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Hvordan kan vi etablere dialog med
nyankomne forældre i skolen?
1. Optakt – erfaringer og udfordringer på skoleområdet
2. Drøftelse – Hvordan kan vi skabe dialog om forældrenes ressourcer?
3. Case – erfaringer med at DSA-teamet hjælper kollegaer i gang med
familieopgaver
4. Case – erfaringer med oversættelse af begreber om
forældresamarbejde
5. Forældredidaktik – med årshjul som redskab
6. Opsamling: Fremtidige indsatser på egne skoler
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Hvad har vi lært?
Erfaringer med forældremøder og skole-hjem samtaler. Hvad peger
erfaringerne på, som virker hensigtsmæssigt i samarbejdet, og hvor er
der behov for videreudvikling?
• Positive erfaringer
• Udfordringer
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Positive erfaringer
1. Nyankomne forældre har behov for, at vi gør mere end
vi plejer, for at de kan komme til at deltage i skole-hjem samarbejde.
• Ikke en selvfølgelighed at forældrene kender de traditioner, der er i skolen, og kan
deltage uden videre – fx via Forældrintra
• Det virker med en ekstra indsats som: SMS’er, opringninger, oversættelse af
beskeder, tolkning

2. Jo mere forældrene spørges og inviteres ind i samtalen, jo mere de
deltager og bidrager – fx til forældremøder, hvor der er behov for at
tilrettelægge dialogen.
3. Når det lykkes en familieopgave, bliver det nemmere at skabe kontakt og
kommunikere med familien.

4. Samarbejdet med DSA-lærere er en god hjælp i forhold til skole-hjem
samarbejdet
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Udfordringer /
behov for videreudvikling
• ”Plejer” – det kræver rammesætning og fokusering
at ændre praksis
• Ledelsesstyring og –opbakning (jf metoderne hertil)
• Teamsamarbejdet fordrer en etableret læringskultur, hvor man er fælles om at udvikle og
arbejde didaktisk
• Nogle oplever, at stærke strukturer (fx pålæg om at benytte Forældreintra) som forhindring
• Fokus på faglig progression på en måde, som forudsætter målbarhed kan være en forhindring

• Nogle oplever, at de ikke har tid til dialog og til at yde ekstra hjælp
- og udtrykker frustration over, at forældrene ikke opfører sig, som de forventer.

• Hvis forældrene skal myndiggøres, er der behov for kvalificeret tolkning.
• Der er behov for, at kollegaerne ser potentialerne i den flerkulturelle skole og
”mangfoldighed som ressource”
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Hvordan kan vi skabe dialog om
forældrenes ressourcer?
Et eksempel

En mor til et barn i 1. klasse fortæller….

Lærerne i skolen opfatter familien som
‘ressourcesvag’.
De er ikke klar over, at moren har mange bud på,
hvordan hun kan støtte sit barns læring i skolen.
Drøft 2 & 2: Hvad kunne lærerne gøre for at
skabe dialog med denne mor?
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Metoder der lægger op til dialog:
Gå på opdagelse ………
Matrix om barnets hjemmeforhold
fra Marta Padovan Özdemir http://vpt.dk/sites/default/files/2017-04/Refleksiv%20Praksis%20%20%C3%B8velse%20matrix.pdf

Jeg ved…

Jeg tror…

Jeg ved ikke….

Beskæftigelse
(evt. i hjemlandet)
Uddannelse
Hvilke sprog tales i
hjemmet?

Migrationshistorie og
-netværk
Hvad laver familien i
fritiden?
Andet relevant?
7

Kortlægning af sproglige ressourcer i familien

Styrket forældresamarbejde med nyankomne familier
http://vpt.dk/sites/default/files/2017-05/F%C3%A6llesskabsdidaktik%20-%20redskab%20om%
20kortl%C3%A6gning%20af%20sproglige%20ressourcer_0.pdf
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Hvordan kan vi skabe dialog gennem
familieopgaver?
Familieopgaver er overskuelige, strukturerede opgaver, som eleverne får med hjem
og løser sammen med familien (ca. 10 -15 min.)

1. Lægger op til samtale og aktiviteter i familien, der er knyttet til faglige,
evt. tværfaglige, emner og læringsmål.
2. Kræver ikke specialviden fra familiens side. Familien skal ikke undervise
børnene eller have en faglig viden om det, børnene lærer i skolen.
3. Udformes på en måde, så alle elever og familier har mulighed for at indgå
i samtale og stille sig nysgerrige.
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Fødekæde Natur og teknik 2.klasse
Undervisningens
indhold
Havets dyr (Natur og
teknik og dansk)

Faglige og sproglige mål

Efterbehandling af
familieopgave
Få en forståelse af
Tal med dine forældre om, Eleverne:

begrebet fødekæde
hvilke dyr fra havet I
- fortæller om, hvad de

viden om hvad dyrene spiser og om hvad de dyr har talt om hjemme
lever af
mon har spist

indblik i dyrenes
- tegner de fisk, de spiser
livebetingelser
Gennem samtale får
hjemme.
eleverne mulighed for at
Gøre brug af begreberne:
bruge ‘hjemme-sproget’
- undersøger, hvilke fisk
Kæde, føde og fagordet
til at reflektere over det,
der bliver spist flest af I
fødekæde
de har lavet i skolen.
gruppen
Og måske: Betingelser og
livsbetingelser

Familieopgave

- undersøger, hvilke fisk
der spises flest af i
klassen.
Undersøgelsen sendes
hjem til familien

Opgaven …
1AB marts-april 2012

Tal med dine forældre om svar til disse 3 spørgsmål
og kom med svarene på onsdag den 14.
marts
1) Hvad fra havet spiser I i din familie?

