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Kan skolen sende vores søn hjem fra skole
næsten hver dag?
Om at sende elev hjem i skoletiden
Spørgsmål:

s ættes en diagnos e på og hjælpe med at guide
lærere og pædagoger om hens igts mæs s ig
håndtering af ham... eller fores lå anden placering
af ham. Vores s øn er helt s ikkert ikke
gennems nitlig, men han er s ød og dejlig
derhjemme om end lidt rigid og s tædig!

Kære Forældrerådgivning
Vi er en familie med far og mor og to børn – en
dreng på 9½ år og en pige på 5½ år. Vores s øn går
i 3. klas s e og datteren i børnehave.
Vores s øn trives ikke i s kolen. Han kommer i alt for
mange konflikter, er ukoncentreret i timerne og er
s vær at få i gang med s kolearbejdet i timerne. Han
er intellektuelt normalt begavet.

Det s tørs te problem lige nu er, at s kolen ringer i
tide og utide og anbefaler/beder os om at hente
ham. ”Han har været i flere konflikter i dag, jeg tror
han har beds t af at komme hjem” er bl.a. det, vi
bliver informeret om – nogle gange allerede kl.
9.15. Indimellem er der s å dage, der forløber helt
uproblematis k. Vi har begge fuldtids arbejde, der
ikke er s ærlig fleks ibelt i arbejds tiderne. Jeg tror
ikke, vores s øn har beds t af, at vi henter ham hver
gang det er s vært

Vi har igennem længere tid haft kommunikation
med lærerne og A KT-medarbejdere på s kolen, men
ingen af de iværks atte tiltag har rigtig hjulpet.
Skoleps ykologen er underrettet og s kal s nakke
med vores s øn og/eller tes te ham s enere på
måneden. A lts å unders øge om der s kal
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for ham. Er det rimeligt af s kolen at forlange ham
hentet? Er det rimeligt af os , at vi forventer, at de i
s kolen håndterer dagtiden på beds te vis ,
medmindre der er katas trofe? Kan jeg forvente at
min arbejds giver kan yde den form for fleks ibilitet
det kræver, at blive kontaktet flere gange ugentlig
af s kolen?! Kan man s øge en form for orlov til at
håndtere dette? Helt ærligt s å er vi i familien ved
at gå helt i s tykker pga. dette. Kan vi få råd og
vejledning via jer?

i folkes kolen. Der er endvidere angivet en
tids mæs s ig ramme for undervis ningen på de
enkelte klas s etrin. I kan derfor med rette forvente,
at s kolen tager hånd om jeres s øn i s koletiden, da
der ikke er tale om s ygdom. De problemer, jeres
s øn har i form af mange konflikter, er ikke ukendte.
Dette er en af grundene til, at folkes kolen både har
regler om s pecialundervis ning og anden
s pecialpædagogis k bis tand og om orden i s kolen.
Reglerne i bekendtgørels erne herfor bes kriver,
hvorledes s kolen kan og s kal håndtere børn, der
udvis er en uhens igts mæs s ig adfærd. Jeg kan
fors tå på jeres bes krivels e, at s kolen har s åkaldte
A KT-lærere, der netop s kal tage s ig af den s lags
problemer. Skolen har ans varet for tils ynet med
eleverne, mens de er i s kolen. Det betyder, at den
s kal håndtere de problemer, der måtte ops tå i
både undervis ningen og i frikvartererne. De kan
ikke her forvente, at I s om forældre er til rådighed i
det daglige, og I s kal ikke i forhold til jeres
arbejds givere indgå s ærlige aftaler, med mindre
der fra jer foreligger et øns ke herom.

Forløbet ved s koleps ykolog m.m. er jo berammet
til flere måneder og det er for længe i denne
uholdbare s ituation.
Med venlig hils en A

S va r :
Kære A
Tak for en ærlig og god redegørels e for s ituationen
med jeres s øn. Han afs tedkommer konflikter i
s kolen, og I er i god dialog med s kolen herom, han
er henvis t til en udredning hos PPR, og alle er
tils yneladende inds tillet på at gøre det beds te.
Problemet er, at s kolen us tands eligt beder jer
s om forældre om at hente jeres s øn på 9 år, fordi
der har været konflikter i s kolen. Det er vans keligt
for jer, da I begge har fuldtids job, og I vil gerne
vide, hvad man kan forvente af s kolen, eller om I
har muligheder for evt. frikøb fra arbejdet.

