og du kender dit barn bedst. 
Derfor er du den bedste til at hjælpe og guide dit barn til at trives bedre - også i 
skolen. Når vi samarbejder om dit barn og deler vores viden og det vi oplever 
sammen, kan vi hjælpe og understøtte dit barn på en positiv måde. Det gavner 
jeres families trivsel og dit barns trivsel i klassen. 
 
Hverdagen i familieklassen  
Forløbet i familieklassen varer 12 uger og afholdes to formiddage om ugen. I den 
øvrige tid er dit barn i sin egen klasse. 
 
I familieklassen sker forandringen ved at sætte konkrete mål, som opstilles i tæt 
samarbejde mellem jer som forældre og jeres barns lærer. 
Din rolle er at arbejde med, hvordan du på en positiv måde kan støtte og hjælpe 
dit barn i familieklassen. Dit barn kan ikke deltage i gruppen uden dig. 
På kurset vil der være mulighed for, at I som forældre kan hjælpe hinanden, så 
jeres børn får det bedre i klassen ud fra tanken om, at familier hjælper familier.  

                                                 
1Familieklassen bygger på det anerkendte engelske koncept ”Marlborough-metoden”, som 
har haft stor succes med at hjælpe børn/elever til en bedre skolegang. 

Hvad kan man få ud af at være i familieklassen? 
 

 Dit barn vil få nogle gode oplevelser med at være en del af et 

fællesskab, og derved få det nemmere socialt i klassen  

 

 Dit barn vil opleve en positiv kontakt til sine lærere 

 

 Dit barn vil opleve succes og mærke følelsen af at gøre det godt 

 

 Skolens personale får mulighed for at bruge dit kendskab til dit 

barn for at skabe en positiv forandring 

 

 Du vil få mulighed for at give og få råd, ideer og forståelse fra 

forældre, der også har udfordringer med at skabe trivsel for deres 

børn hjemme og i klassen 

 

 Du vil opnå et tæt samarbejde med klassens lærere  

 

 Det bliver nemmere at støtte op omkring dit barns skolegang  

 

 Du vil blive mere bevidst om hvordan du kan hjælpe dit barn til 

nye handlemuligheder 

 
I Ringsted kommune er der kommet fire familieklasser op at køre på 
følgende skoler: 
 

- Byskovskolen: 0.-9. klasse 
 

- Dagmarskolen: 0.-6. klasse 
  

- Valdemarskolen: 0.-6. klasse 
 

- Campusskolen: 7.-9. klasse 



Familieklassen på Byskovskolen 
 
 
Åbningstider 
Tirsdag 8.15 – 11.15 
Fredag 8.15 – 11.15 

 
Flere oplysninger 
Har I lyst til at vide mere, kan I kontakte familieklassens medarbejdere: 
Lærer 
Mette Roslundh - tlf. 22667755 
Lene Paaske – tlf 30237272 
Pædagog 
Søren Vadmand - tlf. 22905072 
Merete Christensen – tlf 61673206 

 

Er I interesserede? 
 

Er familieklassen noget for jer og jeres barn er I velkomne til at kontakte 

klasselæren af jeres barns klasse, eller familieklassens medarbejdere på 

ovenstående e-mails.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Familieklasser er et projekt under startet af FamilieArbejde i Ringsted (FAIR), en enhed under 
Ringsted Kommune, der koordinerer, styrer og udvikler arbejdet med familier i Ringsted. Kontakt 
evt. fair@ringsted.dk eller 57 62 82 70. 

 
 

 

Er dit barn en glad 

skoleelev? 

 
Har dit barn behov for 

at blive bedre til: 

 
● at omgås kammerater 
og blive en positiv del af 
et fællesskab 
 

● at lære hvordan man klarer situationer, hvor der stilles krav 
 
● at blive bevidst om hvad man er dygtig til, og hvordan man kan 
bruge sine kompetencer i hverdagen i klassen 
 
● at fordybe sig og være koncentreret om en aktivitet 
 
● at forstå klassens regler og normer             

 

 Familieklassen Byskovskolen 
 Familier hjælper familier 

- hjælp dit barn. 


