KAPITEL

4

Aktiviteter for
forældrene
Forældrene er en meget vigtig brik i de unges valg for fremtiden. Derfor giver QAQISA! –
guiden til skole-erhverv-samarbejde her nogle ideer til, hvordan du kan få et større samarbejde med forældrene om at inspirere og motivere de unge til at tage en uddannelse.
Involvering af forældrene dels styrker opbakningen til projektet – nogle af dem kunne måske
ønske at få besøg på deres egen arbejdsplads, fordi det giver forældrene kendskab til det
lokale erhvervsliv, og hvordan de kan vejlede deres børn. Men ikke mindst er det vigtigt, at
forældrene hører, hvor vigtig deres rolle i at støtte børnene er. Aktiviteterne for forældre
drejer sig således dels om at skabe et stærkere bånd mellem skole og forældrene, dels om
at give forældrene viden om deres børns uddannelses- og jobmuligheder og sidst, men ikke
mindst, at give dem en forståelse for vigtigheden af, at deres børn vælger at gå videre i en
uddannelse efter folkeskolens afgangsprøve.

På de følgende sider finder du inspiration til, hvordan du kan involvere elevernes forældre i
skole-erhverv-samarbejdet. Du kan læse mere om, hvordan følgende aktiviteter kan understøtte arbejdet i relation til forældrene og sætte elevernes uddannelsesvalg i fokus:
Præsentation af QAQISA! til introaftenen ved skolestart
Erhvervsaften for forældre (og elever) på skolen
Præsentation af QAQISA! på skolebestyrelsesmøder
Præsentation af QAQISA! på fællesspisninger
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Introaften for forældre/skole
Ofte er forældre, elever, lærere og trinleder samlet ved skolestart for at hilse på hinanden og
få en god start på det nye år.
Du kan lægge en præsentation af QAQISA! ind i det møde – eller du kan vælge at invitere til
et separat møde for at introducere projektet. Det er meget op til dig og dine kolleger at vurdere forældregruppen og hvad der er mest hensigtsmæssigt på den enkelte skole.
Hvad enten du vælger den ene eller den anden udgave af mødet, vil omdrejningspunktet for
indslaget om projektet under alle omstændigheder være
hvad projektet går ud på
hvordan projektgruppen har organiseret sig - og hvorfor
hvad eleverne kommer til at opleve og få ud af projektet
og sidst, men ikke mindst i dette forum - hvordan forældrene kan støtte deres barn i
at vælge en og den rigtige uddannelse.
Rammer og forventninger
Du fortæller således om rammerne og hvad I tilbyder som noget nyt – men du giver også
forældrene et klart billede af dine forventninger til dem. Erhvervslivet (evt. fra den lokale projektgruppe) bør inviteres til at fortælle om deres argumenter for at være en del af projektet.
Derudover er det også en god ide at lade dem fortælle om job- og uddannelsesmuligheder
i deres virksomhed, samt generelt om, hvad der er vigtigt for at passe sin uddannelse og et
arbejde.
Konkret planlægning
Find ud af i projektgruppen, hvilke deltagere (virksomheder og skolerepræsentanter), der
gerne vil være med til at holde oplæg. Hvis I ikke har en projektgruppe omkring projektet, er
det en oplagt mulighed at invitere en fra det lokale erhvervsliv til at komme og fortælle om,
hvorfor det er vigtigt, at eleverne tager en uddannelse, hvor stor brug der er for de unge og
hvilke uddannelser, de står og mangler personale til.
Lav en invitation, som giver den nødvendige viden om formålet med mødet og en konkret
dagsorden for arrangementet. Send invitationen ud i god tid før mødet. På de næste sider
finder du et forslag til invitation og information, som kan gives til forældrene. Send gerne en
påmindelse et par dage forud for mødet.
Inviter gerne alle – elever, lærere, trinledere, skoleinspektør, virksomhederne som forventes at
deltage til denne aften. Det skaber genkendelse og netværk på tværs. Det sociale aspekt og
den sociale kontrakt kan starte allerede her.
Efter oplægget er der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, men det er en god ide at
give tid til lidt arbejde ved de borde man evt. sidder ved. Stil gerne et par spørgsmål, som
hvert bord kan tale om. Spørgsmålet skal lede deltagerne til at tale om de unge uddannelsesvalg og mulighederne i det lokale erhvervsliv.
Sig tak til oplægsholderne og de fremmødte, og såfremt der er kommet noget op undervejs,
der kræver yderligere tiltag, så sørg for at runde dette af. Informer om, at forældrene får et
referat/en opsummering af mødet via forældreintra.
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Det er rigtig vigtigt, at skolens ledelse byder velkommen og viser, at der er opbakning
til projektet også på ledelsesniveau
Overvej at have dagsordenen fremme, så alle kan se den, enten i print eller på en
skærm
Ordstyreren byder velkommen, gennemgår kort programmet og takker for
deltagelsen, når mødet er slut
Ordstyreren sørger for, at tiderne overholdes og, at snakken undervejs ikke tager
uheldige drejninger
Hav kaffe/the klar, når deltagerne kommer og bed dem om at være klar, inden mødet
starter, så der er ro når mødet begynder
Lav en lille evaluering efter mødet, både på indkaldelsen, fremmødet og selve
afviklingen af mødet. I kan evt. stille jer spørgsmålene: Hvad var godt? Hvad gik
mindre godt? Hvordan skal vi gøre næste gang?
Lav et referat

