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Samarbejde og kommunikation mellem skole og  
forældre

• Forskningen viser at kommunikation og samarbejde mellem skole og  
forældre er af stor betydning for at afhjælpe skolefravær (Broussard,  
2003; Boonk, Gijselaers, Ritzen & Brand-Gruwel, 2018; Kearney 2008).

Fra vores undersøgelse:
• ”J: (…) Hvis skole og hjem samarbejder, så kan vi nå rigtig langt med  

børnene. Men med det samme skole-hjem ikke samarbejder, så når vi  
ingen steder med børnene” (Lærer)



Forskningsspørgsmålet i vores undersøgelse

• Hvordan fungerer samarbejde  
og kommunikation mellem  
forældre og skole (lærere,
skoleledere og pædagogiske  
ledere) i den danske folkeskole  
med henblik på at afhjælpe  
skolefravær?

• En interview undersøgelse



Vores metodetilgang

• Vi gennemførte en kvalitativ  
interviewundersøgelse med 32  
forældre med bekymrende
skolefravær, 11 lærere, 4  
skoleledere og 4 pædagogiske  
ledere.

• Spørgsmålene var rettet mod at  
afdække oplevelsen af  
skolefravær, samt intervention,  
samarbejde og kommunikation  
om skolefravær .

• Vi er fortsat i gang med at  
analysere vore data.

• Vi vil her præsentere forskellige  
”nedslag” fra vores analyse.



Resultater

Oplægget vil fokusere på følgende temaer:
1.Forskellige præmisser for kommunikation og samarbejde.
2.Oplevelse af skolefravær fra henholdsvis skole og  
forældreside/vurdering og fokus.
3. Samarbejde og kommunikation mellem forældre og skole.
4. Konklusion.

Af tidsmæssige årsager: Skole som en fællesbetegnelse for lærere,  
skoleledere, og pædagogiske ledere.



1. Forskellige præmisser for kommunikation og  
samarbejde.

Skolens præmisser:
Et delelement i en travl hverdag.
Hver sag med bekymrende skolefravær bliver beskrevet som en  
særegen case (”Hvert barn sin historie”). Arbejde med relationer:
”Det kommer an på hvordan relationen er. Og hvad vi tænker der er  
mest hensigtsmæssigt. Nogen gange kan det være hensigtsmæssigt at  
det er læreren, andre gange…. Det er igen en skønsvurdering. Hvis der  
ikke er en særlig tæt relation mellem læreren og forældrene, eller hvis vi  
vurderer, at der behov for lige at putte den et nyk op i vigtighed, så vil  
det være mig” (Pædagogisk leder).



1. Forskellige præmisser for kommunikation og  
samarbejde.

Skolens præmisser:
Ressourcer og koordination spiller en væsentlig rolle for skolens  
engagement i elevernes skolefraværsproblematikken.
(…) at få to psykologer, og en socialrådgiver, og en klubmedarbejder og  
mig til at kunne ha’ et hul i kalenderen på samme tidspunkt, plus  
læreren ikke skal have undervisning, for så skal eleverne have vikar, det  
er godt nok som at finde en nål i en høstak ikk’, det er et stort arbejde,  
men det er ikke uvilje, det er bare virkeligheden.” (Pædagogisk leder).



1. Forskellige præmisser for kommunikation og  
samarbejde.

Forældrenes præmisser:
Forældrene taler ud fra den konkrete situation - ud fra deres barns  
skolefravær og mistrivsel.
Forældrene efterspørger hjælp ind i et system, som de ikke kender,  
samtidigt med at de står over for nogle problemer, som de har  
vanskeligt ved at håndtere.
Det har helt klart været frustrationen, der står på toppen af listen (…)
Ja, altså det har været klart den største udfordring. Det er jo, at man
som forælder føler sig magtesløs.” (Mor til pige i 5. klasse).



2. Oplevelse af skolefravær fra henholdsvis skole og  
forældreside/vægtning

• Både forældre og skole: Fraværsårsagerne er multikomplekse - knyttet  
til dynamiske forhold både i skolen og i hjemmet.

• Divergerende vægtning fra skolens og forældrenes side af  
årsagsdynamikken bagved skolefraværet.

• Skolen lægger primært vægt på familiemæssige faktorer (skilsmisse,  
sygdom hos forældre, problematiske familiemønstre og lave  
forældreressourcer/kompetencer) samt negativ interaktion blandt  
eleverne (mobning).



