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Alvorlig konflikt med skole
Om samarbejdsproblemer
Spørgsmål:

er med denne s amtale?!

Hej

Jeg forklarer, at mine børn har fået lavet en
hennatatovering med motivet af en delfin og
puma, og at det bliver vas ket af og fors vinder af s ig
s elv med tiden, og at hun s om s undheds plejers ke
burde vide dette.

Jeg har et s æt tvillinger på 8 år, s om går i 1. klas s e
på en folkes kole. Det hedder s ig, at s kolen er
meget s ocialt belas tet og med et blandet ry i
folkemunde og medier igennem mange år. Jeg har
helt fra s tarten af deres s kolegang haft
s amarbejds vans keligheder med lærer og dernæs t
leder på s kolen. Jeg har haft og har des værre
s tadig en s tor konflikt med s kolen omkring mine
børns trivs el og s kolegang og har ikke mødt
fors tåels e. Den konflikt, s om rummer mange ting,
har voks et s ig s tørre og s tørre, og da den var på
s it højes te, vælger s kolen s om mods var på, at jeg
reagerer og klager, at s ende en underretning til de
s ociale myndigheder, hvor de fremkommer med
fals ke uds agn, mis vis ende informationer s amt
løgne m.m. s om kan dokumenteres . Dette kan i
øvrigt bekræftes af andre forældre, s om har deres
børn i s amme klas s e. Uds agn s om mine børn
s kulle have frems agt, divers e pås tande og
indicier. De har s krevet en underretning, hvor de
pås tår, at mine børn bliver s lået hjemme af deres
far og mig, og at de bliver dårlig behandlet
hjemme. Dette s kulle mine børn have udtalt! Dette
har naturligvis intet på s ig og jeg overvejer s tærkt
at anmelde lærer og s kolen til politiet for chikane
og hetz s amt fals ke pås tande, s om de i øvrigt ikke
har nogle bevis er for. Jeg overvejer ligeledes
s tærkt at s ags øge s kolen, og jeg har med det
formål taget kontakt til en advokat.

Hun godtager min forklaring men s pørger ind til
min s øns hennatatovering, da hun og lærer s ynes ,
det s er underligt ud. Jeg forklarer, at han,
umiddelbart efter han fik den lavet, har kløet s ig i
den, og at han har fået en allergis k reaktion. Hun
godtager min forklaring, og jeg regner med at
denne s ag er lukket, men nej, her s tarter
mareridtet førs t!
Mine børn bliver tilbageholdt på fritids hjemmet,
da min ældre datter på 16 år vil hente dem, og jeg
får ud af det blå en opringning fra døgnkontakten
kl. 16.10 s om fortæller mig, at de har modtaget en
underretning fra s kolen, og at der s tår, at mine
børn s kulle have udtalt, at de bliver s lået hjemme,
og at de bliver dårligt behandlet! De oplys er mig
telefonis k, at de faktis k er på vej hjem til mig for at
tale med mig. Jeg bliver s elvfølgelig chokeret og
s amtidig vred over denne bes ked.
Jeg ringer omgående klas s elæreren op på hendes
mobil for at få en forklaring, men hun tager ikke
telefonen, s elvom jeg ringer op flere gange fra min
mobil, hvor nummeret ikke er hemmeligt.
Hun reagerer ikke, og jeg lægger flere bes keder på
hendes telefons varer, men hun ignorerer mig og
vender aldrig tilbage. Jeg er chokeret og vred over,
at s kolen - dvs . klas s elæreren eller lederen – ikke
har kontaktet mig FØRST, hvis de havde en
mis tanke om, at børnene bliver s lået eller led
anden form for overlas t. Chokeret og vred over, at
de overhovedet har lavet en underretning!