Erfaringer

I Uummannaq har de også stor succes med at samle forældre, vejledere og erhverv kort
efter skolestart hvor der sammen drøftes og orienteres omkring ældstetrinnets planer for det
kommende skoleår. På den måde er inddragelsen altid fastlagt, og det opleves som et positivt tiltag, der er med til at støtte op omkring de unges drømme og planer.
Mia Skifte Lynge, leder af Ungdomskulturhuset i Tasiilaq foreslår, at der holdes en
kaffemik i Forsamlingshuset for den brede befolkning – og ikke kun forældre; ”Det kan
være med til at ’fange’ andre familiemedlemmers opmærksomhed om vigtigheden af at tage
en uddannelse – og måske medvirke til, at der generelt tales mere om uddannelse. Udover
virksomhedernes, skolens, vejlederes og elevernes deltagelse kan arrangementet krydres med
underholdning, konkurrencer osv., som kan bidrage til en sjov dag, hvor uddannelse er omdrejningspunktet”.
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Invitation til Introaften
I anledning af skolestart inviterer vi til introaften på skolen.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi starter
det nye skoleår og fortæller om, hvad der kommer til at ske
i løbet af året.

I år vil vi også præsentere et projekt, som skolen er med i, der hedder QAQISA!
Projektet har til formål at inspirere eleverne i vores ældstetrin til at tage en uddannelse, når
deres folkeskoletid er slut.

Hvor: 		
Hvornår: 		
Klokkeslet:

Skolens hal
torsdag den 1. december, 2018
16:30 – 18:30

Program:
		
		

Velkomst fra skoleinspektør Sara Hansen
Præsentation af lærerne
Præsentation af QAQISA! projektet
v. vejleder Peeri Kristiansen og Arnannguaq Juul fra FUN travel.
Forældrerolle i forhold til at skabe vejen mod uddannelse v. skolebestyrelsen
Elevrådsrepræsentanten fra 9.A sætter ord på, hvilken opbakning
eleverne har brug for til at kunne vælge uddannelse.

Tilmelding:

Tilmelding sker via forældreintra

SENEST DEN 25. NOV. 2018
Med venlig hilsen
Sara, Sofie og Anton – klasselærere for ældste-trinnet
sara@skole.gl +299 45 47 44 I sofie@skole.gl +299 45 47 45 I anton@skole.gl +299 45 47 46

Der vil være sandwich, pølsehorn, kaffe, the, saft og kager, som 6.A står for. De samler ind til
en rejse til USA til foråret 2019. HUSK KONTANTER

76

Mest til forældrene
Nedenstående er gode tips og ideer til forældre om, hvordan de støtter op om deres barns skolegang.
I kan bruge det ved alle arrangementer, hvor forældrene deltager, i skolebestyrelsen, fortælle eleverne
om det i klassen, så de kan stille krav til deres forældre … der er utallige muligheder.

Tak til Rena Mikkelsen fra Atuarfik Hans Lynge, hvis materiale har
dannet udgangspunkt for nedenstående

Hvordan du som forælder kan støtte op om dit barns skolegang
Hvad skal jeg gøre?
Udvis interesse for dit
barns skolegang

Hvordan gør jeg det?
Spørg ind til, hvordan dagen er gået i skolen;
•

hvad har du lært i dag?

•

har du været sammen med dine venner/hvad har I lavet?

•

har din dag været god? På en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, hvor god har den så været?

•

Har du lektier for i dag? Har du lavet dem? Kan jeg hjælpe dig?

