BACK2SCHOOL - ET NYT TILBUD TIL BØRN MED BEKYMRENDE SKOLEFRAVÆR
KÆRE FORÆLDRE
Psykologisk Instituts forskningsklinik tilbyder i samarbejde med PPR, Aarhus Kommune et nyt tilbud til børn
med bekymrende skolefravær. Indsatsen er for børn fra 0.–9. klasse fra folkeskoler i Aarhus Kommune, som
har fravær fra skolen i en grad, at det går ud over deres faglige niveau og/eller deres psykiske trivsel. Tilbuddet
er gratis, og I kan læse mere om, hvad det består af nedenfor.
HOVEDFORMÅLET MED BACK2SCHOOL
Hovedmålet med Back2School er at hjælpe barnet med at komme tilbage i skole og også at få det godt med
at være i skole. Målet er desuden at hjælpe barnet og forældre til at få løst de problemer, som kan være
medvirkende til, at barnet finder det svært ved at komme i skole.
SÅDAN FOREGÅR DET
Takker du/I ja til at deltage, vil indsatsen består af 10 sessioner med dit barn og/eller jer som forældre samt
møder og samarbejde med skolen. Hele forløbet strækker sig over ca. 3 måneder, og der er en opfølgende
samtale ca. 3 måneder efter sidste session. I de første uger er der sessioner 2 gange om ugen for jer som
forældre – dog kun en gang om ugen for dit barn. I de følgende sessioner kan der gå nogle uger mellem hver
session.
Inden opstart af forløbet mødes hele familien til en samtale om barnets problemer. Et væsentligt element i
indsatsen er de opgaver, dit barn - med jer og skolens støtte - laver imellem sessionerne. I lærer strategier til
bedst muligt at støtte jeres barn i denne proces. Både før og efter forløbet vil der være en række
spørgeskemaer, som I skal udfylde.
TAVSHEDSPLIGT
Alle oplysninger om dit barn bliver behandlet fortroligt. Det samme gælder dine/jeres egne helbredsoplysninger
og øvrige private forhold.
STED
Forløbet foregår på Psykologisk Instituts forskningsklinik, Bartholins Allé 13, bygning 1343, 8000 Aarhus C.
Behandlerne er psykologer fra Aarhus Kommune og fra forskningsklinikken.
KONTAKT
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I meget velkomne til at kontakte:
Sekretær Marianne Bjerregaard Madsen
Mail: marianne@psy.au.dk
Tlf. 87 16 58 49
Yderligere information kan ses på klinikkens hjemmeside: www.psy.au.dk/angstklinik

