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Fjordskolen: Et godt forældresamarbejde er en forudsætning for undervisningen 
På Fjordskolen sættes alle sejl ind på at etablere et godt forældresamarbejde. Det sker i erkendelse af, 
at et mangelfuldt samarbejde kan lægge afgørende hindringer i vejen for et godt skoleforløb, og 
omvendt kan en konstruktiv forældrekontakt give gode resultater. 
 

Skolen og eleverne 

 

 

 

 

Fjordskolen er et socialpædagogisk dagtilbud til elever i grundskolealderen. Den ene del af 
skolen er beliggende i smukke omgivelser på en halvø i Isefjord, mens den del af skolen, hvor 
de ældste elever går, ligger tæt ved Holbæk Marina. Fjordskolen er selvejende og har 
specialiseret sig inden for det maritime område. De bruger således sejlads som et vigtigt 
element i elevernes læring og sociale udvikling og har en større sejlbåd, der bruges som led i 
undervisningen. Skolen har ansat to uddannede lærere og fem pædagoger, der også indgår i 
undervisningen. 
Skolens elever er kendetegnet ved ikke at kunne fungere i en almindelig folkeskole og ved at 
have været udsat for mistrivsel eller vanrøgt på forskellige måder. Mange af skolens elever har 
ADHD eller andre diagnoser. I øjeblikket har skolen 18 elever i aldersgruppen 9-16 år fordelt 
på to forskellige matrikler. Skolen har denne opdeling, da de ældre elever har behov for ro til 
at kunne fokusere på det boglige. Ud over undervisningslokaler har skolen også et værksted 
tilknyttet. Man forsøger generelt at skabe et hjemligt miljø, og at der er pænt og ordentligt på 
skolens områder, da det giver eleverne ro. 
Det faglige mål, når elever kommer til skolen, er at få dem på efterskole, hvis det er muligt. 
Nogle er også kommet i Forsvaret eller ud i faglige jobs eller uddannelser.  
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Mødelokale på fire hjul 

 
Skoledagens begyndelse danner et vigtigt afsæt for dagens undervisning. Derfor prioriterer leder og 
medarbejdere på Fjordskolen at eleverne kommer godt fra start. Det skaber man grundlaget for ved, at 
en medarbejder på skolen henter eleverne i hjemmet. Den udvidede service handler selvfølgelig om at 
sikre, at eleven møder (rettidigt) op til undervisningen, men tjener samtidig flere formål:  

For det første er afhentningen med til at skabe en god relation mellem skole og hjem, fordi det giver 
mulighed for en fast og daglig kontakt til elevernes forældre. De daglige transporter mellem skole og 
hjem giver mulighed for at holde øje med, hvad der sker på elevens hjemmebane. Det skal forstås 
positivt – man gør netop meget ud af at opbygge og fastholde en positiv relation mellem skole og hjem.  
For det andet er køreturene et godt forum for at tale med den enkelte elev – i modsætning til mere 
formelle samtaler i løbet af skoletiden, hvor det kan være vanskeligt at få en elev til at åbne sig. 
Erfaringen er, at eleverne i dette rullende mødelokale har lyst til at snakke og derfor er mere tilbøjelig 
til at involvere læreren i deres virkelighed. 
 
Skoledagen 

 

Maritimt inspireret undervisningspraksis 
På Fjordskolen tager en del af undervisningen udgangspunkt i praktiske erfaringer, som elever får i 
skolens nærmiljø – dvs. på havnen og på fjorden. Dette gælder ikke mindst de yngre elever. Flere af 
skolens lærere, pædagoger og skolens leder har erfaring med sejlads. Det gør det muligt at koble 
undervisningen til temaer om vand, sejlads og navigation.  

Et eksempel på en praktisk undervisningssituation på Fjordskolen kan være at rigge en jolle til, sejle 
den rundt på fjorden og få den op af vandet igen. En lærer viser eleverne, hvordan det skal foregå, og 
hvilke betingelser der skal være opfyldt, før det kan lade sig gøre. For at kunne sejle skal man vide 
noget om navnene på bådens udstyr, sikkerhedsmæssige forhold, vejret, vindens hastighed og en række 
andre forhold. Undervejs bliver eleverne præsenteret for materialer, der kobler sådanne temaer til 
undervisning i fx matematik og geografi, således at fagligheden gradvist bygges mere og mere på. 
Dette er et typisk eksempel på, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske erfaringer. Typisk vil 

