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3

© Copyright

09/12/14

Om undersøgelsen
Formål og baggrund
!

!

Glostrup Kommune har bedt Advice gennemføre en kvalitativ analyse blandt elever og
forældre med tilknytning til Vestervangskolen for at afdække deres holdninger til
Vestervang og de bevæggrunde, de har for at vælge Vestervang til og fra. Baggrunden er,
at Vestervang i disse år oplever problemer med rekruttering og fastholdelse af elever.
Historierne om Vestervang er dog ikke entydigt negative. Skolen har et højt fagligt niveau
med gode karakterer og en stabil lærerstab. For at kvalificere beslutningen om, hvilke
tiltag der skal sættes i værk for at vende situationen, ønsker kommunen en egentlig
afdækning af både fraflyttede og stadigt tilknyttede familiers holdninger, oplevelser og
behov.
Undersøgelsens formål er dermed at afdække forældre og elevers holdninger til
Vestervang og de bevæggrunde for at vælge Vestervang til og fra, der findes blandt
elever og forældre med tilknytning til Vestervang.
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RAPPORTEN BASERER SIG PÅ DYBDEGÅENDE KVALITATIVE
INTERVIEWS MED I ALT 13 FAMILIER MED TILKNYTNING TIL
VESTERVANG SAMT TRE LÆRERE. PÅ BILLEDET SES ET
UDSNIT AF DE DELTAGENDE FAMILIER.
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Om undersøgelsen
Metodisk design
!

Analysen er gennemført i perioden september – november 2014 og er baseret på semistrukturerede interviews med i alt 13 familier og 3 lærere:
!

!

!
!

!

!

5 etnografiske besøgsinterview hos familier med børn, der er fraflyttet Vestervang mens de gik på
mellemtrinnet.
3 etnografiske besøgsinterview hos familier med børn, der stadig går på mellemtrinnet på
Vestervang.
5 telefoninterviews med forældre til børn i indskolingen, som går på Vestervang.
3 telefoninterview med lærere fra Vestervang.

Besøgsinterviewene varede ca. 2 timer, og både elever og forældre deltog. Telefoninterviewene
med forældre og lærere varede ca. 45 minutter. Alle interviewpersoner har deltaget anonymt,
og derfor nævner vi i rapporten ikke navne eller andre informationer, som kan sætte
deltagernes anonymitet over styr.
Vi har valgt at fokusere særligt på forældrenes oplevelser og holdninger, da de naturligt er tæt
knyttet til børnenes, og da det er forældrene, der i sidste ende afgør, om deres barn skal flyttes
fra Vestervang. Derudover supplerer vi med de interviewede læreres oplevelser og holdninger
til sidst i rapporten.
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Om undersøgelsen
Metodisk design
!

!

!

Rapporten baserer sig som beskrevet på kvalitative indsigter i i alt 13 tilbageværende og fraflyttede
familiers oplevelser. Vi har dermed haft fokus på at komme i dybden med familiernes historier,
oplevelser, holdninger og behov fremfor at lave en repræsentativ undersøgelse blandt alle forældre på
skolen.
De deltagende familier er rekrutteret ud fra fordelingen på forrige side i forhold til, om de har
fraflyttede eller tilbageværende børn. Men familierne havde typisk flere børn, der gik eller havde gået
på Vestervang, og i flere af interviewene med fraflyttede familier gik en mindre eller større søskende
stadig på Vestervang. Derfor dækker rapporten over flere elevers oplevelser end de 13 børn hvis
forældre, vi rekrutterede til at deltage i undersøgelsen. En samlet optælling af familier og
repræsenterede børn kan findes i tabellen på næste side.
Der er i praksis selv sagt flere familier, der stadig har børn på Vestervang end der er familier, der har
flyttet et barn, og de fraflyttede familier er dermed overrepræsenteret i undersøgelsen sammenlignet
med den reelle fordeling. Rapporten er således i særlig grad en mulighed for at få indblik i de
oplevelser, som familier, der er fraflyttet Vestervang, har haft, da vi har interviewet en betydelig del af
de familier, der er fraflyttet Vestervang gennem de seneste år. Generelt fandt vi dog mange af de
samme oplevelser og holdninger blandt fraflyttede og tilbageværende familier, og derfor vurderer vi,
at holdningerne gengivet i denne rapport også findes blandt en betydelig del af de tilbageværende
forældre.
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Om undersøgelsen
Fordelingen af deltagende familier og lærere

Besøgsinterviews hos familier med børn på mellemtrinnet
Antal interviewede familier

Antal fraflyttede børn repræsenteret i
interviewene

Antal tilbageværende børn
repræsenteret i interviewene

8

8

5

Telefoninterviews med forældre til børn i indskolingen
Antal interviewede forældre

Antal fraflyttede børn repræsenteret i
interviewene

Antal tilbageværende børn
repræsenteret i interviewene

5

0

9

Telefoninterviews med lærere
Antal interviewede lærere
3
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Om undersøgelsen
Læsevejledning
!

