
HJÆLP TIL FORÆLDRE:

HAR DIT BARN 
BEKYMRENDE HØJT 
SKOLEFRAVÆR?

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning



ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT SKOLELIV!
Børn med et bekymrende højt skolefravær - og deres forældre - kan 
få hjælp gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Faxe 
Kommune til at tackle fraværet.

Tilbuddet hedder Back2School, og det er gratis - I skal kun 
investere jeres tid og jeres kræfter som familie.

HVEM KAN DELTAGE?
Børn i 0.-9. klasse med et bekymrende højt skolefravær og forældre 
kan deltage i forløbet. Samarbejdet med skolen er vigtigt undervejs, 
så derfor skal barnet være tilmeldt en folkeskole. 

PPR skræddersyr forløbet efter lige netop jeres situation og årsagen 
til jeres barns fravær.

BACK2SCHOOL - SÅDAN FOREGÅR DET
Når I er med i et Back2School-forløb, får I som forældre sammen 
med jeres barn en række samtaler med en psykolog fra PPR, nogle 
møder med skolen og en opfølgende ”booster-session” efter 
forløbets afslutning. 

Under samtalerne arbejder vi ud fra princippet om, at hvis man kan 
forandre sine tanker - så kan man forandre sine handlinger. 
Det betyder også, at I får nogle hjemmeopgaver, I skal træne mellem 
hvert møde med PPR.

Derudover skal I udfylde et spørgeskema både ved forløbets 
begyndelse og undervejs.



FORVENTNINGER TIL JER
Vi forventer af jer, at I går positive ind i forløbet, og at I som 
forældre bakker op om målet: At jeres barn skal trives og have 
et godt skoleliv med mindre fravær.

Derudover skal I alene eller sammen med barnet  

• deltage i 10-11 samtaler med PPR  
(tid og sted fastlægges sammen med jer) 

• deltage i fire samarbejdsmøder med skolen,  
PPR og måske andre relevante fagfolk 

• aktivt træne hjemmeopgaver undervejs 

• deltage i en ”booster-session” 2-3 måneder efter  
forløbets afslutning

KOM MED - KONTAKT OS
Vil I gerne med i et Back2School-forløb sammen med jeres barn - 
eller har I spørgsmål til tilbuddet, så er I meget velkomne til at 
kontakte os i PPR på nedenstående numre.  
Vi kontakter jer, så snart vi har ledige pladser og afklarer, om 
tilbuddet er det rigtige til jer og jeres barn.

PPR (ADMINISTRATION): 
5620 3460 

CHARLOTTE DAUGAARD (PSYKOLOG):
5155 1333 - MANDAGE KL. 8-9



Alle børn har ret til et godt skoleliv!