Men for at gøre en lang his torie kort:
Klas s elæreren kontakter s undheds plejers ken på
s kolen, fordi hun mener, at mine børn har fået lavet
en permanent tatovering på deres overarme
under deres s ommerferie, da de var med deres far
i udlandet. Da jeg efterfølgende bliver kontaktet,
forklarer jeg til s undheds plejers ken, at
klas s elæreren er helt galt på den, og at mine
børn SELVFØLGELIG IKKE har fået lavet en rigtig
tatovering og hvad meningen

Jeg bliver på intet tids punkt kontaktet af lærer
eller leder, hverken før, under eller efter
underretningen, s elv om jeg har s krevet
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to e-mails til lederen og har lagt tre bes keder på
klas s elærerens telefons varer. Jeg bliver
ignoreret, og jeg føler mig i den grad krænket og
dårligt behandlet. Er det kutyme, at man ikke tager
kontakt til forældrene førs t, hvis man har en
mis tanke for at få en forklaring og afklaring inden
man laver en underretning?

efter. Sådan kommer det ikke til at gå!
Dagen efter, meget tidligt på morgenen, bliver jeg
nu kontaktet af en s ags behandler fra
Socialcentret, s om beder mig komme til en
s amtale indenfor en time. Jeg får at vide, at s agen
nu er overgået til hende. I s amme forbindels e får
jeg at vide, at hun vurderer, at børnene ikke s kal
hjem den pågældende dag og kan ikke informere
mig om, hvor lang tid de s kal være anbragt.

Da døgnvagten ankommer til mit hjem, vis er de
mig underretningen fra s kolen, og jeg s idder
apatis k og i chok!

Jeg gør hende opmærks om på, at jeg har været
meget s amarbejds villig omkring hele s agen og
forløbet, men at jeg faktis k kun har givet tilladels e
til, at mine børn s kulle overnatte én nat. Jeg får at
vide, at det er noget hun er kommet frem til, og at
hun vil påbegynde en § 50-unders øgels e og
indhente udtalels er fra s kole og andre relevante
ins tans er.

De s pørger mig, om jeg frivilligt vil give tilladels e
til, at de kan tage mine børn med til en
børneunders øgels e på Hvidovre Hos pital. Dette
s varer jeg naturligvis ja til, da jeg intet har at
s kjule. Men for mit vedkommende føles det mere
s om "frivillig tvang” end at de beder om mit
s amtykke.
Denne følels e fors tærkes yderligere, da de
efterfølgende s iger, at hvis jeg havde nægtet, s å
havde det været en tvangs fjernels e. Da
jeg efterfølgende s pørger ind til i ren frus tration
hvad meningen er med at de "s pørger" mig, når de
alligevel kan og vil gøre det, får jeg intet s var men
et s kuldertræk s om s var. Det ender med, at
døgnvagten kører med mine børn på Hvidovre
Hos pital for at der kan blive lavet en unders øgels e.
Jeg ytrer øns ke om at være tils tede s ammen med
mine børn, når de s kal på hos pitalet men dette
bliver afvis t af døgnvagten, da de mener, det er en
dårlig ide.

Dette s tår jeg ufors tående overfor og bryder
s ammen og kan ikke fors tå, at jeg ikke kan få mine
børn hjem, da de jo er "frivilligt anbragt". I førs te
omgang virker hun fors tående over for min
forklaring omkring konflikten med s kolen, og hvad
den uds pringer af, men dette varer kun indtil hun
modtager s kolens udtalels er og efterfølgende har
en s amtale med klas s elæreren, s om "hælder vand
ud af ørerne". Det ender med, at mine børn er
anbragt i s eks døgn, og at de førs t kommer hjem,
da jeg pres s er på, efter at jeg helt tilfældigt
igennem en pædagog på akutins titutionen bliver
gjort opmærks om på, at det ikke er et krav, at
børnene s kal være anbragt for at kunne lave en §
50-unders øgels e, og at det ikke er en forhindring
for, at de s kal kunne komme hjem.

Det bliver ogs å afvis t, at mine ælds te piger på 16
og 19 s kal tage med. Børnelægen, s om s tår for
unders øgels en, noterer efterfølgende, at der IKKE
er fundet fys is ke s kader, at børnene IKKE har lidt
overlas t og virker IKKE s om om de er
traumatis erede på noget punkt, men at der mås ke
i hjemmet er noget, der ikke fungerer? Jeg bliver
kontaktet telefonis k, hvor døgnkontakten oplys er
mig, at børnene har udtalt, at de er bange for at
komme hjem nu!