!

!

Rapporten er struktureret således, at undersøgelsens hovedkonklusioner præsenteres først.
Dernæst følger en mere dybdegående gennemgang af de tre analytiske snit, vi har struktureret
rapporten efter: For det første har undersøgelsen vist, at Vestervang har fire forskellige grupper af
brugere. Vi gennemgår de centrale kendetegn for hver af grupperne. I rapportens anden del zoomer vi
ind på én af brugergrupperne, nemlig de familier, der har flyttet deres børn fra Vestervang til en
anden skole. Vi beskriver deres rejse fra før skolestart over deres oplevelser med Vestervang til deres
barn er flyttet til en ny skole. I analysens tredje del er fokus på, hvilke behov forældrene giver udtryk
for de har for at være tilfredse med en skole. I forlængelse heraf kigger vi på, i hvilket omfang
Vestervangs indsats i dag formår at imødekomme forældrenes behov. Hvert af de tre analytiske afsnit
opsummeres vha. en figur i starten af hvert afsnit. Endelig præsenterer vi fire anbefalinger til
Vestervang, som de interviewede forældre har givet udtryk for.
Afslutningsvis præsenterer vi de oplevelser og holdninger, der er kommet til udtryk i vores interviews
med lærere på skolen.
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Hovedkonklusioner
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Hovedkonklusioner
!

!

Der er fire typer brugere af Vestervang: De familier, der har børn på skolen, placerer sig enten
som ’kernebrugere’, der ikke overvejer at skifte skole eller som ’brugere i transit’, der fra tid til
anden overvejer et skoleskift. De ’tidligere brugere’ udgøres af familier, der har flyttet et eller
flere børn fra skolen, fordi ulemperne ved Vestervangskolen til sidst fyldte mere end fordelene.
Både ’brugere i transit’ og ’tidligere brugere’ har typisk en idealistisk tilgang til folkeskolen og vil
gerne engagere sig i barnets skolegang. Vi vurderer, at der blandt de tilbageværende familier på
Vestervang er mange familier, der er ”brugere i transit”. Endelig er den mest perifere gruppe ’ikkebrugere’, som har fravalgt skolen inden skolestart som følge af skolens dårlige rygte eller egne
oplevelser med ældre søskende eller egen skolegang.
De forældre, der har valgt at flytte deres barn fra Vestervang gennemlever en rejse, hvor de først
hører om Vestervangs dårlige ry inden deres barn starter, men alligevel vælger skolen til af
idealistiske årsager og fordi de får et godt indtryk af skolen gennem informationsmøder eller
møder med skolens ledere og lærere. Forældrene oplever derefter en periode, hvor barnet trives
og hvor de mindre integrations- og trivselsudfordringer ikke er store nok til at forældrene reelt
overvejer at flytte deres barn. Pludselig udvikler problemerne sig dog, og forældrene oplever en
periode med mobning, manglende konflikthåndtering og manglende kommunikation fra lærernes
og skolens side, hvilket resulterer i, at forældrene efter lange overvejelser opgiver og begynder at
arbejde for, at deres barn skifter skole. Rejsen slutter når barnet er startet på en ny skole, som
forældrene har langt bedre oplevelser med, hvilket de fortæller videre til nye, potentielle forældre
og derved opretholder Vestervangs dårlige ry.
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Hovedkonklusioner
!

!

!

