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Skoleskift for urolig dreng til mindre skole?
Om skoleskift for urolig elev
Spørgsmål:

Vi overvejer pt. at finde en fris kole til ham, da vi
s elv har en ide om, at en mindre og mere kreativ
s kole vil være et godt valg til ham. Men vi vil
s elvfølgelig gerne høre jeres mening. PPR,
lærere og os s elv har ikke mis tanke om en
diagnos e.
Venlig hils en og på forhånd tak R

Hej
Jeg s kriver til jer, fordi min s øn på 9 år ikke trives i
s kolen. Han går på en ret s tor s kole med over 1000
elever, og han har s iden han begyndte altid været
en del af de problemer, der ops tår i en klas s e. Han
er en drillepind, men ikke onds indet. Han kan bare
ikke lade være. Han har dog altid været glad for at
gå i s kole – dvs . de mange møder, s kældud os v. har
ikke påvirket ham til ikke at ville i s kole.

S va r :
Kære R

Han er en venlig og s ød dreng, han er opfinds om og
vil gerne andre mennes ker. Han har s vært ved
noget af det faglige, men knokler på og fors øger
(han ligger lige under middel i både matematik og
dans k). Han kan dog have s vært ved at
koncentrere s ig. Der er gennem årene (nu går han i
3. klas s e) blevet gjort mange tiltag, og vi har s om
s agt været til mange møder for at finde frem til
løs ninger, der kunne hjælpe ham. Lige nu s idder
han alene, da han ellers fors tyrrer s in
s idekammerat og s elv bliver fors tyrret. Om 14
dage s kal en ergoterapeut obs ervere ham i
undervis ningen, da ps ykologen mener, han er
meget s ans elig (ud fra det vi fortæller) og evt.
kunne have behov for noget hjælp på den front.
Des uden er vi s elv i gang med noget
lydbehandling, s om hans far havde gavn af s om
lille.

Forældrerådgivningen får rigtig mange
henvendels er, der handler om drenge, der ikke
trives i s kolen, og meget tyder på, at det ikke er
blevet nemmere med årene at være dreng i det
dans ke s koles ys tem. Det kan der være mange
grunde til, men det, at der i 2009 kom ”Fælles mål
for 0. klas s e” og dermed ogs å øget fokus på, hvad
børnene s kal lære, har givetvis været med til at
s tres s e nogle børnehaveklas s eledere, ogs å
s elvom der i bekendtgørels en s tår følgende: Som
før s kal leg udgøre et centralt element i
undervis ningen med vægt på legens egenværdi og
læring gennem leg og legelignende aktiviteter.
Skoles tarten er for mange drenge blevet
vans keliggjort, og de kan tidligt få en følels e af, at
det er dem, der er noget galt med. De kan ikke
s idde s tille, tie s tille, tale s tille os v., de får s kæld
ud, bliver s at s teder i klas s en, hvor de ikke
fors tyrrer, nogle kommer mås ke uden for døren,
s elvom det ikke er tilladt uden ops yn, s å det er
nemt at komme ind i en ond s piral, der er
undergravende for trivs len og s elvværdet.
Derhjemme kæmper hjemmet ogs å for at leve op
til s kolens krav, s å der er ikke rigtig noget s ted
barnet har helle. Når det er s agt, vil jeg s let ikke
underkende, at s kolen har en kæmpe - og ogs å
vans kelig opgave - med at tage hens yn til, at børn
er meget fors kellige

