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Blive i folkeskolen eller tage på privatskole
Om skift til privatskole
Spørgsmål:

en inds ats . 1:

Hej,
Jeg har en s tor bes lutning at tage vedrørende min
s øns s kolegang og dermed hans fremtid. Jeg
s ynes det er s vært at tage denne bes lutning
alene, men jeg har ikke s å meget til overs for vores
UUV-vejleder og s øgte derfor lidt på nettet og fandt
jer.

I 3 år har min s øn gået til s pecialundervis ning i
dans k. Han er rigtig glad for denne undervis ning og
trives med, at der er mere opmærks omhed på
ham.
Udtalels er fra hans almindelige dans klærer er
altid "han er for urolig, s nakker for meget, har ikke
s tyr på s ine ting", udtalels er fra s peciallæreren i
dans k er altid "han følger godt med, virker
interes s eret og er behagelig at undervis e".

Min s øn er 13 år og går i 6. klas s e i folkes kolen.
Fortiden:

Det har des værre ikke hjulpet. Den årlige tes t vis te
s ids te år, han lå på 5 og i år på 2. Dette er en s kala
fra 1-10 hvoraf 1 er dårligs t. Det er alts å blevet
dårligere.

I 2. klas s e tog jeg ham til privat
dans kundervis ning og tes t, fordi folkes kolen
s agde det gik meget dårligt og de ikke rigtig kunne
bakke op om det. Han manglede at finde "nøglen" til
læs ning. Det gik fint og vi s toppede igen.

2:

I 4. klas s e blev min s øn mobbet i klas s en, han blev
tit lukket inde i en cirkel i frikvarteret, bundet til
målet på legeplads en os v. Hans s tores øs ter var
ofte hans redning. Skolen mente han havde et
problem, at han gjorde ting, der udløs te dis s e ting
og de s atte en rådgiver på. Vi holdt en mas s e
møder, ogs å med s koleins pektøren, men kom
ingen vegne. Da s tores øs teren s kulle gå ud af
s kolen og min s øn derfor ikke ville kunne "reddes "
af hende, flyttede jeg ham over i en parallelklas s e,
da han s tartede i 5. klas s e.

Min s øn er overhovedet ikke interes s eret i at gøre
en inds ats . Han laver ikke lektier. Jeg s pørger hver
dag, om han har lektier for og han s iger enten nej
eller at han har lavet dem. Ca. hver anden uge får
han s å s krevet hjem, at han ikke har lavet lektierne
den og den dato tilbage i tiden.
Jeg har fors øgt at få den hjælp, jeg s kal bruge fra
s kolen for at vide, om han har lektier eller ej, men
de har ikke res s ourcer til at bakke op om dette. Jeg
har fors øgt med lektiebøger, men han s kriver ikke i
dem og s kolen vil ikke minde ham om det. Skolen
vil kun informere bagudrettet og s å er det jo for
s ent.

I den nye klas s e er der ingen mobning, dog heller
ingen "beds te" venner, hans to beds te venner er
delvis fra en anden klas s e og en anden s kole. Men
han virker s om om han trives og hygger i frikvarter
mm. Han virker ikke længere ked af at tage af s ted.

Jeg s tår nu med et valg.
Vi har en rigtig god privats kole, (min datter tog 10.
der) og min s øn har længe gerne ville derhen. De
har ikke plads til min s øn i 7. efter s ommerferien,
men de har plads til ham i 6.

Problemet er to dele.
1. Fagligt, s pecielt dans k.
2. Han er ikke interes s eret nok til at ville gøre
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A llerede inden jeg vids te det, var jeg begyndt at
overveje at lade ham gå 6. klas s e om, da jeg ikke
mener han har lært noget, kun matematik i 6.
klas s e, men jeg s yntes dog ogs å det er dras tis k
og et meget s tort s pring.
Der er s om jeg s er lige nu to muligheder, 7. i
folkes kolen og 6. på privats kolen. Jeg er bange for
han bliver tabt på jorden her. I 7. klas s e s kal han
ogs å have tys k, og han kan jo ikke engang dans k.
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res pons på dine overvejels er og tvivl om, hvad der
er det beds te for din s øn. Førs t og fremmes t er det
rigtigt at forholde s ig til hans s ituation, s elv om
både s kolen og han tils yneladende har fundet en
balance. Problemet er her primært, at han
tils yneladende ikke udnytter det potentiale, han
har i dans k, fordi det foruds ætter en meget
tættere opfølgning og en mere arbejds om inds ats
end den både han og s kolen leverer. Der s kal, s om
du er inde på, mere til, fordi han tils yneladende
har nogle bas ale vans keligheder i dans k, og fordi
han har mis tet motivationen. Det er ogs å værd at
bemærke, at han på andre områder er
pligtopfyldende, og at han fungerer godt i den
tættere kontakt, der er i s pecialundervis ningen.
Det handler derfor om at finde det s koletilbud, der
beds t formår at s tille relevante krav om
arbejds inds ats , og s om s ikrer løbende opfølgning
heraf. Den undervis nings mæs s ige træning s kal
hels t foregå i s kolen. Han er lidt for gammel til
hjemlig hjælp, s om nemt bliver til en
følels es mæs s ig belas tning for jer alle. Din rolle
s kal nok nærmere være den interes s erede, s om
ros er de res ultater, der måtte komme. Du s kal
holde de to s koler op mod hinanden og herudfra
vurdere, hvor han vil være i de mes t forpligtende
rammer, og hvor s amarbejdet mellem dig og
lærerne vil fungere beds t. Støttemulighederne i
form af s pecialundervis ning er til s tede i
privats kolen, og PPR s kal ogs å her rådgive om,
hvordan s tøtten beds t kan gives . Du kan drøfte
med lederen af den private s kole, hvilken s tøtte,
de vil give.

