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Dårligt klassemiljø skaber mistrivsel
Om klassens miljø og trivsel
Spørgsmål:

fat på problemerne? Det er på s kolen, at drengene
ikke fungerer. Derhjemme går det fint. Det s agde
alle forældrene faktis k til mødet! Min dreng er ved
at have det s kidt, når han kommer hjem. Han er
udmattet, s iger han er s vimmel og har det dårligt
og er træt, s elvom han kommer i s eng kl. 20 hver
dag. Det er s ynd for os alle. Hjælp os !

Hej
Jeg er en mor med en dreng på næs ten 8 år. Vi
flyttede ham fra hans tidligere s kole i oktober
2010, da der var s måproblemer med hans
opførs el, og s ocialt var der ogs å et problem. De
andre børn kunne man ikke være s ociale med, og
føds els dage s amt legeaftaler var der intet af.

Venlig hils en E

Vi begyndte s å på en lille s kole ude på landet med
200 børn, og jeg var s ikker på, at nu var alting godt
men tværtimod. Vi har lige deltaget i et kris emøde
på s kolen, hvor klas s ens drenge ikke er gode ved
hinanden og s proget er frygteligt...
havnearbejders prog. Min dreng taler bl.a. grimt i
s kolen, han driller for at få kontakt til andre børn,
han kan ikke s idde s tille og fors tyrrer
undervis ningen. Der er gang i kvælertag fra
drengenes s ide, og ins pektøren har været hos
klas s en for at forklare, hvor farligt det er. Jeg har
bedt om at få en A KT-lærer på, men der er ikke tid
og res s ourcer til det! Hvad hulen gør vi s å?
Lærerne putter hele tiden problemet over på os
forældre, men jeg har en anels e om, at der ikke er
s por res pekt, og at det er vage lærere. Der er jo
ikke problemer, når de mandlige lærere har været
på s om vikarer. Jeg er bekymret både for min s øn
og klas s en. Der er flere drenge, der er vilde, og de
hører overhovedet ikke efter. Lærerinderne s iger
s elv, at nogle drenge bare fors vinder ud af døren i
timen uden at lærerinden følger efter og får dem
ind. Jeg er bekymret, da der er en jernbane lige
over for s kolen. Der er ikke rigtigt gårdvagter s om i
gamle dage, og jeg fors tår ikke en dyt. Nu får vi
bes ked over mobiltelefonen, når børnene har fået
tre s treger på tavlen - det har res ulteret i, at jeg
får bes keder hver dag. Hvad kan jeg gøre
hjemmefra? Jeg er ved at blive tos s et. Jeg kan
nemt s tyre min dreng hjemme, og han er s ød og
kærlig, s elvom han er en dreng med s tort D. Min
dreng har s purgt mig, om læreren ikke kunne gå
med ham på s kolen, fordi han er s å forvirret, men
de har jo ikke tid. Hvad gør man, når der ikke er tid
til at tage

S va r :
Kære E
Du beretter i din mail om din s øns s kole, hvor der
er alvorlige problemer med provokerende adfærd,
manglende res pekt for lærerne,
utils trækkeligt tils yn med eleverne og overgreb
eleverne imellem. Efter din bes krivels e opleves
s kolen s om et s kræmmende s ted uden tryghed og
klare retnings linjer, for s let ikke at tale om
s truktur og foruds igelighed. Du beretter ogs å, at
s kolen løbende underretter forældrene pr. telefon,
når deres børn har forløbet s ig tils trækkelig
meget. Jeg fors tår godt, at du er bekymret for,
hvad det s kal udvikle s ig til.
Det lyder på din bes krivels e s om om, at der på
s kolen er behov for en klar inds ats for at få
fas tlagt hvilke normer og regler, der gælder. Der
kan være tale om lærere, der ikke har evnet at
markere s kolens ordens regler og i det hele taget
at tage føringen i klas s en. Det må aldrig blive
eleverne s elv, der overtager s tyringen. I s å fald vil
der ikke kunne s kabes s ikkerhed om den enkelte,
og det vil ende i kaos . Derfor er det godt, at
s kolelederen nu er involveret, idet han har et
medans var for undervis ningen. Han har ogs å
ans varet for, at de retnings linjer for ro og orden i
s kolen, s om s kolebes tyrels en har vedtaget,
følges . Der er fra centralt hold fas ts at regler for
s kolens s anktioner over for elever, der ikke kan
eller vil følge s kolens ordens regler, og det er
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s kolelederen, der alene bes temmer hvilke regler,
der s kal tages i anvendels e i forhold til den
enkelte elev. Men det er ogs å i dis s e regler
foruds at, at forældrene af s kolelederen inddrages
tidligt i bes træbels erne på at s kabe ro.