Hold dig orienteret om dit barns skolegang på forældreintra, som er det vigtigste sted for dig som forælder at
følge med.
Indgå i et tæt og loyalt samarbejde med
skolens medarbejdere
og ledelse

Deltag ved de planlagte møder.
Tilbyd din egen ressource, f.eks. at du kan arrangere et besøg af klassen på din egen arbejdsplads.
Tal pænt om skolens medarbejdere - også selvom du ikke er enig i deres måde at håndtere ting på.
Vær ærlig og kontakt klasselæreren direkte ved konflikter og undgå at bagtale og gå bag om ryggen på lærere,
klassekammerater.

Sørg for, at dit barn
møder mæt og udhvilet i skole

Udhvilede og mætte børn lærer bedst.
Dit barn skal være udhvilet om morgenen - sørg for at det går i seng, så det er udhvilet om morgenen.
Lav evt. ’klasseregler’ for, hvornår jeres børn skal være hjemme om aftenen.
Sørg for at dit barn har adgang til morgenmad og hvis muligt, spis morgenmad sammen. Dit barn har det meget
bedre, når der er kommet ”benzin på motoren” fra morgenstunden.
Det er vigtigt, at dit barn får god sund mad i løbet af dagen. Skoledagene i de ældste klassetrin er nogle gange
lige så lange som en voksens arbejdsdag.

Medvirk til, at dit
barn møder forberedt
og til tiden

Brug tid sammen til at lave lektier.
Læs bøger sammen med dit barn om de emner, de har i skolen.
Vær opmærksom på, at dit barn tager hjemmefra i god tid, så han/hun ikke kommer for sent til første time.
Sørg for et godt penalhus og de redskaber, som de skal bruge (passer, vinkelmåler, skriveredskaber mv.).

Lær dit barn gode
værdier

Åbenhed, accept, pålidelighed & ærlighed.
Vær nysgerrig, åben og interesseret i dit barns hverdag.
Vær venlig, rummelig og vis velvilje overfor dit barns synspunkter.
Anerkend dit barns ønsker og behov.
Vis respekt over for andre, som de er.
Vær en troværdig voksen og forælder - overhold dine aftaler og det du lover.
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Hvad skal jeg gøre?
Stil krav til dit barn
i overensstemmelse
med dets formåen

Hvordan gør jeg det?
Stil krav til dit barn om, at de deltager aktivt i skolen.
Vær tydelig om, hvad du forventer af dit barn og, hvad dit barn kan forvente af dig.
Forvent at din teenager deltager i den praktiske dagligdag, både hjemme og i skolen.
Snak med dit barn om jeres spilleregler i hjemmet og jeres forventninger til deres skolegang.

Medvirk til, at dit
barn lærer ansvarlighed

Lær dem:
At de selv kan stå op til tiden og møde rettidigt i skole.
At de selv er ansvarlige for at få lavet lektier.
At de selv kan tage ansvaret for at komme hjem, når de har været ude og for at få den fornødne
søvn.
At de selv kan tage ansvaret for de aftaler, de indgår, med hensyn til fritidsjobs, sportsaktiviteter
o.l.
At de selv kan tage ansvaret for deres økonomi; at de kan administrere deres lommepenge.
Her er det vigtigt at huske, at ”selv” ikke betyder alene! Forældrene må være aktive i rollen som
sparringspartnere og stille krav - men de må overlade ansvaret til den unge.

Lær dit barn en god
omgangstone

Vis respekt for kammerater og voksne
Tal om, hvad det vil sige at være en god kammerat og modarbejd mobning ved f.eks., at du som
ældre elev hjælper de mindre elever
Vær hensynsfuld og tolerant og accepter forskellighederne i klassen
Indgå ansvarligt i sociale fællesskaber ved f.eks. at være med til at udarbejde og efterleve klassens
spilleregler

Medvirk til, at dit
barn får gode
arbejdsvaner og
lærer at fordybe sig

Brug tid sammen med dit barn.

Deltag aktivt i
skole/hjem samarbejdet

Forbered dig til møderne ved at have tænkt over de emner, du gerne vil have drøftet i fællesskab

Medvirk positivt
til løsning af evt.
problemer

Hvis der er udfordringer for dit barn, så vær med til at finde gode løsninger og inkluder dit barn. De
har ofte selv gode ideer og input til, hvad de har brug for.

Vis f.eks. hvad du godt kan lide at fordybe dig i om det er bøger, snescooter, perlesyning, spil etc.

Lyt aktivt til hvad der fremlægges af alle, også selv om du ikke er enig

Kontakt altid klasselæreren først.
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