2. Oplevelse af skolefravær fra henholdsvis skole og  
forældreside/vægtning

• Forældrene lægger større vægt på skolerelaterede faktorer i  
forklaringen af barnets skolefravær (præstationsangst, faglige  
problemer, mobning, dårlige relationer til lærere, nederlagsoplevelser  
i skolen).

• Desuden peger forældrene på individuelle grunde hos barnet til  
skolefravær (overfølsomhed, angst, ordblindhed, lavt selvværd,  
familiære årsager, skilsmisse, somatiske grunde, overbekymring og  
perfektionisme).

• Kommunikation og samarbejde mellem forældre og skole begynder  
ikke nødvendigvis med en enighed om, hvad skolefraværet skyldes.



2. Oplevelse af skolefravær fra henholdsvis skole og  
forældreside/fokus

• Forældrene beskriver gennemgående, hvordan de oplever, at skolen i  
mange tilfælde har fokus på at afhjælpe skolefraværet frem for  
barnets mistrivsel.

• Forældrene efterspørger generelt mere forståelse fra skolens side i  
forhold til den situation som familien står i.

• ”Jamen, jeg tænker, at den [hjælpen] var mangelfuld. (…) Jamen, jeg  
synes bare ikke, at de var særlig sådan fleksible i forhold til at kunne  
hjælpe. Det var sådan meget at… ja, han kom ikke skole, og det var  
det eneste, de forholdte sig til. Ikke så meget hvad baggrunden var for  
det (…). De havde ikke forståelse for, at vi ikke kunne få ham af sted.”  
(Mor til dreng i 7. klasse).



3. Samarbejde og kommunikation mellem forældre og  
skole

Vanskeligheder i samarbejdet set fra skolens perspektiv:
a. Ressourcer og koordinering internt og eksternt.
b. Nogle familier har store problemer og få ressourcer at kaste ind i  

samarbejdet.
c. Ubehag ved skulle træde ind i en families privatsfære.
d. Lærerne efterspørger reelle handlemuligheder og teknikker i  

forhold til at intervenere i skolefraværsproblematikker.
En skepsis hos nogle af de interviewede i forhold til om samarbejdet  
flytter noget.



3. Samarbejde og kommunikation mellem forældre og  
skole

Vanskeligheder set fra forældrenes perspektiv.
• Forældrene føler sig underinformeret af skolen i forhold til behandling  

og intervention. De beskriver, at de hænger i et  
kommunikationsmæssigt tomrum

• ”Jamen det der med, at tiden går, og der bliver ikke handlet på det  
(…). Og imens så er han bare hjemme, og jeg synes jo bare, han bliver  
mere og mere indelukket (...) Man føler bare, at tiden går, og man  
føler bare, at han får det værre.” (Mor til dreng i 7. klasse)



3. Samarbejde og kommunikation mellem forældre og  
skole

Vanskeligheder set fra forældrenes perspektiv.
• Forældrene har vanskeligt ved at danne sig et overblik over  

mulighederne i ”systemet”, og arbejdsfordelingen i sagen.
• ”Jeg har simpelthen ikke kunnet finde ud af, hvem jeg har skullet  

kontakte, og hvem der sørger for hvad, hvem der sætter hvad i gang,  
hvad er PPR – og skal de på banen, og hvornår, og hvem sørger for  
det? Og udredninger, og BUC, altså det flyver lidt rundt med fagord og  
forskellige instanser, som er meget svære at navigere rundt i, når man  
’bare er en forælder’.” (Mor til dreng i 6. klasse).



Potentialer i samarbejdet

• Forældrene ser også potentialer i samarbejdet med skolen.
• Når der bygges gode og tillidsfulde relationer mellem forældre og  

skolen, så beskriver forældrene ofte samarbejdet som velfungerende.
• ”Jamen det var, det var rigtig fint. Alle fik ligesom sagt noget. Og jeg  

gik selv ind til mødet med den tanke, at jeg egentligt ikke helt vidste,  
hvad der skal komme ud af det her. Jeg havde ikke ligesom en plan  
om, at nu skal vi have de og de tiltag. Det var mere nu skal jeg have  
sagt det her, hvordan XXX oplever de her ting (..) Jamen det her med,  
at vi sammen lige har fået nogle andre briller på XXX, for de fortæller  
så mig, jamen vi oplever slet ikke XXX sådan.” (Mor til pige i 2. klasse)



4. Opsamling og konklusion

• Der er både vanskeligheder og potentialer i samarbejdet mellem  
forældre og skole i forhold til at afhjælpe  
skolefraværsproblematikken.

• Hvis de potentialerne skal realiseres og vanskelighederne minimeres,  
så er det nødvendigt, at der afsættes ressourcer til det.
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