
 Du og dit barn mødes med 

 psykologen 10 gange og skolen 

 3 gange

  Du og dit barn får en opfølgende   

 samtale med psykologen tre 

 måneder efter forløbets afslutning    

  Du og dit barn skal arbejde med   

 hjemmeopgaver mellem samta-

 lerne. Du vil få hjælp til at støtte 

 dit barn

Hvad er et  
Back2School forløb?

Hvad er  
Back2School?

Back2School er et tilbud om hjælp til børn  

og unge fra 0. til 10. klasse, som har meget 

fravær i skolen. 

Det er et forløb, der hjælper dit barn tilbage i 

skole. Vi forsøger at løse de udfordringer, som 

kan være grunden til, at dit barn har svært ved 

at komme i skole. Det sker i et samarbejde mel-

lem barnet, dig som forælder, skolen og  

en psykolog.  



 

1  Fire eller flere fraværstilfælde den  

 seneste måned

2   10 % ulovligt fravær den seneste  

 måned

3   11 eller flere fraværstilfælde  

 seneste skoleår

4   10 % samlet fravær det seneste  

 skoleår

Hvad er meget fravær?

Hvordan får vi et forløb?  

Ring til  

Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR) på

89 40 37 77
mandag-fredag mellem  

kl. 09.00-13.00

Læs mere om Back2School

aarhus.dk/back2school

Afklaring
Kan familien få et forløb 
i Back2School?
Barn og forældre   3 timer

Uge 1
Session 1 
Mål og belønning
Barn og forældre   1 time

Session 2
Gode rutiner og ros
Forældre   1-2 timer

Uge 2
Session 3
Tydelige krav 
Forældre   1 time

Session 4
At komme tilbage i skole
Barn og forældre   1 time

Uge 3
Skolemøde 1  
Skolens involvering 
Skole, barn og forældre   1 time

Uge 4
Session 5 
Psykologisk undervisning
Barn og forældre   1 time

Uge 5
Session 6 
At komme tilbage i skole
Barn og forældre   1 time

Uge 7
Session 7  
Adfærd og rådgivning
Afhænger af problematik   1 time

Skolemøde 2 
Skolens involvering
Skole, barn og forældre   1 time
           

Uge 8
Session 8
Forældreadfærd
Forældre   1 time

Uge 9
Session 9 
Barnets hovedproblematik
Afhænger af problematik   1 time

Uge 12
Session 10 
Hold fast i fremskridt
Barn og forældre   1 time

Uge 13
Skolemøde 3 
Hvordan følger skolen op?
Skole, barn og forældre   1 time

3 mdr. senere
Booster-session 
Hold fast i fremskridt 
Barn og forældre   1 time

Hvordan ser et forløb i Back2School ud?

  Psykologen de l tager  på al le  møder   For løbet  t i lpasses famil iens behov

http://aarhus.dk/back2school

