DELEBØRN – HELE BØRN
”Jeg ville ønske, at det ikke var så almindeligt, for så var der måske flere, der ville snakke om det.”

HANDLEPLAN FOR BØRN I SKILSMISSE
Vær tydelig med skilsmisse-politikken
•• Sæt løbende skilsmisse-politikken på dagsorden på et pædagogisk møde.
•• Sørg for, at skolens politik er på SkoleIntra, så forældrene er informeret.
•• Tag evt. beslutning om, hvorvidt skolen skal tage initiativ til børnegrupper.

Teamet omkring eleven
•• Vælg en ansvarlig i teamet, som gør følgende:
•• Send en standard-mail til forældrene, hvor I beder om nogle oplysninger, for bedst muligt at
kunne støtte barnet.
•• Aftal med eleven, hvordan det skal siges i klassen –  brug evt. samtalearket, som kan sendes
med i forældrenes mail, så eleven har læst det før samtalen.
•• Sæt det på dagsorden på et teammøde, så alle får den samme viden om eleven.
•• Tal med forældrene, hvis I mangler mere viden om barnets situation.

Samarbejdet med 2 hjem
•• Inviter til en løbende dialog om barnet og fortæl om skolens skilsmisse-politik.
•• Informér om skolens tiltag i forhold til barnet.
•• Vær upartisk i dialogen med forældrene.
•• Hold fokus på barnet.
•• Fortæl forældrene, hvis I oplever, at barnet ikke trives.

Skab tryghed omkring eleven
•• Tal med eleven om, hvornår og hvordan klassen skal informeres.
•• Tal med eleven om, hvordan de voksne kan hjælpe i skolen
•• Vær nysgerrig på, hvordan eleven har det.
•• Vær særligt opmærksom på børn, der flytter i forbindelse med skilsmissen.

Når der er brug for lidt mere
•• Kend kommunens tilbud til skilte forældre – henvis til dem.
•• Henvis til kommunens tilbud om Åben Anonym Rådgivning.
•• Undersøg om kommunens familiecentre tilbyder Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF)
•• Undersøg, om der er et gruppetilbud til børn, hvis skolen ikke selv tilbyder dette.