Jeg vil råde jer til at orientere s kolelederen om, at
I ikke kan være til rådighed i s koletiden, med
mindre der ops tår helt us ædvanlige problemer, og
jeres s øn abs olut har brug for en af jer. Mås ke
fors tår s kolen ikke, at jeres arbejde ikke giver
denne fleks ibilitet i det daglige. I kan med god
s amvittighed bede s kolens leder s ørge for, at I
ikke unødigt kontaktes . Skolen har s om nævnt
pligt til at s ikre tils ynet med jeres s øn i
s koletiden, og han kan ikke s endes hjem uden
jeres tils tedeværels e.

Førs t og fremmes t er det godt, at I har en
realis tis k og åben fælles opfattels e af, at jeres
s øn har behov for s ærlig opmærks omhed og
s tøtte, og at der er iværks at en udredning af, hvad
der s kal iværks ættes til gavn for jeres s øn. Uans et
års ager og fremtidige s tøtteforans taltninger, er I
inds tillet på en kons truktiv dialog herom.
Problemet er alene, om s kolen kan forventes at
håndtere de s ituationer, der ops tår, uden jeres
øjeblikkelige hjælp i det daglige. Lovgivningen er
ret klar. A lle børn er undervis nings pligtige, og
kommunalbes tyrels en s kal s ørge for et
undervis nings tilbud

Selv om at der kan gå nogen tid med PPR’s
udredning og fors lag til eventuel
s pecialundervis ning, og der i mellemtiden kan
ops tå problemer, er det ikke en begrundels e for, at
s kolen ikke foretager s ig noget, men blot beder jer
hjælpe. Skolelederen er ifølge lovgivningen
bemyndiget - og forpligtet – til at iværks ætte
nødvendige forans taltninger for den enkelte elev,
s elv om der endnu ikke er foretaget en udredning,
eller i en eventuel ventetid på det rette
undervis nings tilbud. Det er s kolelederen, der har
ans varet for et undervis nings tilbud til den enkelte
elev på s kolen, og det er s kolelederen, der træffer
afgørels e
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om, hvad der s kal gøres i den konkrete s ituation.
Skolelederen er ogs å ans varlig for, at I s om
forældre er orienteret og inddraget i dialog om,
hvad der s kal gøres i forhold til jeres s øn. Derfor er
det s kolelederen, I s kal henvende jer til, og
fortælle, hvorfor I ikke kan bidrage i s amme
omfang s om hidtil. I bør nok ved s amme lejlighed
aftale, hvorledes dialogen og udveks lingen af
oplys ninger og orientering om hændels er i s kolen
s kal foregå. Med jeres pos itive og kons truktive
tilgang til problemerne s kulle der være et godt
grundlag herfor. Der er mulighed for frikøb fra
arbejde til varetagels e af hjemmeforans taltninger
for handicappede børn. Men dels tyder jeres
bes krivels e ikke på, at jeres s øn har
vans keligheder, der betinger dette. Dels er det en
forans taltning, der s kal indgås aftale med
s ocialvæs enet om. Skolen kan, hvis det alligevel
bliver relevant, bidrage ved at bes krive, hvorfor en
s ådan ordning er nødvendig. Men s om nævnt, det
er ikke en ordning, der er beregnet på at aflas te
s kolen for s ine forpligtels er, men alene en
ordning, der anvendes for meget s yge eller
handicappede børn, hvor hjemmeforans taltninger
er en ers tatning for ins titutions anbringels e, - og
det er der jo s let ikke tale om.
Jeg håber, I får en god s nak med s kolelederen, og
at PPR s å hurtigt s om muligt fremkommer med en
rådgivning om, hvorledes problemerne med jeres
s øn beds t imødekommes .
Venlig hils en Forældrerådgivningen
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