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Dagens Program

● Velkomst og tjek ind

● Formålet med i dag

● Indblik i Forældrekupeen

● Forældrekupeen - en mulighed for alle 

ungdomsskoler

● Tjek ud - en udvidet tur i “Hegnet”
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Formål

Status

● Baggrunden for Forældrekupeen

Indblik i Forældrekupeen

● At få viden om Forældrekupeens indhold og målgruppe.
● At få indsigt i og hands on erfaringer med materialet.

Forældrekupeen - en gratis mulighed for alle ungdomsskoler

● Tilbud til LU kredsmøder
● Regionale uddannelsesdage i efteråret 2019.



Baggrund for 

Forældrekupeen

Efterspørgsel på 

forældreindsats efter 

Læringslokomotivet 2017

10 Læringslokomotivskoler har 

afprøvet indsatsen i 2018/19

Fokus på at styrke forældres 

kompetencer i at understøtte, 

videreudvikle og fastholde de 

unges personlige, sociale og 

faglige udvikling

Epinion evaluerer projektet



HJERNEN VIL ALTID GØRE, HVAD DEN KAN 

FOR AT FÅ OS TIL AT MINIMERE UBEHAG 

OG MAKSIMERE GLÆDE HER OG NU 
Et menneskeligt vilkår 



DET, DER AFGØR REAKTIONERNE ER, 

HVAD DEN UNGE LÆRER AT SIGE TIL SIG 

SELV



Forældrekupeen - et overview

Forældresyn 

● Forældre er i udgangspunktet eksperter på eget barn.

● Forældre kender deres barn bedst, og har muligheder for at støtte - ikke bare i relation til skole, kammerater 

og fritidsinteresser, men også i hverdags- og familierelaterede aktiviteter.

● Forældrene har på sigt indflydelse på og kan yde støtte til valg af ungdomsuddannelse. 

● Forældrene indgår i stort set alle arenaer, hvor den unge bevæger sig og kommer til at bevæge sig i.

● Forældre er vigtige ressourcer og medspillere, der har afgørende betydning for deres barns udvikling.

… derfor er forældreinddragelse afgørende! 



Forældrekupeen målgruppe og indhold

Målgruppe: forældre, der ønsker at understøtte deres børns læring ved at være med til 

at udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Eks. forældre i 10. kl., HU og særligt tilrettelagte forløb 

Indhold:

5 workshops for forældre, hvor der arbejdes med en faciliterende, involverende og 

anerkendende tilgang

Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Workshop 5

Tema Tema Tema Tema Tema

Kickoff Mindset Feedback Faglige 

hjælpemidler

Den indre 

stemme



Hvad siger børn, forældre og undervisere……...

https://www.youtube.com/watch?v=CH97w4WHzuc&t=2s


● Hvad tænker I om betydningen af citaterne?

● Hvordan taler de ind i tænkningen om mindset?

● Hvilken betydningen kan de have for forældres dialog med 

den unge? 



Lad de unge blive til nogen, 
før de skal blive til noget…

Sofie Münster



Forældrekupéen - et smugkig på de foreløbige resultater

N = 107/64 12

50%
46%

5%
0% 0%

22%

50%

25%

3%
0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad oplever du/I at være tilstrækkeligt klædt på til… at støtte dit/jeres barn i at 
fastholde en positiv udvikling : 

Deltaget i Forældrekupéen Ikke deltaget i Forældrekupéen



Forældrekupeen - hvad nu?

● Positive erfaringer i projektperioden - fra både 

forældre og undervisere

● Materialet er brugbart til alle forældregrupper 

● Ungdomsskoleforeningen ønsker at dele 

materialet med alle interesserede 

ungdomsskoler



Forældrekupeen 
- et tilbud til jer 

● 1 times oplæg, der inkluderer hands on 

erfaring med materialet, på LU kredsmøder

● Inspiration til brug i egen ungdomsskole

● Regionale uddannelsesdage afholdes i 

efteråret 2019

● Materialet gøres tilgængeligt for deltagere via 

hjemmesiden



Tjek ud - en udvidet tur i “Hegnet”

© Future 

Performance



Tak for nu