forældrene, der har ans varet for hvad der s ker i
s kolen. Men s kolen kan med rette forvente af
forældrene, at de s tøtter s kolen ved at forberede
eleverne på de regler, der naturligt må være, når
mange s kal arbejde s ammen, og at forældrene
s ætter s ig ind i s kolens regler for opretholdels e af
orden i undervis ningen. Det handler ikke s å meget
om ps ykologi eller pædagogik, men mere om
bas ale krav om hens yn til andre s amt accept og
s tyret adfærd i ord og handling og mindre om ret
til egen udfoldels e. Det er heldigvis noget, de
fles te børn af s ig s elv trives beds t med, men s om
de nu og da s kal mindes om. Derfor er det vigtigt,
at der er et godt s amarbejde med s kolen, og at
forældre og lærere anlægger de s amme
vurderinger. Derfor s ynes jeg, du kan glæde dig
over, at der nu endeligt er afholdt et kris emøde på
s kolen om din s øns klas s e. Det kan være
grundlaget for at komme problemet med en utryg
klas s e til livs . Der er for mig ingen tvivl om, at der
nu s kal handles fra s kolens s ide, fordi s ituationen
er en for s tor belas tning af både elever og
forældre.

En løbende regis trering af overtrædels er af
ordens reglerne i klas s en kan være en god ide,
fordi der herved markeres dagligt overfor
eleverne, hvad der er tilladeligt, og forventningen
er naturligvis , at der i hjemmet er opbakning hertil.
Men det er et langt s ejt træk. Erfaringerne fra
tils varende s ituationer vis er, at hvis s kolen og
forældrene er enige om, hvilke regler, der fremover
s kal overholdes , vil eleverne efterhånden rette s ig
efter dem, men det tager nogen tid, mås ke op til et
halvt år, inden virkningen for alvor vis er s ig i form
af et bedre undervis nings miljø. Derfor gælder det
om at holde ud og s tøtte projektet, s elv om det kan
virke irriterende. Man s kal blot hus ke på, at det er
en hjælp til ens eget barn, s elv om problemerne
mås ke primært ligger i s kolen.
Det kan være en ide at bede PPR medvirke til at
løs e problemerne omkring klas s en, og der kan
være behov for s tøtte fra en A KT-lærer, men i s å
fald vil der være fokus på de børn, der udgør kernen
i klas s ens dårlige adfærd, og hvis der er tale om
en generel uro, s om s kyldes inkompetent
klas s eledels e, vil det mås ke være bedre med
s kolelederens bis tand på en s å lille s kole, s om
der er tale om. Jeg vil tro, at s kolelederen vurderer
s pecialpædagogis k s tøtte s om uhens igts mæs s ig
på nuværende tids punkt, men at det kan blive
aktuelt, når der foreligger en mere afklaret
s ituation, eller hvis det vis er s ig, at der er elever
med s ærlige behov. Det er bes temt ikke udelukket,
at der kan være behov for en s ådan s tøtte, s elv om
den ikke iværks ættes nu. Dine bemærkninger om,
at mandlige vikarer ikke har problemer i klas s en,
kunne tyde på, at der på s kolen er klarhed over
problemets art og omfang. Hvis du pers onligt er i
tvivl om s ituationen for din s øn, har du ret til at
kontakte PPR enten direkte eller gennem s kolen.
Du vil s å med dem kunne får en drøftels e af,
hvordan du beds t kan s tøtte din s øn.

Det er s kolelederen, der hvert år leder og fordeler
opgaverne på s kolen til de enkelte lærere,
herunder tager s tilling til, hvilke lærere, der s kal
være klas s elærere. Hvis I er s å uheldige at have en
lærer, s om ikke kan s tyre klas s en, s elv med hjælp
udefra, kan det vis e s ig s om en god ide at s kifte
læreren ud med en anden, der lettere kan
håndtere denne klas s e. Det er meget vigtigt, at I
s om forældre opretholder en god kontakt med
s kolelederen, s om er den, der har mes t
indflydels e på s kolens drift i forhold til de
problems tillinger, du har rejs t.
Derfor er min anbefaling, at I s om forældre s kal
engagere jer i - s ammen med s kolen - at få
gennemført et bedre miljø i klas s en, og at I, i det
omfang det er muligt, inddrager s kolelederen i
forløbet, s ådan at vedkommende er bekendt med
jeres vurderinger. I kan ogs å bede om et møde
med s kolebes tyrels en for at drøfte s ituationen,
men her bør i gå gennem s kolelederen.
Jeg håber, at der bliver bedre forhold i din s øns
klas s e på s kolen, og at problemerne aftager med
den fælles inds ats , I allerede er enige om.

Det er s kolelederen, der har ans varet for tils yn på
s kolen. Dette gælder ogs å i frikvartererne. Selv om
s kolen ikke har etableret en gårdvagts ordning, er
det et lovkrav, at der føres tils yn med eleverne i
s koletiden. Det er ikke

Venlig hils en Forældrerådgivningen

2