2) Hvad tror du, de dyr selv har spist?
3) Hvad hedder ”fisk” på et andet sprog?

Familieopgave i en 5. klasse
Skoleudvikling dansk, historie og matematik 5. klasse
Faglige og sproglige
mål

Familieopgave

Efterbehandling af
familieopgave

At kunne indsætte
egen skolegang i et
historisk perspektiv.

Interview og samtale
med familien om
udvalgte kategorier i
forhold til
skolegang.

Kategorisering af
interviewdata og
sammenhold med
årstal og geografisk
kontekst.

At kunne udarbejde
interviewguides til
familier om deres
skoleoplevelser i
kategorier: Timetal,
elevantal, eksamener
frikvarter, o.andet
At kunne foretage
interviewteknik
At lytte, stille åbne
og lukkede
spørgsmål

Udarbejdelse af
plancher med grafer
over skolen før og nu
Forældrefernisering
Invitation af
forældrene
Samtalecafe mellem
elever, forældre og
lærere

Sammenligning af
kategorierne
historisk og
geografiske
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Samtalepapir Maria 5. klasse
Vi er ved at undersøge, hvilke betingelser børn har haft i forskellige historiske perioder og geografiske områder.
Jeg vil derfor tale med jer om udvalgte kategorier i skolen.
Hvilke årstal gik du i skole:
Geografisk kontekst – by, land. Hvor gik du i skole?:
Mange tak. Du vil blive inviteret til forældrefernisering, hvor I kan se og vi vil fortælle om, hvordan vi har brugt
jeres erfaringer.
Timetal og længde
Elevantal i klassen
Fag
Frikvarter
Ferier
Eksaminer
Afstraffelse
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Bevægelsesenergi og elektromagneter fysik 8. klasse
Undervisningens
indhold
Eleverne skal lære om
elektricitet i forbindelse
med:
El-generator,
bevægelsesenergi og
elektromagneter i fysik

Faglige og sproglige
mål
Eleverne skal lære om:
Bevægelsesenergi
At kunne omsætte
bevægelsesenergi til
elektrisk energi

Elektromagnet
El-generator
At forklare hvordan en
Hvad en el-generator er, elektromagnet kan
hvilke dele den består
ændres
af, og hvor, hvornår og
hvordan den bruges.
Kunne anvende og
forklare fagordene:
El-generator,
bevægelsesenergi og
elektromagnet

Familieopgave

Efterbehandling af
familieopgave
Eleverne deler deres
erfaringer fra familierne
med hinanden.

Eleverne skal tale med
deres familie om, hvilke
erfaringer de har med
elektricitet, eller mangel
på elektricitet.
Med udgangspunkt i en
af fortællingerne
udarbejder (grupper) en
tegning med tekst og
faglige begreber som
præsenteres for klassen.

Familieopgave
Vi er ved at lære om elektricitet og skal undersøge, hvilke erfaringer vi
har i familien med elektricitet eller mangel på elektricitet.
Vi skal også undersøge, hvor vi får vores elektricitet fra.

Vi skal bruge fortællingerne til at undersøge, hvilken slags elektricitet
der er tale om, og hvad elektricitet betyder i det samfund og den
verden vi bor i.
Celine 8. klasse

Case
DSA-teamet hjælper kollegaer i gang med familieopgaver
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Drøft 2 & 2
• Hvad inspirerer disse erfaringer til i jeres praksis?
• Hvilke spørgsmål og kommentarer har I omkring erfaringerne?
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Case: Erfaringer med oversættelse af
begreber om forældresamarbejde
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Forældredidaktik
”Projektet var bevidstgørende for mig – det kræver forberedelse at
kunne styre dialogen med forældrene og bryde med gamle mønstre
for, hvordan vi plejer at gå til skole-hjem samarbejdet.”
Nyankomne forældre har forskellige forudsætninger og behov
religiøst, kulturelt, socialt, sprogligt, uddannelsesmæssigt og økonomisk

Nødvendigt at knytte an til forudsætninger & behov i de individuelle familier:
• Skabe bro mellem hjem og skole

• Gennem konkrete og kollektive aktiviteter
• Understøtte ved at arbejde i en proces med
mål, indhold, organisering og evaluering
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Årshjul for forældreinddragelse
Et støtteredskab til planlægningen

http://vpt.dk/sites/default/files/201705/F%C3%A6llesskabsdidaktik%20%20artikel%20om%20for%C3%A6ldreinddragelse%20i%20skolen.pdf
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Opsamling: Fremtidige indsatser på egne skoler

Brainstorm 2 &2

Hvad vil I sætte i gang?
• Allerede nu
• På længere sigt
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Tak for
denne
gang!
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