En skoledag varer fra kl. 9-14. Dagen indledes med, at alle mødes og spiser morgenmad. Man 
har delt eleverne i to grupper, nemlig en gruppe med de ældste elever, hvoraf flere skal til 
afgangsprøve, og de yngre elever. De to grupper får undervisning hvert deres sted. 
Undervisningen tilrettelægges efter den elevgruppe, der skal undervises, men der lægges 
typisk mange skift ind i løbet af skoledagen, hvor der foregår praktiske aktiviteter, særligt for 
de yngste elever. Sådanne skift kan fx bestå i praktiske aktiviteter som at lave en konstruktion 
til noget i faget matematik eller at gennemføre et forsøg på computeren. De ældste elever har 
færre skift end de yngre, da de bedre kan holde fokus i længere perioder. Fokus er generelt på 
at skifte fra plenum til individuel aktivitet, så der kommer afveksling i undervisningen. 
 



 
 

eleverne have et sådant temaforløb på fuld tid eller eventuelt tre dage om ugen. Forløbets varighed kan 
variere afhængigt af indholdet, men det kan strække sig over flere uger. 
 

Tillid som bærende princip 

 
Et grundprincip i undervisningen er, at lærerne forsøger at opbygge en tillidsfuld relation til eleverne. 
Det handler meget om relationer, og selve relationsopbygningen er det første, man går i gang med, når 
man får en ny elev. Personalet tager styringen og tager så løbende fat på elevens problemer. En lærer 
fortæller: Man er nødt til at skabe trygheden til den nærmeste voksne, før man kan opbygge tryghed til 
andre og påbegynde læring. Eleverne virker meget markante i landskabet og kan fylde meget over for 
hinanden. Hvis det skal fungere, så kræver det, at de kan slappe af og føle sig trygge ved hinanden. Når 
trygheden er skabt, kan man opnå de sociale og faglige resultater. 

Eleverne oplever også, at der er en positiv tilgang til undervisningen, hvor de mødes i øjenhøjde og 
med respekt fra lærernes side: Man føler sig okay og normalt behandlet. Her er man normal, selvom 
man måske har nogle vanskeligheder, fortæller en elev. Samtidig lagde eleverne vægt på, at der var tid 
og rum til den enkelte, hvilket skaber et godt udgangspunkt for læring. 
Også lærernes omstillingsparathed fremhæves som afgørende for undervisningen. Der skal være 
alternative muligheder for at kunne lære eleverne stoffet, hvis det ikke går som man ønsker. Selvom der 
lægges vægt på en klar struktur og at eleverne præsenteres for dagens forløb, skal der være en plan B. 
En lærer fortæller: Hvis der sker noget, så man må ændre kurs. Kvaliteten vil altid være bedre, hvis der 
er en struktur, man kan afvige fra.  
 

Den gode forældrerelation som forudsætning for skolegang på Fjordskolen  

 
Skolens ledelse lægger vægt på forældrerelationen. Et godt forældresamarbejde opfattes som en 
betingelse for, at eleverne kan gå på skolen – og lære noget. Det ses således som en forudsætning for at 
kunne rykke de unge fagligt såvel som socialt og undgå splitting, dvs. at eleverne spiller skolen ud mod 
forældrene og omvendt. 

Der bruges mange ressourcer på relationen til forældrene, netop fordi det opleves som centralt for 
elevernes indlæring og sociale udvikling, at der ikke er modsætningsforhold mellem skole og hjem. 
Eleverne vil ofte være udfordrede på forskellige områder, men så længe der er en fælles dagsorden 
mellem lærere og forældre, så giver det mulighed for fortsat udvikling. Det handler om at løfte den 
enkelte unge, og hvis man får forældrene med på projektet, så er vejen meget kortere. Der lægges i den 
forbindelse meget vægt på at tale forældrenes sprog, uanset hvilken baggrund forældrene måtte have. 
Samarbejdet foregår bl.a. gennem løbende koordination af elevplaner, ligesom man har hjemmebesøg 
hos forældrene, hvor elevens hverdag i skolen og i hjemmet tages op. Ud over dette er der telefonisk 
kontakt, kontakt pr. brev og personlige samtaler. Der er betydelig forskel på, hvilken relation der er til 
forældrene, men fælles for relationen til alle forældre er, at dialogen fokuserer på de positive historier, 
så forældrene får en positiv kontakt med skolen. Der er således fokus på at møde forældrene på deres 
niveau og afvæbne dem, så de ikke oplever, at institutionen er en del af et system, der vil presse dem til 
noget, de ikke selv ønsker. 



 
 

 


