Lær med Familien

Introduktion til Lær med Familien
Styrk elevens læring gennem målrettet samarbejde med forældrene
Lær med Familien er et projekt, der skal styrke skolehjem-samarbejdet om børns læring.
I løbet af skoleåret 2017/2018 vil nogle skoleklasser i Viborg og Høje-Taastrup Kommuner gennemføre en række aktiviteter, der skal bygge bro mellem skolens arbejde med læring og forældrene.
Aktiviteterne består af tre dele:
1. Aktivering af familiens læringsmiljø: Skolens ansatte
går i dialog med forældrene om at samtale med barnet om det, det laver og lærer i skolen, og om at få
øje på læringsmuligheder i familiens dagligdag.
2. Familiefernisering: Én til to gange årligt laver elever
og personale en udstilling med et fagligt fokus og inddrager forældrene. Udstillingen viser, hvad eleven arbejder med, og hvad eleven har lært.
3. Familieopgaver: Alle forældre får ugentlige familieopgaver, de skal løse sammen med barnet derhjemme.
Opgaverne tager udgangspunkt i familiens hverdagsliv og kan laves af alle familier.
Når aktiviteterne er gennemført, vil Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd evaluere, om
aktiviteterne for forældrene har bidraget til at styrke
elevernes læring. Den konkrete afprøvning på skolerne
i Viborg og Høje-Taastrup Kommuner vil sammen med

resultaterne af evalueringen bestemme, hvordan ind
satsen skal tilpasses og udbredes til landets øvrige folkeskoler.
Det overordnede mål med Lær med Familien er at styrke elevens læring, uanset elevens og familiens forudsætninger. Forskning peger på, at alle hjem har ressourcer, der kan støtte børn i deres læring. Det pædagogiske
personale skal derfor igangsætte aktiviteter, som ind
drager familiernes ressourcer i den undervisning og læring, der foregår i skolen.
Et af delmålene med Lær med Familien er at motivere
skoleledere og personalet til løbende at udvikle skolens
arbejde med forældresamarbejde gennem systematisk
sparring og refleksion i teams.
Et andet delmål er at give skolebestyrelser, kommunale
forvaltninger og kommunalpolitikere mere viden om effekten af at inddrage forældre i elevers læring, så disse
aktører i højere grad bliver indstillet på at prioritere aktiviteter, der inddrager forældre i elevernes læring.
Lær med Familien er udviklet af forældreorganisationen
Skole og Forældre sammen med professionshøjskolerne
VIA og UCC. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet.
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