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Inddragelse af frikvarter til legegrupper
Om tvung ne leg eg rupper
Spørgsmål:

ved denne ordning og bruger for meget energi på
at tænke legegruppe frem for at tage imod læring.
Hvordan kan jeg argumentere fagligt for at denne
ordning laves om? Jeg får jo bare en s ang fra de
varme lande om fors kning, s ocialt ans var,
homogen gruppe og s å videre.

Hej Forældrerådgivning
Jeg s idder med en mas s e ubes varede s pørgs mål,
s om jeg håber, I mås ke kan s vare på.
Jeg er forælder til en datter i børnehaveklas s e,
s om har haft en fin s koles tart, men jeg kan mærke
på hendes trivs el, at der er vis s e ting, s om
børnehaveklas s elæreren har valgt at
implementere, der nu begynder at påvirke hendes
humør. Vi er fra s koles tart blevet gjort bekendt
med, at der var vis s e legeregler, s om børnene
s kulle overholde, bl.a. måtte man ikke udelukke
nogen fra leg, og de s om udelukkede, s kulle s elv
gå ud af legen. Jeg har fra s tart s yntes , at det var
en meget kontrollerende måde at fremme
børnenes s ociale møns ter på men måtte jo
acceptere, at s ådan var reglerne. Men nu har
s kolen valgt (på baggrund af et par
ballademagere), at inddrage to frikvarterer om
ugen til legegrupper med fire-fem i hver gruppe.
Jeg vedhæfter lærerens brev, mit s var s amt
lærerens nye s var (udeladt ).

Jeg håber, I vil tage jer tid til at læs e både
ovens tående og nedens tående.
Venlig hils en R

S va r :
Kære R
Din datter går i 0. klas s e, og det førs te halve år er
forløbet rigtig godt for hende. Nu er der imidlertid
kommet malurt i bægeret i form af tvungne
legegrupper i to af ugens frikvarterer, og det
påvirker hendes humør. Du har korres ponderet
med børnehaveklas s elederen, fordi du er uenig i
konceptet. Du mener ikke, at det er i orden at
inddrage elevernes frikvarterer til leg i grupper,
man ikke s elv har bes temt, og du er ogs å af den
opfattels e, at hvis der s kal være legegrupper, s kal
det være i fritiden. Børnehaveklas s elederen har
s varet på din s kriftlige henvendels e og redegjort
for de pædagogis ke intentioner og henvis er
blandt andet til nyere fors kning om at trivs el
fremmer læring. Se for eks empel en artikel om
emnet på https ://www.kris teligtdagblad.dk/danmark/s kolebørn-uden-venner-hars vært-ved-lære

Mit s pørgs mål er: Er det hens igts mæs s igt at
inddrage børnene i legegrupper i s koletiden frem
for i fritiden? Og må man inddrage børnenes
frikvarter? Jeg har læs t mig frem til på flere
fors kellige s ider på nettet, at de fles te forældre får
s tor bonus af legegrupper uden for s koletiden,
hvor de fors kellige grupper går på s kift. Det er en
ordning, s om jeg s agtens kan tils lutte mig. Min
datter har nu deltaget to gange i legegruppen, og
begge gange har de fire i hendes gruppe været
afs kåret fra de andre grupper i et andet lokale hvori bes tår det s ociale i dette? Det fremmer på
ingen måde min datters lys t til at lege på tværs
med de andre børn; hun s øger de fas te, s å s nart
hun er ude af legegruppen igen. Jeg har s vært ved
at trænge igennem til læreren med mine
argumenter. Trygge børn ved alle jo har nemmes t
ved at tage imod lære, men jeg mener, at min
datter er utryg

Du opfatter hendes s var s om ”en s ang fra de
varme lande”, og en af dine pointer er, at din datter
bruger al for megen energi på at tænke på, hvem
hun mon s kal i gruppe med næs te gang, at det
blokerer for hendes læring i s tedet for. Du oplever
ogs å, at hun s øger tilbage og leger med de børn,
hun plejer, s enere på dagen. Men det er da
naturligt og betyder ikke, at det ikke kan være
givende at lege med andre børn
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end dem man er vant til, i dette tilfælde i et kortere
tids rum to gange om ugen Mås ke bliver det
alligevel lidt lettere efterfølgende at finde
s ammen med en af de andre børn i SFO, hvis nu
yndlings veninderne er gået hjem?
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paus er, s elvom det virker s ådan, fordi en s koledag
s tadigvæk de fles te s teder er delt op i en række
lektioner med korte og længere paus er imellem.
Hvis du s tadigvæk har uafklarede s pørgs mål, er du
velkommen til at s krive igen eller kontakte
Forældrerådgivningen på telefon 70 25 24 68. Der
er åbent dagligt fra kl. 10:00 -14:00.

Udviklingen af børns s ociale kompetencer har altid
været vigtig, men i et globalis eret s amfund er
evnen til at kunne arbejde s ammen med andre, der
ikke ligner en s elv, blevet endnu mere central.

Med venlig hils en Forældrerådgivningen

Derfor, og af mange andre grunde, kan legegrupper
være en god ide. Hvor og hvordan de s kal etableres
er en anden s ag, og jeg vil ikke gøre mig til
tals mand for hverken den ene eller den anden
model. Dertil er billedet af de mange fors kellige
faktorer, der s piller ind, alt for nuanceret og
kompliceret. Det betyder ikke, at jeg ikke har
fors tåels e for dit s yns punkt, for det har jeg, men
jeg kan ikke hjælpe dig med at argumentere fagligt
og pædagogis k for, at den model de p.t. bruger i din
datters klas s e s kal laves om, for jeg kan reelt ikke
vide, om det vil være godt eller s kidt. Som
børnehaveklas s elederen s kriver til dig, er der flere
forældre, der har givet udtryk for, at de er glade for
ordningen med legegrupper i de to frikvarterer.
Mit råd vil være, at du kontakter
klas s erådet/forældrerådet og beder dem om at
tage emnet ”legegrupper” på s om punkt på deres
næs te møde. Og indtil du hører, hvad der kommer
ud af det, vil jeg anbefale, at du bakker op om
legegruppekonceptet over for din datter. Ogs å s elv
om det er imod din overbevis ning og derfor ikke
forekommer dig helt nemt. Jeg tror ikke, at det
gavner hende og hendes s kolegang, at hjemmet
udtaler s ig al for kritis k om det, der s ker i s kolen. I
har naturligvis lov til at være uenige og kritis ke,
hun s kal bare ikke høre på det. Det kan give en
følels e af us ikkerhed.
Med hens yn til dit s pørgs mål om det er lovligt at
inddrage børnenes frikvarterer, er det s ådan, at
der ikke længere er fas ts at regler for omfanget
eller længden af frikvarterer og s pis epaus er i
folkes kolen. Bes lutning om placering og omfanget
af nødvendige paus er for eleverne i s koletiden
fas tlægges enten af s kolens leder eller af de
involverede lærere og elever inden for de af
s kolebes tyrels en fas ts atte principper. Eleverne
har alts å ikke krav på et bes temt antal
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