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Antallet af henvendelser til
Forældrerådgivningen fordoblet på fem år
Hver fjerde henvendelse til Forældrerådg ivning en i 2017 handlede om mobning eller
mistrivsel. Skole og Forældres formand opfordrer til hurtig og effektiv handling fra
skolernes side, når børn mistrives.
A ntallet af henvendels er til Forældrerådgivningen
er s teget for 11. år i træk. På fem år er antallet af
henvendels er næs ten fordoblet fra 791 i 2013 til
1523 i 2017.

og knap 25 frivillige rådgivere. Rådgivningen er
s tøttet af Undervis nings minis teriet og drives af
Lands foreningen Skole og Forældre, der er
interes s eorganis ation for s kolebes tyrels er på
folkes koler og forældre til børn i folkes kolen.

Den forts atte s tigning i antallet af henvendels er
til Forældrerådgivningen vis er, at der er et s tort
behov for at forældre kan få uvildig rådgivning, når
der er vans keligheder i forhold til et barns
s kolegang.

Læs Forældrerådgivningens års rapport for 2017

Yderligere kommentarer: Mette With Hagens en,
lands formand, Skole og Forældre, mobil 31 71 63
78

- Hver enkelt rådgivning er et lille bidrag til et
bedre liv for en s koleelev. Derfor er jeg glad for, at
forældrene bruger Forældrerådgivningen. Det er
imidlertid bekymrende, at flere og flere forældre
tils yneladende oplever, at rådgivning er
nødvendig, s iger Skole og Forældres formand,
Mette With Hagens en.

Yderligere oplys ninger: Anne Klebak,
rådgivnings leder, Forældrerådgivningen, mobil 26
13 99 47 eller ak@s kole-foraeldre.dk

24 % af henvendels erne til Forældrerådgivningen
handler om s ociale problemer s om mobning eller
mis trivs el. Ofte har forældrene gennem længere
tid fors øgt at løs e problemerne i s amarbejde med
barnets lærere uden den øns kede effekt. Når
forældrene henvender s ig til
Forældrerådgivningen, har problemerne ofte
voks et s ig s å s tore, at forældrene føler s ig
magtes løs e.
- Det er en s årbar s ituation for både barnet og
forældrene, hvis et barn ikke trives i s kolen. Min
opfordring til s kolerne er, at de prioriterer en tidlig
og tils trækkelig inds ats , s å s nart de kons taterer,
at et barn ikke trives . Det kan få alvorlige
kons ekvens er for barnet, hvis der ikke s ættes ind i
tide, s iger Mette With Hagens en.
Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning,
hvor forældre og andre, der oplever
vans keligheder i forhold til et barns s kolegang,
kan få anonym rådgivning via telefon eller mail.
Rådgivningen bes tår af en rådgivnings leder
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