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Store samarbejdsproblemer med skole efter
skilsmisse
Om samarbejdsproblemer efter skilsmisse
Spørgsmål:

s kolen ikke gøre noget ved.

Hej

7. Jeg er blevet valgt ind i s kolebes tyrels en og har
prøvet at få taget nogle af dis s e ting op men uden
held. Ins pektøren og formanden s nakker om, hvilke
punkter der s kal dis kuteres . Jeg har ogs å været til
den ans varlige i kommunen, men han s iger, at han
kan ikke gøre noget.

Jeg har fået meget s tore problemer med s kolen
efter en s kils mis s e. Det har været et langt forløb,
s å det vil blive en meget lang mail. Mit problem er,
at jeg ikke har nogen dialog med s kolen, og at
kemien mellem mig og viceins pektøren er meget
dårlig, da jeg mener, hun er medvirkende års ag til
min s øns manglende s kole gang.

Jeg har overvejet at køre en rets s ag om
manglende undervis ning i fem måneder.

1. Skolen har ikke opdaget, at min datter ikke var i
s kole i fem måneder, og at min s øn ikke var i s kole i
fem måneder. Jeg mener ikke, s kolen har overholdt
loven i den forbindels e.

Jeg kunne godt tænke mig at s nakke med en om
denne s ag, og hvordan jeg kommer videre. Jeg er
dårlig til at formulere breve og bliver hele tiden
mis fors tået.

2. Viceins pektøren har nægtet min s øn at få frans k,
det s kulle bruges s om gulerod.

Med venlig hils en M

3. Viceins pektøren s kriver en indberetning med et
brev til mig om, at jeg har lov til at kommentere
den, men har s endt den til kommunen med det
s amme.

S va r :
Kære M
Tak for din mail, hvori du bes kriver en række
forhold, s om du ikke finder tilfreds s tillende på
dine børns s kole. Du s kriver, at du ikke kan komme i
en dialog med vices kolelederen, og at du ikke kan
få s var, s elvom du i s kolebes tyrels en fors øger at
tage s pørgs mål op.

4. Min datter gik til en ps ykolog på s kolen, men da
de ting, hende og datteren s nakkede om, kom ud til
hele s kolen, ville min datter ikke gå der mere, s å
fandt en privats kole, men viceins pektørens
holdning til, at jeg meldte datteren ud, var bare, og
jeg citerer, "jo færre børn jo færre problemer".

Jeg kan af din mail fors tå, at du i forbindels e med
en s kils mis s e har oplevet problemer med dine
børns s kolegang, og at der har været meget
ulovligt fravær, uden at s kolen har reageret herpå.
Der har i en kort periode været tilbudt
hjemmeundervis ning, men nu er i s tedet tilbudt en
praktikplads til din s øn. Der har ogs å været tale
om mobning fra en lærers s ide i forhold til din s øn,
og din datters s amtaler med en ps ykolog er blevet
kendt på s kolen af uvedkommende, s å din datter
ikke længere vil gå der. Der er ogs å fra s kolens
s ide givet en underretning til de s ociale
myndigheder om dine børns

5. Efter min s ags behandler har taget fat i s kolen,
fik min s øn en lærer hjem, men da der var tre uger
tilbage af året, blev han fyret, fordi han ikke havde
meldt s ig s yg inden kl. 8, og det kan man ikke, da
der ikke er nogen, der tager telefon på s kolen før
ca. kl. 8.15. Jeg har ogs å prøvet det. Min s øn var ret
glad for ham, og han var i s tand til at ændre nogle
af min s øns holdninger, s å de kunne godt have
ventet med den fyring. Viceins pektøren tilbød min
s øn en praktikplads , da hun ikke kunne finde en
lærer til ham hjemme.
6. Min s øn blev mobbet af en lærer, og det ville
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forhold, s om du ikke har haft lejlighed til at
kommentere.
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s ærlige undervis nings mæs s ige forans taltninger.
Under alle oms tændigheder er det etis k ikke i
orden, hvis ps ykologen omtaler indholdet af
s amtalerne med din datter for andre. Jeg s ynes ,
du s kal kontakte ps ykologen og bede om en
forklaring. Hvis ps ykologen er autoris eret, kan der
klages til Ps ykolognævnet, og ellers kan der
klages til Ps ykologforeningens Etiknævn, hvis de
helt grundlæggende regler om dis kretion er brudt.

Jeg s ynes , at du udtrykker dig klart nok, og der er
efter din bes krivels e tale om alvorlige problemer,
s om der s kal tages fat på. Jeg kan s vare dig
konkret på nogle af s pørgs målene, men jeg tror, du
s kal bede s ags behandleren hjælpe dig, fordi der
tils yneladende er behov for en s tøtte, s om din
nuværende s kole ikke umiddelbart s tiller til
rådighed.