Lærerne oplever en indre uro hos ham, hvilket
res ulterer i at pille ting fra hinanden, og at han
ofte s kal på toilet, ud at gå m.m. Han kan dog
s agtens s idde s tille og koncentrere s ig, hvis han
bliver fanget (typis k af noget kreativt eller arbejde
med computeren).
Han er fys is k en s tor dreng, s tørre end alle andre i
klas s en, hvilket ofte ogs å har givet ham
problemer. Derudover er han meget impuls s tyret,
hvilket jo gør, at han ikke får tænkt s ig om, før han
reagerer. Det er blevet bedre med årene men
endnu ikke helt godt.
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og har mange fors kellige behov, s om kan være
s være at tilgodes e i en hektis k og travl hverdag.
Jeres s øn på 9 år, der nu går i 3. klas s e, har ifølge
din bes krivels e, s iden han s tartede i s kolen, været
en del af de problemer, der ops tår i en klas s e. Han
er en s ød og venlig dreng, der gerne vil andre
mennes ker men har i mange
undervis nings s ituationer rigtig s vært ved at
koncentrere s ig. Det er vans keligt for ham at s idde
s tille, og han har behov for tit at rejs e s ig og
eks empelvis gå på toilettet. Det s kaber uro, og lige
nu s idder han ogs å alene for ikke at fors tyrre s in
s idekammerat. Du s kriver, at han er impuls s tyret,
at han ofte handler før han tænker, og det har givet
problemer, da han er en fys is k s tor dreng. Det er
imidlertid blevet bedre med årene. Det er mit
indtryk, at alle parter, inklus ive jeres s øn s elv, har
kæmpet bravt for at finde løs ninger og ændre på
tingenes tils tand, og det er pos itivt at høre, at
s kolen er parat til at gå nye veje og inddrage en
ergoterapeut til at obs ervere ham. A lligevel virker
det s om om, at s pecielt jeres s øn er ved at være
træt af at kæmpe. Det går ud over hans trivs el, og
derfor overvejer I nu, om han kunne have gavn af et
s koles kift til en mindre og mere kreativ s kole.
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s kriver, at hverken PPR, lærerne eller jer s elv har
mis tanke om en diagnos e, men hvilke tanker og
overvejels er gør parterne s ig s å om drengens
udvikling - pers onligt, fagligt og s ocialt? Det
kunne være godt med nogle bud (ud over
ergoterapeuten), s om kunne bruges fremadrettet.
Har I s elv de reds kaber, der s kal til for at s tøtte
jeres s øn en pos itiv udvikling? I ved det s ikkert
allerede, men for en s ikkerheds s kyld vil jeg
alligevel nævne, at i mange kommuner tilbyder
PPR 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. Der findes des uden
fors kellige former for familierådgivning i
kommunalt regi, hvor børn, unge og familier, der
har brug for s tøtte til at løs e aktuelle eller mere
langs igtede problems tillinger kan henvende s ig.
Jeg håber, at ovennævnte overvejels er og fors lag
kan medvirke til en afklaring af, hvorvidt jeres s øn
s kal s kifte s kole eller ej. Du er ogs å meget
velkommen til at s krive til os igen eller ringe til
Forældrerådgivningen på tlf. 70 25 24 68.
Telefonen er åben alle hverdage fra 10-14.
Med venlig hils en, Forældrerådgivningen

Det fremgår ikke af dit brev, om din s øn har nogle
kammerater i klas s en, s om han er s pecielt knyttet
til, men jeg kan fores tille mig, at hans s ociale
relationer i klas s en over tid er blevet påvirket i
negativ retning af al den opmærks omhed, der har
været omkring hans pers on. Og det kan være
meget s vært at få en ny rolle i en klas s e. Der s ker
tit det, at man bliver s at i bås , og s elvom jeres s øn
prøver at ændre adfærd, er det ikke s ikkert, at hans
nuværende kammerater opdager det. Det er
mås ke den del af (s kole)livet, der nu har
indflydels e på hans trivs el og lys ten til at gå i
s kole. A t have en eller flere kammerater, s om man
føler s ig s pecielt knyttet til, har s tor betydning for
de fles te børn, og vigtigheden af at have venner
bliver ikke mindre med årene, tværtimod! Jeg er af
den opfattels e, at meget taler for, at det kunne
være godt med et s koles kift, s pecielt hvis han
føler s ig ens om på den nuværende s kole. Men det
er vigtigt nøje at overveje, hvordan I beds t hjælper
jeres s øn videre. Er det muligt, at give ham nogle
reds kaber, s om han kan gøre brug af på den nye
s kole? Du
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