Denne væs entlige oplys ning informerer jeg
s ags behandleren om og kritis erer hende s amtidig
med at have fortiet denne information for mig.
Børnene kommer efterfølgende hjem, og der bliver
s at en familiekons ulent på s agen. Hun kommer
efterfølgende og s tadig i mit hjem i form af
"s tøtte". Jeg opfatter hende mere s om en s pion og
er ikke tryg ved hendes bes øg, da jeg føler mig
krænket ved, at hun analys erer vores familie,
s elvom hun ikke kender os . Jeg har bedt om
aktinds igt på s kolen og hos s ags behandleren, og
det har jeg fået.

De "s pørger" mig endnu engang, om jeg vil gå med
til, at børnene bliver frivilligt anbragt til EN
overnatning på en akutins titution. Da jeg på det
tids punkt er meget bange og des perat efter at s e
mine børn, kan jeg godt fornemme hvor dette
bærer hen!

Jeg må tils tå, at jeg er meget chokeret over
divers e udtalels er og tiltag, og oplever det meget
græns eovers kridende, ubehageligt s amt dybt

Jeg s iger endnu en gang ja, men kun til én enkelt
overnatning og regner med, at der kommer ro på
tingene, og at jeg får mine børn hjem dagen
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frus trerende. Jeg er chokeret over at læs e, at der
er blevet ført dagbog over min datter dagligt
igennem 1½ år uden at det er noget jeg kender til!
De har dagligt taget notater, hvor de udelukkende
fokus erer på hendes "negative" s ider og bes kriver
hende s om ukoncentreret, kan ikke fokus ere i
længere tid, har tit konflikter, har en meget livlig
fantas i, og at der des uden ikke altid er
s ammenhæng i hendes his torier, og at hun ogs å
kan finde på at digte og lyve og dernæs t benægte
det!

noget af vide om denne konflikt og underretning,
da jeg ikke vil mødes med mis tro og s keps is .
Des uden har jeg s vært ved at fors tille mig, at de
ville tage dem ind, hvis de førs t får lederens
vers ion og divers e papirer udleveret ved
s koles kift. Er det noget, jeg kan undgå? Kan jeg
kræve at få mine børns papirer udleveret? Hvis
ikke, har ledels en tavs heds pligt i form af
s koles kift, eller må de fortælle den nye s kole om
alt dette? Jeg har fået bekræftet, at der er plads
på den nye. Jeg må indrømme, at jeg ikke kan
fors tå, hvorfor ledels en s kal henvende s ig til den
nye s kole?

Skolen har des uden taget kopier af hvert enkelt
notat og s ide i min datters kontaktbog. Der er
ingen, der på noget tids punkt har informeret mig
om dette, og jeg har s vært ved at s e, hvad formålet
med det er. Det er dybt bekymrende, at de
igennem s å lang tid har obs erveret min datters
opførs el, væremåde, epis oder m.m., og at de
s kjuler det og undlader at informere mig om det,
og at jeg førs t får kends kab til det, da jeg s øger om
aktinds igt.

PS: Sags behandler er kommet frem til og anbefaler
i s in § 50-unders øgels e, at der s kal laves en PPRinds tilling til min datter, da hun er meget
bekymret for hende, da hun har en meget livlig
fantas i og i øvrigt ifølge s kolen ligger fagligt under
middel og har des uden s vært ved at fokus ere!
Derudover anbefaler hun en form for familieterapi
eller anden s tøttende forans taltning i hjemmet!

Jeg føler mig magtes løs , og det mes t graverende
er, at jeg oplever og læs er ud fra aktinds igten og §
50-unders øgels en, s om nu er færdig, at de
mis krediterer mig. Det føles s om om jeg er op
imod et helt s ys tem, s om s tår s ammen og
bes kytter hinanden indbyrdes for at s tå endnu
s tærkere. Lærere og ledels e s om bruger alle
midler for at få ret.

