
OPLEVER DU, AT NOGET IKKE ER SOM 
DET PLEJER?

Jeg har alligevel ikke nogen 
venner i skolen...

Jeg har ondt i min 
mave

Jeg har ikke 
lyst til at gå i 
skole!



Hvad er Back2School?

Back2School er et tilbud om hjælp 
til børn og unge fra 0.-9. klasse, som 
udviser et bekymrende skolefravær, 

samt deres forældre.

Vi tror på, at skolen er vigtig for den 
enkeltes udvikling både fagligt, so-

cialt og samfundsmæssigt.

Derfor har forløbet til formål at hjæl-
pe dit barn tilbage i skole. Vi forsøger 
at løse de udfordringer, der kan være 
grunden til, at dit barn har det svært 

ved at komme i skole. 

Dette sker i et tværfagligt samarbejde 
mellem dit barn, dig som forælder, 

skolen og en Back2School-psykolog.

Hvad er et Back2School forløb?Hvad er et Back2School forløb? Hvad er tegnene på bekymrende 
fravær?

Bekymrende skolefravær er ofte et 
udtryk for, at barnet/den unge ikke 

trives fagligt og socialt. Som forældre 
kan du være opmærksom på følgen-

de tegn:

(1)
 Barnet har ikke lyst til at komme i 

skole

(2)
Barnet får fysiske symtomer f.eks. 

hovedpine, ondt i maven eller kvalme 
- der forsvinder, når barnet får lov til 

at blive hjemme.

(3)
Barnet bliver væk fra enkelte timer 

eller skoledage

Du og dit barn mødes med psykolo-
gen 11 gange og skolen 3 gange.

Du og dit barn får en opfølgende 
samtale med psykolgen tre måneder 

efter endt forløb.

Mellem de forskellige sessioner skal 
du og dit barn arbejde med hjemme-
opgaver. Du vil få hjælp til, hvordan 

du bedst muligt støtter dit barn med 
opgaverne.

Alle forløb tilpasses og justeres den 
enkelte i samarbejde med dig som 
forælder. Forløbet er som udgangs-

punkt af 3 måneders varighed.



Kontakt

Skolens Team Fremmøde og Trivsels-
repræsentanter:

Arenaskolen
Marianne Gudmundsson, lærer

Hedelyskolen
Tanja Andersen, lærer

Signe Scheving, psykolog 

Sådan får dit barn et forløb

Kontakt dit barns skole
…

Du skal efter aftale med dit barns 
skole udfylde Henvendelsesskemaet 

til ”Team Fremmøde og Trivsel”.
…

Skemaet og mere information om 
tilbuddet finder du på www.greve.dk 

under PPR, Fremmøde og Trivsel.

Sådan kan et Back2School foløb se ud

Afklaring
Kan familien få et forløb i 
Back2School?
Barn og forældre

Session 1
Mål og belønning
Barn og forældre

Session 3
Tydelige krav
Forældre

Skolemøde 1
Skolens involvering
Skole, barn og forældre

Session 5
Psykologisk undervisning
Barn og forældre

Session 6
At komme tilbage i skole
Barn og forældre

Session 7
Adfærd og rådgivning
Afhænger af problematik

Session 8
Forældreadfærd
Forældre

Session 9
Hovedproblematikken
Afhænger af problematik

Session 10
Hold fast i fremskridt
Barn og forældre

Skolemøde 3
Hvordan følger skolen op?
Skole, barn og forældre

3 mdr. senere
Booster-session
Hold fast i fremskridt
Barn og forældre

*Terapeut/terapeuterne deltager på alle møder

Session 2
Gode rutiner og ros
Forældre

Session 4
At komme tilbage i skole
Barn og forældre

Skolemøde 2
Skolens involvering
Skole, barn og forældre