Så er der din s øns s kolegang. Han har ret til
undervis ning i folkes kolen til og med 10. klas s e. Og
han s kal ikke nøjes med hjemmeundervis ning
eller praktik s om ers tatning for faglig
undervis ning. Det er på din bes krivels e muligt, at
det vil være beds t at finde et andet tilbud, og her
har du ret til frit at vælge en anden folkes kole.
Selvom din s øn er vans kelig, har kommunen en
forpligtels e til at s tille et undervis nings tilbud til
rådighed, ogs å s elv om det indebærer s tøtte i
s kolen. Det kan ikke klares ved at henvis e til en
praktikplads . Du har s om forælder ret til at klage
over tilbuddet, og kommunen s kal give dig
klagevejledning. Da din s øn modtager s tøtte i over
halvdelen af undervis nings tiden, endda i form af
enkeltmands undervis ning, vil jeg mene, at der kan
klages til Klagenævnet for vidtgående
s pecialundervis ning, Undervis nings minis teriet
over et utils trækkeligt undervis nings tilbud.

A lle børns fravær fra undervis ningen s kal
regis treres af s kolen, og hvis der er tale om fravær
af ulovlige års ager og ikke på grund af s ygdom
eller godkendt fravær, s kal s kolen tage initiativ til
at gøre noget ved s agen. Førs t og fremmes t s kal
der rettes henvendels e til forældrene, der er de
ans varlige for, at børnenes undervis nings pligt
opfyldes . Hvis det ikke hjælper, s kal de s ociale
myndigheder involveres . Derfor er det ikke i orden,
at s kolen ikke har reageret på dine børns lange
fravær. Jeg kender ikke års agen til s kolens
pas s ivitet, men det kunne du jo s pørge dem om.
Underretning til de s ociale myndigheder s kal s ke,
hvis s kolen ikke mener s elv at kunne hjælpe
børnene til bedre forhold, og hvis der ikke kan
etableres en dialog med forældrene, s om giver
børnene en bedre og acceptabel s ituation. Nu kan
der i en s kils mis s es ituation nemt ops tå
forviklinger og uklarhed om ans var, og det kan
have været medvirkende til den s ituation, hvor
s kolen underretter de s ociale myndigheder uden i
forvejen at have drøftet problemerne med dig. Det
kan jeg ikke vide. Men det normale er, at
s kolen førs t frems ender underretningen
efter orientering af og drøftels e med forældrene.
Underretningen betyder imidlertid, at du nu får rig
mulighed for at forklare din opfattels e af
s ituationen, og at dine børns forhold bliver
unders øgt. Det er din s ags behandler, du s kal
drøfte underretningen med, herunder om der er
forhold både i hjemmet - og udenfor, fx på s kolen,
s om er af betydning.

Meget i din mail tyder på, at du har helt ret i, at der
mangler en kons truktiv dialog mellem dig og
s kolen. Det s er ud til, at både PPR og s kolevæs enet
har erkendt, at der s kal gøres noget for dine børn.
Derfor vil jeg tro, at du med fordel kunne bede din
s ags behandler hjælpe dig - ogs å i forhold til de
s kolemæs s ige s pørgs mål. Du og dine børn har
nogle rettigheder til undervis ning, og I har uans et
oms tændighederne ret til et frit s kolevalg. Mås ke
ligger der heri nogle bedre muligheder end de, der
nu tegner s ig. I hvert fald s kal du ikke opgive,
s elvom dialogen er vans kelig og lige nu kørt s kæv.
Du kunne eventuelt s tarte med at bede om en
s amtale med s kolelederen og bede denne om
hjælp, eventuelt efter en nærmere drøftels e med
din s ags behandler. Både din s øn og datter har ret
til et trygt og fagligt ordentligt
undervis nings tilbud, og det er
kommunalbes tyrels en, der er ans varlig for, at det
bliver tilbudt. Hvis den nuværende s kole ikke kan
tilbyde dette, s kal der findes en anden s kole.

Med hens yn til ps ykologs amtaler mellem din
datter og en ps ykolog på s kolen, har du s om
forælder og hun ubetinget ret til at forvente
dis kretion. Dels s kal du af ps ykologen s om
forælder til en mindreårig have viden om og
inds igt i, hvad formålet er med s amtalerne, og du
s kal inddrages i s amråd, hvis der fores lås

Jeg håber, dis s e informationer
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kan hjælpe dig til at komme videre. De nærmere
forhold i din familie kender jeg ikke, herunder
hvilken rolle børnenes moder s piller både i forhold
til s amvær og i forhold til børnenes s kolegang. Jeg
går ud fra, at du er opmærks om på, at en
s kils mis s e for børnene er en s tor belas tning og
udfordring, og at det er vigtigt, at de voks ne
omkring børnene er enige om, hvad der s kal gøres
for at hjælpe børnene.
Venlig hils en, Forældrerådgivningen
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