4 Puls

Torsdag den 5. august 2010

Man må holde af
– og holde sammen
Forældrene: Familien Sig og Haagensen har haft børn i den danske folkeskole i sammenlagt 38 år. Den ved, at hvis
skolelivet skal fungere, må også forældregruppen gøre sig umage for at lære hinanden at kende og skabe tryghed.
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ørg for at arbejde intensivt på at få klassen til
at fungere socialt godt
i de små klasser. Det
betaler sig senere. Hav et aktivt forældreråd, hold en hulens masse arrangementer og
sørg for, at alle føler sig velkomne.«
Sådan lyder Claus Haagensen spontane råd til andre
forældre. Han ved, hvad han
taler om. Som far til to piger
på 21 år, der er flyttet hjemmefra, og papfar til Mads på
17 år og Nikolaj på snart 15 år
har han mange års erfaring
med skolebørn og forældresamarbejde.
Jo bedre, forældrene kender hinanden, desto bedre får
børnene det også i klassen,
når der skal læres tal og store
og små bogstaver. Derfor er
det vigtigt, at man til klasse-
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fester, sommergrill-aftener
og julelotteri er opmærksom
på, at alle forældre føler sig
trygge og velkomne:
»Det duer ikke, at de forældre, der kender hinanden i
forvejen, sætter sig i en gruppe og hyggesnakker. Det er
vigtigt, at man er åben og tager godt imod de forældre,
der ikke kender nogen.«

Hvor der er hjerterum
Fruen i huset i Åbyhøj – som
er mor til Mads og Nikolaj –
hedder Bente Sig og bakker
også op om børnenes sociale
skoleliv. Hun lægger gerne
hus, have og kælder til fester,
spilleaftener og overnatninger.
»Vi har gode forhold her i
huset, en stor have og en hel
kælder, hvor de unge kan være. Men det er ikke kvadratmeterne, der er så afgørende.
Det vigtige er, at man har lyst
til at have besøg. Man bliver

nødt til at engagere sig. Især
nu, da drengene er så store, at
der drikkes alkohol til festerne, mener jeg, det er vigtigt at
åbne sit hjem,« forklarer hun
og fortsætter:
»De unge skal jo nok få
drukket det, de gerne vil. Og
så er det bedre, at det foregår i
trygge rammer.«
Den 17-årige Mads giver sine forældre ret. Han synes, at
de hyggeligste fester ofte foregår der, hvor det er småt
med plads.
»Så sidder man jo helt tæt
og snakker. Hvis festen foregår et stort sted, sidder der ofte folk flere forskellige steder,
og det er ikke helt så hyggeligt.«

Afhentningskaffe
Frugten af et godt kendskab
til de andre forældre høstes
især i børnenes sidste skoleår.
Det er tydeligt, at netop fordi
forældrene i Nikolajs Sig

Skovs 9. klasse kender hinanden og har det godt i hinandens selskab, så er det også
nemmere at ringe og tale
sammen efter dårlige oplevelser eller trælse episoder.
»Vi oplevede, at der var en
fest, som ikke endte så godt,
fordi de forældre, som havde
arrangeret aftenen, havde
nogle faste meninger om,
hvad de unge måtte og ikke
måtte. Det resulterede i, at
der blev gjort nar og grinet ad
forældrene, og det er absolut
ikke i orden,« slår Bente Sig
fast og forklarer, at det hele
egentlig bare drejede sig om,
hvorvidt man skal blive indenfor til en fest, eller om det
er o.k. at gå ud og kaste med
sne.
»Vi er alle forskellige, og
vores grænser er ikke ens,
men det er rart at opleve, at
de forældre, der havde arrangeret festen, ringede og talte
med os andre om, hvad man

kunne gøre anderledes en anden gang,« fortæller Bente
Sig.
Hun er sikker på, at netop
fordi der er en god stemning i
klassen, så er det også muligt
at tale om de lidt sværere
ting. Den gode stemning hos
forældrene kommer blandt
andet fra afhentning af børn
fra talrige fødselsdage gennem årene.
»Vi har ofte planlagt det sådan, at når der blev holdt
fødselsdag i de små klasser, så
var der afhentningskaffe til
forældrene. I de større klasser, hvor festerne foregår senere, bliver man måske budt
på et glas vin. Og så sidder
man og sludrer lidt.«
Med et smil supplerer
Claus Haagensen, at det jo
også giver mulighed for en
ekstra svingom på dansegulvet for de unge mennesker.
Sammen med klassens lærere skal forældrene sørge for,

at der er et forældreråd, der er
engagerede og villige til at
lægge kræfter i.

Krav og hensyn
»Det kan for eksempel være,
at forældrerådet sammen
med lærerne til et forældremøde fortæller, hvordan
man kan holde fødselsdagene. Hvis der er forældre fra
andre kulturer, er det ikke
sikkert, at de kender til en
dansk fødselsdag, og så er det
godt at sørge for, at den del
bliver afmystificeret,« mener
Claus Haagensen.
Blandt andet har han og
Bente oplevet at have forældre i klassen, som var bekymrede for, hvilken slags mad
der ville blive serveret.
»De fleste forældre er opmærksomme på, at maden
skal være etnisk korrekt, men
det er ikke sikkert, at forældrene fra en anden kultur er
klar over det.«

