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Min datter ønsker skoleskift pga. dårlig trivsel
Om skoleskift på g rund af mistrivsel
Spørgsmål:

er s tore problemer i pigegruppen, og det påvirker
nu din datter s å meget, at hun græder og ikke vil i
s kole, liges om hun har ps ykos omatis ke
s ymptomer s om kvalme og ondt i maven. Din
datter øns ker at s kifte s kole, hvilket du er
tilbøjelig til at føje hende i. Men du er alligevel i
tvivl, om du s kal finde en anden s kole til hende nu
eller førs t tale med hendes lærere, en
s koleps ykolog eller evt. jeres egen læge. Det kan
godt være, at et s koles kift er den beds te løs ning
for din datter, men jeg s ynes , at du s kal vente og
tale med hendes lærere, før du træffer den
endelige bes lutning. Det er langtfra s ikkert, at de
har opdaget, hvordan hun har det, og hvor dårligt
det s ociale klima i klas s en er. Uans et om
res ultatet bliver, at din datter s kifter s kole, vil
hendes nuværende klas s e have godt af, at der
bliver gennemført nogle undervis nings forløb, hvor
eleverne får lejlighed til at s ætte fokus på trivs el
og s amarbejde. Der må være andre børn end din
datter, s om mis trives under de nuværende
forhold. Mås ke s kulle du ringe og tale med en af
klas s ens kontaktforældre?

Hejs a
Jeg s tår i en meget vans kelig s ituation, hvor jeg vil
bede jer om et godt råd. Jeg har en datter på 9 år,
s om går i 4. klas s e. En meget vellidt pige s amt
fagligt velfungerende men i en klas s e, hvor der er
s tore s ociale problemer. Specielt pigegruppen
fungerer ikke med manglende nære
vens kaber, manglende tillid, dårlig s temning
mv., og det er for min datter et tiltagende problem hvor hun nu græder næs ten hver aften, når hun
s kal s ove, bliver vred og s ur over at s kulle i s kole,
har kvalme og ondt i maven - og efters pørger et
s koles kifte. Hvornår bør man overveje et
s koles kifte - er det når barnet efters pørger det,
eller s kal jeg igennem nuværende s kole/lærere,
lægen, kommunens ps ykologer eller andre, før jeg
træffer den bes lutning? Jeg har tendens til at
lytte til hende og ans øge om ny s kole med det
s amme, men flytter "problemerne" s å med?
Jeg vil tilføje, at hun er s kils mis s ebarn og primært
bor hos mig og har gjort det s iden hun var 8
måneder.

Du overvejer ogs å at kontakte egen læge. Det kan
jeg kun s tøtte dig i. Når et barn har fors kellige
”s ygdoms tegn”, når det s kal i s kole, er det altid en
god ide at få lægen til at s e på det, om ikke for
andet s å bare for at være helt s ikker på, at der ikke
er noget s omatis k i vejen. Lægen ved ogs å noget
om ps ykos omatis ke s ymptomer, alts å det at en
ps ykis k belas tende s ituation kan udløs e
s ygdoms s ymptomer s om mavepine, hovedpine
og opkas tning.

Håber på et s narligt s var.
Venlig hils en
J

S va r :
Kære J

Du nævner i brevet, at du er fras kilt og har boet
alene med hende s iden hun var 8 måneder. Sådan
s om jeg læs er det, bes øger hun s in far. Hvis der er
forandringer eller problemer i den familie, vil det
naturligvis ogs å påvirke din datters liv. For at få
hjælp og s tøtte til at komme videre kan du på eget
initiativ henvende

Du s kriver i din henvendels e til
Forældrerådgivningen, at du håber på hurtigt s var.
Det kan jeg godt fors tå, for det billede, s om du
giver af din ulykkelige pige, er bes temt ikke godt
og heller ikke holdbart i længden.
Din datter er 9 år og går i 4. klas s e. Hun er vellidt og
er fagligt velfungerende, men der
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dig til PPR (Pædagogis k, Ps ykologis k Rådgivning)
og bede om en s amtale. Det har du ret til! I mange
kommuner tilbyder PPR des uden åben rådgivning
et par gange om måneden. Rådgivningen er et
tilbud til familier om en uforpligtende s amtale om
familiens problemer og bekymringer i forhold til
deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs . familien
regis treres ikke med navn, CPR-nummer og
adres s e. Det har s lået mig, at din datter kun er 9 år
og går i 4. klas s e, og alt efter modenhed kan det
være en medvirkende års ag til, at hun mis trives , i
hvert fald i denne pigegruppe. Det er en kendt s ag,
at der er s ket en fors kydning nedad i alder,
s åledes at børn tidligere end før fors øger at s e ud
og opføre s ig s om cool teenager, s elv om de inde
bag pans eret er lige s å bløde og s årbare s om
vingummibams er. Man opererer med begrebet
”tweens ”. Hvis du er interes s eret i at vide mere,
blev der i efteråret udgivet en bog om emnet, s om
er blevet ros t til s kyerne. Den hedder: ”Tweens –
børn af en ny tid i alderen 8-13 år med indre kaos
og ydre x-faktor”.
Det er på mange måder hårdt at gå i s kole både
fagligt og s ocialt, og mange elever føler s ig
pres s ede af dominerende grupper i klas s en. Hvis
du i s amarbejde med s kolen, og eventuelt ogs å
med andre ins tans er ender med at bes lutte, at det
vil gavne din datter med et s koles kift, er det derfor
vigtigt at unders øge og s tille s pørgs mål til,
hvordan pigegruppen i den nye klas s e fungerer.
I den kommune, hvor du bor, er der frit s kolevalg,
når der er plads på den øns kede s kole. Det vil s ige,
at hvis der er maks imum antal elever i 4.
klas s erne, på den s kole, s om I øns ker, kan s kolen
s ige nej. I de fles te kommuner er det endvidere
s ådan, at man s elv s kal betale trans porten, hvis
man fravælger dis triktets s kole.
Jeg håber, at ovennævnte overvejels er og fors lag
kan bringe dig videre til en pos itiv løs ning.
Med venlig hils en, Forældrerådgivningen
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