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SØDALSKOLEN



I familieskolen arbejder vi med elevens sociale og faglige udvikling ved at skabe rammer for 
forandring, der gør det muligt for barnet at være i sin egen klasse. Dette sker i samarbejde 
med forældre, barnet, lærere, pædagoger og andre relevante samarbejdspartnere. 

Familieskolerne i Aarhus er et bydækkende tilbud med afdelinger ved Vorrevangskolen,
Tilst Skole, Elsted Skole og Sødalskolen. 

Familieskolen arbejder ud fra Aarhus Kommunens værdiggrundlag: 
Respekt - Troværdighed - Engagement

HVEM KAN BRUGE FAMILIESKOLEN I AARHUS

Familieskolen er et tilbud til elever fra 0. - 6. klasse:
• Der har udfordringer med at være i egen klasse.
• Der har svært ved at koncentrere sig, modtage fælles beskeder og følge 

undervisningen.
• Der i sociale fællesskaber opleves og oplever sig ”usynlige”
• Der har ”bekymrende” fravær over en længere periode.
• Der i hjemmemiljøet opleves ukoncentrerede/udadreagerende.
• Hvor samarbejdet mellem elev, forældre og skole opleves vanskeligt.

HVAD TILBYDER FAMILIESKOLEN
TIL BØRN, FORÆLDRE OG PROFESSIONELLE

• Et samarbejde, der kan styrke elevens forståelse af sig selv, samt øvelse i at 
være aktiv i egen klasse.

• Et samarbejde mellem forældre og børn, der kan støtte barnets skolegang 
og øve barnet i samarbejde med andre børn og voksne.

• Et samarbejde mellem forældre, børn og behandlere, der kan afhjælpe 
fastlåste mønstre og konflikter i familien.

• Hjælpe forældre med at forstå deres børn på en ny måde, som støtter 
børnenes udvikling.

• Videreudvikle samarbejdet mellem lærere, forældre og pædagoger om en 
passende hjælp til eleven i skolen og SFO´en.



DET KONKRETE SAMARBEJDE MED FORÆLDRE,
BØRN OG PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNERE

• Udveksle erfaring og ideer med andre forældre, børn og behandlere/lærere 
i skolerummet.

• Samtaler med forældre, børn eller familien.
• Samtaler i voksengruppen og  samtaler i børnegruppen.
• Møder, hvor samarbejdet tages op og justeres.
• Faglig sparring/coaching mellem de professionelle.

FORLØB I FAMILIESKOLEN

• Eleven og forældrene deltager i undervisningen i familieskolen 2 dage 
om ugen fra kl. 8:00 til kl. 12:00. De resterende skoledage er barnet i sin 
almenklasse på hjemskolen og har undervisning som normalt.

• Forløbet i familieskolen strækker sig over 5-6 måneder.
• I familieskolen kan der være 5-10 familier ad gangen.
• Familierne får mulighed for at lære af hinandens erfaringer.
• Der kan efter individuel vurdering gives familierne kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste.



HVEM KAN HENVISE TIL FAMILIESKOLEN:

• Skoler, familierådgivere og PPR.

Forældre kan henvende sig til den lokale skole med ønske om en henvisning.

KONTAKT

Familieskolen på Sødalskolen:
Helle Mønster, skoleleder, tlf.: 8713 9770, mail:helmo@aarhus.dk
Sødalskolen, Louisevej 29, 8220 Brabrand, tlf.: 8713 9770

Mads Dombernowsky, Koordinator for Familieskolerne i Aarhus, tlf.: 5157 6471

HENVENDELSE TIL FAMILIESKOLEN

Forældre, skole, PPR m.fl. kan henvende sig direkte til familieskolen om:
• Information om et forløb i familieskolen.
• Uforpligtende samtale om en evt. indskrivning.

KONTAKT

FAMILIESKOLERNE
I AARHUS


