
- psykologisk intervention til elever med bekymrende fravær

kontakt og yderligere information:

Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte:

Projektkoordinator Johanne Jeppesen Lomholt
Mail: johanhj@psy.au.dk
Tlf.: 87 16 58 27

Projektleder Mikael Thastum
Mail: Mikael@psy.au.dk
Tlf.: 87 16 58 46.

For yderligere information: 
http://psy.au.dk/forskning/erhvervssamarbejde/angstklinikken/

Folderen er udgivet af:
Folderen Back2School er udgivet i samarbejde mellem Aarhus Kommune,
Børn og Unge, Aarhus Universitet og Innovationsfonden



kære skole 

Mange børn har fravær fra skolen i en grad, at det går ud over deres faglige niveau og 
deres psykiske trivsel. Aarhus Universitet vil i samarbejde med PPR, Aarhus Kommune 
undersøge, om vi kan blive bedre til at hjælpe børn med bekymrende skolefravær tilbage 
til en normal skolegang. Vi vil afprøve en ny metode, som vi kalder Back2School. 

Back2School henvender sig til alle børn med opmærksomhedskrævende fravær fra 0.-9. 
klasse i folkeskoler i Aarhus Kommune. Projektet er støttet af Innovationsfonden, og der 
er ikke mulighed for tolkebistand.

Hvad er back2scHool?

Back2School er en psykologisk intervention, som udføres af psykologer fra PPR. Den be-
står af ti sessioner med barnet og dennes forældre, hvor der arbejdes med de problemer, 
som forårsager barnets skolefravær.

Det kan være trivselsproblemer såsom symptomer på angst og depression eller proble-
mer, som er mere relateret til barnets adfærd. 

Sessionerne vil foregå på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Interventionen foregår 
i samarbejde med barnets skole og forløber over ca.3 måneder.

Hvad skal i gøre som skole?

•	 	Hjælpe	med	at	finde	relevante	børn	ved	at	informere	om	projektet	til	forældre,	hvis	
barn har opmærksomhedskrævende fravær. Elever fra 9. klasse inkluderes kun til og 
med nytår, sådan at de har minimum 6 måneder tilbage af deres skolegang i 9. klasse.

•	 	Udfylde	et	spørgeskema	om	styrker	og	vanskeligheder	 (SDQ)	og	nogle	spørgsmål	
om jeres samarbejde med forældrene samt spørgsmål om barnets faglige niveau. 
Spørgeskemaet udfyldes elektronisk og tager ca. 10 minutter at besvare.

•	 	Skolen	har	en	central	rolle	i	arbejdet	med	at	hjælpe	barnet	tilbage	i	skole.	Der	vil	der-
for blive afholdt 2-3 møder med jer og forældrene/barnet med henblik på at få lagt en 
plan for, hvordan barnet hjælpes til en regelmæssig skolegang

Hvad består projektet af?

Fra februar 2017 til juni 2017 vil Back2School blive pilotafprøvet. I alt 24 børn vil gennem-
føre et Back2School forløb. 

Anden del af projektet er en videnskabelig afprøvning af indsatsen, hvor 160 børn vil 
deltage. På dette tidspunkt vil der blive trukket lod om, hvorvidt børnene skal deltage i 
Back2School indsatsen eller kommunens sædvanlige tilbud for børn med opmærksom-
hedskrævende fravær. Anden del af projektet forløber fra september 2017 til september 
2019 og alle kommunens folkeskoler vil blive tilbudt at deltage.


