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DIT SKOLEBARN/KLUMME

S
kolen kan synes stor og 
uoverskuelig, når man er 
omkring seks år. Det er en 
helt anderledes verden, end 
de er vant til. Legepladsen, 

som måske nu er en del af skolegår-
den og mere asfalteret. Lokalerne 
er større og der er færre voksne. For 
mange børn er det et stort skift. For 
mine børn betyder det ingen hegn og 
de tæt på trafikken. Det skal man lige 
sluge. For hvordan kan de det?

Oplevelsen, børn og forældre er 
meget forskellige og det første møde 
i den ”nye verden”, afhænger af hvor 
klar er de voksne og barnet er samt, 
hvordan samspillet er med de voks-
ne, der modtager børnene. 

Fagre nye verden
De fleste børn er så klar til at møde 
den fagre nye verden. Store og stol-
te. Det er vigtigt at vi tror på børne-
ne og taler med pædagogerne i tillid, 
hvis vi er usikre eller undrende. For-
ældresamarbejde er en grundlæggen-
de vigtig del af et godt skoleforløb. 
Skolestart er en proces, som at star-
te nyt job. Nye forventninger og nye 
rutiner. 

Børnene kan en periode blive 
mere trætte og have brug for at være 
”lille” derhjemme. Fordi dit barn me-
stre mere. Lad dem være hvor de er, 
og giv dem plads til ikke at kunne alt 
det, de før bare mestrede. Det kom-
mer igen, og er som regel et tegn på at 
barnet er lidt overvældet og har brug 
for afslapning hjemme. De kan også 

pludselig blive meget store og livs-
duelige. Sige nogle nye ord og gloser, 
du aldrig har hørt før. 

Nye vaner
Hjælp jeres barn med nye vaner. Sør-
ge for, at dit barn får gode grundlæg-
gende rutiner omkring søvn og kost. 
Pakke tasken, kan de selv hjælpe 
med, de andre ting er du ansvarlig for. 
Dernæst er det godt at støtte dit barn i 
at have tålmodighed i klassen. Man-
ge børn gerne vil ”være på”, sige no-
get og deltager ivrigt og med megen 
nysgerrig energi, hvilket er dejligt. 
Men når alle taler, kan ingen høre. 
Du kan hjælpe med at give plads til 
de andre børn. Lære barnet at vente 
og lytte.

Som forældre har du et medansvar 
for, at klassen får de bedste betingel-
ser. Trivsel mellem børnene kan ske 
på flere måder. Være åben for børne-
nes nye kammerater i skolen. Prøv 
efter noget tid at invitere forskel-
lige nye børn med hjem, hvis der er 
overskud. Det skal gerne komme na-
turligt. Børn har forskellige behov. 
Nogle har ikke brug for mere fælles-
tid med andre end tiden i skolen. Det 
må vi respektere. Familier har for-
skellige muligheder for at bidrage. 
Støtter I op om et godt klassefælles-
skab, vil det gøre det nemmere når 
klokken ringer ind.Q

Klokken ringer 
ind og dit barn 

skal i skole. 

Måske er jeres barn startet i SFO. 
Måske skal de snart afsted. I dette 
skoleår sker det antageligvis på 
en lidt anden måde, fordi skolerne 
må tage visse hensyn. 

Af Lone Carmel
Kandidat i pædagogisk
psykologi, er familierådgiver,
terapeut og tilbyder
virksomhedsrådgivning,
familierådgivning og terapi

www.relazion.dk

De fleste børn er så 
klar til at møde den 
fagre nye verden. 
Store og stolte. Det er 
vigtigt at vi tror på 
børnene og taler med 
pædagogerne i tillid, 
hvis vi er usikre  
eller undrende.