Der er mange flere ting i denne s ag, s om jeg gerne
ville have lov til at fremkomme med/uddybe, s om
jeg ikke har nævnt her, da det gans ke enkelt fylder
for meget. Jeg ville meget gerne have en tid til en
pers onlig rådgivning og vejledning om hvordan jeg
s kal forholde mig, og hvem jeg evt. s kal klage til, da
jeg har tænkt mig at gå videre med denne s ag og
behandling.

Jeg kan ud fra aktinds igten læs e s kolens tydelige
modvilje i deres negative omtale af mig. Jeg har
meget s vært ved at s e en god og tryg s kolegang
på denne s kole.

På forhånd tak N

S va r :

Der er et s tort tillids brud og den ligegyldighed, jeg
møder, gør ikke s agen bedre. Det er s vært at
fors tille s ig et s amarbejde, når der ingen dialog er
og tilliden er væk. Det er ikke med god vilje, jeg
s ender børnene af s ted hver morgen, og de
beklager s ig dagligt over s kolen og læreren. De er
s tadig meget påvirket af anbringels en og er bange
for at de, hvis "læreren" s er s ig s ur på dem, bliver
fjernet endnu engang.

Kære N
Tak for din lange mail med en beretning om de
alvorlige vans keligheder, du oplever i forhold til
både s kolen og de s ociale myndigheder. Jeg
fors tår godt, at det har været en meget
belas tende oplevels e for dig - og for dine børn. Jeg
s kal fors øge at bes vare dine s pørgs mål, s om har
at gøre med s kolen. Som du s ikkert fors tår, kan jeg
ikke vurdere alle forhold, men mås ke kan jeg
hjælpe dig med en afklaring af, hvad du kan gøre.

Jeg har taget kontakt til en anden s kole med
henblik på at få børnene flyttet, s å vi alle s ammen
kan komme videre og s tarte på en fris k. Jeg fik at
vide, at de s kulle kontaktes af lederen på
børnenes s kole, hvis de s kulle flyttes , og at hun
s kulle lave en inds tilling. Jeg er naturligvis ikke
interes s eret i, at den nye s kole får

Førs t og fremmes t kan jeg bekræfte, at
underretning til s ociale myndigheder
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fra s kolen normalt foruds ætter, at der er s øgt en
opklaring med forældrene førs t om de forhold, der
giver anledning til bekymring, og at de orienteres
om, at s kolen vil foretage en underretning. Derfor
er jeg overras ket over, at der tils yneladende s ker
en underretning, uden at du er forberedt herpå. Der
er imidlertid ingen fas te regler for, hvordan en
s ådan underretning s kal s ke, borts et fra at det de
s enere år er unders treget overfor s kolerne, at de
s kal s ende en underretning, hvis de oplever, at
elever er uds at for eller oplever forhold, der truer
deres udvikling. Det er s å op til de s ociale
myndigheder at vurdere, om der s kal s ke mere.
Jeg tror, at din egen forklaring om, at du har haft et
dårligt s amarbejde med både s kolens lærere og
leder kan have været års ag til, at underretningen
s kete uden dit vidende. Men alts å, det er ikke
ulovligt, at s kolen foretager en underretning uden
din accept, men det er us ædvanligt ikke at give en
grundig orientering, idet al god adfærd i den
forbindels e tils iger, at der førs t s ker en
underretning efter en kontakt til forældrene.