Det s kal s iges , at uden for s kolen er han meget
pligtopfyldende. Han har været s pejder i 8 år og
går meget op i, at man s kal leve op til hvad der
forventes af en og man kan ikke bare s løve af på
den, fordi man ikke gider.
Han går meget op i s in karate, hvor han virkelig
s ætter en ære i at blive bedre og gøre tingene s å
godt, s om han kan. Han kommer aldrig for s ent,
heller ikke i s kolen, s elvom han er den s ids te der
kører ud af døren om morgenen og alts å er alene.
Jeg håber, I vil rådgive mig hurtigt.
Jeg har kontaktet privats kolen og s purgt, om jeg
evt. kan få en s amtale med en af deres rådgivere.
Venlig hils en A

S va r :
Kære A
Tak for din mail. Du bes kriver her en vans kelig
s ituation, hvor du overvejer, hvad der er beds t for
din s øn, s om nu går i 6. klas s e, men s om ikke rigtig
trives , og s om fagligt har s tore problemer i faget
dans k. Du overvejer, om han s kal flytte til en
privats kole og gå 6. klas s e om, eller om han s kal
forts ætte i 7. klas s e på den folkes kole, hvor han
går. Du bes kriver ogs å, at din s øn ikke laver s ine
lektier eller er motiveret herfor, og at han efter et
klas s es kift fungerer s ocialt tilfreds s tillende i s in
klas s e. Jeg vil gerne give dig

Din s øn er s å gammel, at han s elv bør være med i
bes lutningen, s elv om du s om forældre naturligvis
har afgørels en. Hvis din s øn pos itivt kan acceptere
flytningen til en 6. klas s e, tror jeg reelt ikke, det er
s por problematis k, at han s å at s ige går en klas s e
om. På en del felter vil han have lettere ved det
faglige, og s ocialt vil han ogs å kunne have fordel af
en mere moden udvikling. Jeg vil derfor kun fraråde
den fores låede løs ning med s koleflytning, hvis din
s øn er meget imod den. Du s kal nok frems tille det
for ham s om en fordel at s tarte på en fris k, og ikke
s om et res ultat af hans utils trækkelige inds ats .
Det er et generelt problem at finde gode
undervis nings former, der kan s tøtte elever
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i de ælds te klas s er i s kolen, s om har det s vært
med dans kfaget. Situationen er ofte den, at der
gennem s pecialundervis ningen ikke er s kabt en
fremgang, der giver mulighed for s elvs tændig
læs ning og s krivning. Det er fors tåeligt nok
vans keligt at holde modet oppe hos eleverne til at
forts ætte bes træbels er, der ikke giver det
øns kede res ultat. Derfor tror jeg, at en afdækning
af vans kelighederne i faget dans k er centralt for at
fors tå din s øns motivations problemer. Det er
vigtigt, at der foreligger en ordentlig udredning af,
hvad dans kproblemerne s kyldes . Hvis der ikke
foreligger en, vil jeg meget anbefale, at du
kontakter PPR for at få en s ådan. Dette er
grundlaget for en ordentlig undervis ning, der
bygger på din s øns s tærke s ider, s om s tiller
relevante krav, og hvor evalueringen bes kriver
frems kridtene. Is ær i forbindels e med s kriftligt
arbejde kan det virke meget neds lående hver gang
at blive mødt med fejl i s tavning og s prog. Derfor
vil jeg meget anbefale at bruge computeren med
alle de hjælpeprogrammer, der findes i form af
s tave- og s progkontrol. Det er ikke bare at "s pringe
over, hvor gærdet er laves t", men det giver en
mulighed for s elvs tændigt at rette til, s åledes at
der kan præs teres et acceptabelt res ultat, og det
giver motivation til mere s kriftligt arbejde. Man
kan kort s ige, at dans kfaglige vans keligheder kun
kan bekæmpes gennem arbejde med teks ter. Og
her er det vigtigt, at der er pos itive res ultater.
Mås ke kan I finde ud af at maile til hinanden og at
s ende bes keder og at give informationer via
computeren s om en s lags s upplerende træning.
Din s øn kan mås ke ogs å lave en logbog eller
dagbog om aktiviteter, s om han finder vigtige.
Samlet s et s ynes jeg, du bes kriver din s øn s om en
dreng med mange gode kvaliteter, der vil kunne få
meget glæde ud af s in forts atte s kolegang, hvis
han får den rigtige hjælp. Jeg tror, at du har ret i, at
der s kal s ke noget nyt. Et s koles kift kan være en
god løs ning, og her s kal du være opmærks om på,
at der ogs å i folkes kolen er frit s kolevalg. Men hvis
privats kolen har gode kvaliteter, behøver du jo
ikke lede længere.
Venlig hils en Forældrerådgivningen
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