Dit barns skolegang er

fundamentet

for fremtiden.

Derfor skal vi interessere os for den.

Folkeskolen er
for alle
Folkeskolen er for alle. Det betyder, at elever med udviklingshæmning har samme rettigheder som alle andre. Og det
betyder, at vi som forældre til elever med udviklingshæmning
kan forvente, at vores børn gennem deres skolegang får det
fundament, de skal bygge deres voksenliv på.
I Landsforeningen LEV er det imidlertid vores erfaring, at det
langt fra altid er så enkelt. For mange forældre er børnenes
skolegang præget af usikkerhed, frustrationer og konflikter
med skolen, og det skyldes oftest, at dialogen med den enkelte
skole kan være svær.

www.

Forældredialog
For at bistå både skole og forældre til
en bedre proces og et mere frugtbart
samarbejde har LEV udarbejdet hjemmesiden www.foraeldredialog.dk
Her sætter vi blandt andet fokus på
folkeskolens fagmål og beskriver, hvad
der er mest vigtigt for elever med udviklingshæmning. Tilsvarende indeholder
denne værktøjskasse også svar på
en lang række af de spørgsmål, som
forældre til udviklingshæmmede børn
løbende stiller LEVs rådgivere.

Fælles mål
”Forældredialog” erstatter ikke vejledninger, bekendtgørelser og andre
offentlige bestemmelser omkring
folkeskolen. Hjemmesiden er alene
tænkt som et redskab, der skal styrke
dialogen mellem skolen og forældre til
udviklingshæmmede børn, så de også
får det optimale ud af deres skolegang og de fælles mål for alle elever,
som Undervisningsministeriet beskrev
i 2009.

Ideen bag disse fælles mål er at give
forældre, lærere og andre interesserede indblik i de krav og forventninger,
man kan have til undervisningen på et
givet klassetrin i et givet fag.

Specialundervisning
De fælles mål giver klarhed og indsigt
i indholdet i folkeskolens undervisning. Herunder rammerne for skolens
specialundervisning.
I mange tilfælde vil forældre til udviklingshæmmede børn dog opleve,
at formuleringerne bag målene for
specialundervisningen ikke passer til
deres barns behov. Her er det nødvendigt at fortolke målene og tilpasse
dem til den enkelte elev – den proces
og de muligheder beskrives også i
værktøjskassen ”forældredialog”.

.foraeldredialog.dk

Nyttige links
Hjemmesiden www.foreaeldredialog.dk er blevet til i samarbejde med
VIKOM og Rosenvængets Skole i Viborg – og den er udviklet med støtte fra
Undervisningsministeriet og en række fonde. Indholdet rummer blandt andet:
• En oversættelse af alle fagmål for folkeskolen – med fokus på
udviklingshæmmede elevers behov
• Virkelighedens fagmål – i samarbejde med Rosenvængets Skole
fremhæves, hvordan lærere, elever og forældre samarbejder om de
beskrevne fagmål
• Svar på en række spørgsmål som Landsforeningen LEV er blevet stillet
flere gange i løbet af de seneste år om skole og skolegang
• Information om de nationale test i folkeskolen
• Information om specialundervisning og hvad god specialundervisning er
• Information og vejledning om hvordan man kan komme videre, hvis
skole-hjem dialogen er kørt af sporet
Undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 beskrives på
www.faellesmaal.uvm.dk
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