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Bland jer i børnenes læring!
Skole og Forældres formand opfordrer forældre til at interessere sig for og bidrag e til
børnenes læring .
Formands s kabet for Rådet for børns læring har i
dag offentliggjort s in beretning. Skole og Forældre
er repræs enteret i rådet og det har været en s tor
fornøjels e at deltage i arbejdet med at s ætte
forældrenes rolle i børns læring og udvikling på
dags orden.

Et s amarbejde med res pekt for familiernes
egenart og fors kellighed, med ligeværdighed, s å
alle forældre har mulighed for at bidrage og med
det primære fokus på at alle børn s kal have
mulighed for at lære og udvikle s ig i deres eget liv.

Derfor er jeg noget forundret over, at
formands kabet for rådet i beretningen anbefaler,
at forældre s kal være påpas s elige med at
involvere s ig i den rent faglige del af s kolen (Side
31).
Jeg kan ikke være mere uenig. Forældre s kal
s elvfølgelig ikke være ”wannabe” lærere, men at
blande s ig uden om vores børns faglige udvikling i
s kolen er det s amme s om at s ige til vores børn, at
vi ikke er interes s eret i fagene eller interes s eret i,
hvordan det går med vores børns læring.
Fra den meget s pars omme fors kning, der er om
forældres betydning for børns læring, er det netop
forældrenes engagement i, hvad der foregår i
s kolen, der er med til at øge børns nys gerrighed
og interes s e for at lære og fordybe s ig i fagene i
s kolen.
Vi ved fra vores egne unders øgels er i Skole og
Forældre, at forældre gerne vil involvere s ig mere i
deres børns s kole end bare at være chauffør, når
klas s en s kal på tur eller leverandør af pøls ehorn
og kage. Forældre vil gerne være med i læringen,
både hjemme og i s kolen. Des værre har vi alt for
lidt viden herhjemme om, hvordan forældre kan
bidrage til børns læring, men kigger vi til udlandet,
er der mange gode erfaringer og viden, s om vi kan
blive ins pireret af og overs ætte til en dans k
s kolekonteks t.
Jeg håber, der er nogle dygtige fors kere og
praktikere rundt i landet, s om vi tage s tafetten op
og finde og dele de gode erfaringer med
involvering af forældrene i s kolens fag og fors ke i,
hvordan vi får s kabt et værdifuldt s amarbejde
mellem s kole og hjem.
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