du s elv kan få nytte af bes øgene. Opgaven er jo for
myndighederne at s kabe s å gode vilkår for dine
børns opvæks t s om muligt s ammen med dig.
Med hens yn til s kolen s kal du vide, at du har ret til
at få dine børn i en anden s kole. Hvis den s kole, du
har kontaktet, har plads og kan undervis e dine
børn, er det den s kole, du kan vælge. Det er ikke
noget lederen af den nuværende s kole s kal tage
s tilling til eller kan forhindre. Sådan er
lovgivningen. Jeg er enig med dig i, at der s kal
være tillid mellem forældre og s kole, og at det vil
være vans keligt at fores tille s ig dette genoprettet
i den nuværende s kole med de erfaringer, du har.
Det er normalt beds t at være åben omkring
års agerne til, at man øns ker en ny s kole. Derfor
s ynes jeg, du s kal bede s koleforvaltningen om at
være dig behjælpelig med flytningen. Det er jo en
redelig s ag, at du gerne vil s tarte på en fris k og
med et bedre s amarbejde med den nye s kole. Den
gamle s kole s kal kun s ende relevante oplys ninger
til den nye s kole, fx. om hvorvidt der har været ydet
s pecialundervis ning. Men rapporter og
optegnels er fra den gamle s ag bør ikke s endes
videre uden dit s amtykke.

Heldigvis har du fået dine børn unders øgt på
hos pitalet, og det er fundet, at de ikke har lidt
fys is k overlas t på nogen måde. Og du har heldigvis
fået dem hjem igen. Det er helt rigtigt, at en
s åkaldt § 50-unders øgels e kun i meget få tilfælde
foruds ætter, at børnene ikke er hjemme, og at den
s ædvanligvis finder s ted løbende med
inddragels e af forældrene, hvor det er relevant.
Det ville heller ikke kunne lade s ig gøre at
tilbageholde børnene tvangs mæs s igt efter
bes lutning fra det s ociale pers onale, hvis der ikke
var akut var fare for børnenes tarv. En
tvangs mæs s ig bes lutning foruds ætter des uden
en politis k bes lutning med deltagels e af en
dommer og en eks tern pædagogis k-ps ykologis k
kons ulent, hvor forældrene s kal høres , og hvor de
er s ikret gratis advokatmæs s ig bis tand. Men s å
langt kom det heldigvis ikke i din s ag, s å jeg
s ynes , du s kal fors øge at glemme dis s e
udtalels er om tvang, der nok er faldet "i kampens
hede", s elv om det naturligvis ikke er let. Det
beds te, du nu kan gøre i forhold til de s ociale
myndigheder er at følge deres råd og anvis ninger.
Bes øgene i hjemmet vil s ikkert med tiden blive
færre, når der er faldet lidt ro på s agen. Prøv at få
det beds te ud af det ved fx. at bede om rådgiverens
hjælp til løs ning af praktis ke og
opdragels es mæs s ige problemer, s ådan at der
kommer lidt indhold i bes øgene, og s ådan at

Du s kal nok s nakke s koleflytningen grundigt
igennem med din datter. Det er vigtigt at
flytningen s ker s åledes , at hun ikke får for s tore
problemer hermed, og at det s ikres nødvendig
s tøtte i forbindels e med en s ådan flytning. Hvis
din datter har behov for hjælp i s kolen, s kal du
endelig tage imod et tilbud herom. Henvis ningen
hertil foruds ætter normalt en vurdering fra PPR,
men her s kal du inddrages , og der s kal tages
hens yn til både din datters og dine øns ker. Hvis du
kan hjælpe din datter til en bedre s kolegang, er
det en god gerning. Hun har s ikkert ogs å brug for
at få s tøtte til et bedre s koleforløb.
Til s lut. Jeg fors tår dine frus trationer og din vrede
over det forløb, der er foregået, men baggrunden
er jo, at der er ops tået bekymring for dit barn, og
derfor er der handlet s om der er. Det kan ikke
ændres , s elv om du kunne have øns ket et andet
forløb. Nu handler det om at komme videre s å godt
det kan lade s ig gøre. Derfor s ynes jeg, at du s kal
gennemføre et s koles kift, s om du øns ker, s ådan at
der kan blive et grundlag for et bedre s amarbejde,
noget din datter kan få brug for, hvis hun har s vært
ved at klare de faglige krav i s kolen.
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Jeg håber det lykkes for dig at få etableret et
bedre forhold til s kolen til gavn for din datter og
dine øvrige børn.
Venlig hils en, Forældrerådgivningen
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