Forældrene har grundlæggende tre forskellige behov relateret til en god skolegang: Deres mest
grundlæggende behov handler om, at barnet har det godt. Det kræver, at der ikke er mobning, at
konflikter bliver håndteret, og at lærerne behandler børnene ordentligt. Dernæst er barnets læring
og faglighed vigtigt. Det behov bliver mødt, hvis der er gode undervisningsmaterialer og
mulighed for differentieret undervisning. Derefter følger undervisningsrammerne, herunder at
skolen har gode fysiske rammer og faciliteter.
I dag oplever forældrene med tilknytning til Vestervang, at de behov, der er mindst vigtige i højest
grad bliver indfriet på Vestervang mens de behov, der er mest vigtige ikke i tilstrækkelig grad
bliver opfyldt. Forældrene har således en god opfattelse af rammerne på skolen mens de oplever,
at deres børn i længere eller kortere perioder ikke trives på skolen.
Hvis Vestervang skal klare sig bedre i forhold til at tiltrække og fastholde elever, skal skolen ifølge
de medvirkende familier sætte ind på fire punkter:
1. God krisekommunikation: Når der opstår konflikter på skolen skal informationsniveauet til
forældrene være så højt som overhovedet muligt.
2. Kald en spade for en spade: Særligt problemerne og fordommene forbundet med den store
andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk mere skal italesættes mere direkte.
3. Kommunikationsaktiviteter for at forbedre skolens ry kan ikke stå alene: Der er behov for en
reel og drastisk forandring for at vende udviklingen på skolen.
4. Skab en anden elevsammensætning: Både i forhold til elevernes etniske baggrund og
socialklasse
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Hovedkonklusioner
!

!

!

De medvirkende lærere oplever alle et godt arbejdsmiljø på Vestervang som følge af en ledelse,
der lytter, dygtige kollegaer og et godt socialt sammenhold i lærergruppen. Men de fortæller også
om en hverdag præget af ustabilitet og usikkerhed pga. reformen, skolesammenlægningen i
forbindelse med skabelsen af én Glostrup Skole og de mange diskussioner om Vestervangs
fremtid.
Lærerne mener, at elevsammensætningen med de mange tosprogede elever indimellem skaber
problemer, men at problemerne ofte fylder for meget hos forældre og i lokalsamfundet generelt,
hvor skolens negative ry ifølge lærerne ikke stemmer overens med hverdagen på skolen.
Lærerne peger på flere mulige initiativer, som kan være med til at løse udfordringerne på skolen:
1. At skabe motivation og arbejdsglæde blandt lærerne, da det i sig selv vil betyde højere trivsel
og faglighed i klasserne.
2. At slækkes på princippet om lærerskifte mellem indskoling og mellemtrin, da det i nogle
tilfælde kan være det, der skaber en velfungerende klasse.
3. At lærere og ledelse på skolen med fordel kan være mere opsøgende i forhold til forældre og
elever, der melder sig ud af det sociale fællesskab.
4. At det bør håndhæves mere, at Glostrup Skole er én skole, og at man som forælder ikke har
fuld indflydelse på, hvilken afdeling ens barn skal gå på.
5. Og at en bedre profilering og branding af skolen kan gøre en forskel.
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Vestervangs fire brugergrupper
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Vestervangs fire brugergrupper
I analysen har vi identificeret fire forskellige grupper af brugere af Vestervang. De familier, der har børn på
skolen, placerer sig enten som ’kernebrugere’ eller som ’brugere i transit’. Familierne, der har flyttet deres børn
fra skolen er ’tidligere brugere’. Og endelig er den mest perifere gruppe ’ikke-brugere’, som har fravalgt skolen
inden skolestart.
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Kernebrugere
!

Vestervangs ’kernebrugere’ er de familier, der stadig har børn på Vestervang og som ikke har
gjort sig nærmere overvejelser om at fraflytte skolen. De hører under Vestervangs distrikt, og det
affinder de sig med:
”Jeg synes, det er okay. I min verden i hvert fald. Mine tre børn har gået der. […] Det har været sociale
udfordringer, men fagligt er det okay. Lærerne er fine. Jeg synes Vestervang er en ok skole.” (mor til
tilbageværende datter)
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Brugere i transit (I)
!

Den anden gruppe af familier på Vestervang er brugere i transit. De oplever problemer af større
og mindre omfang på skolen – både fagligt og socialt. Men de oplever også de gode sider af
skolen, som f.eks. klasser, der fungerer, glade børn og undervisning af god kvalitet. De overvejer
dog fra tid til anden at skifte skole, når de dårlige oplevelser fylder mere end de gode. De
forholder sig kritisk til skolen og er opmærksomme på, hvad der ikke fungerer, og om tingenes
tilstand forværres:
”Vi overvejede at flytte vores søn, da vi opdagede, det ikke var så godt med hans læsefærdigheder. Men så fandt
vi ud af, at lærerne havde meget godt styr på det. Og så overvejede vi det igen, da han var oppe og toppes med
en anden dreng i klassen. Og så endnu engang da vi fik at vide, at hans klasse skulle slås sammen med en
anden” (mor og far til tilbageværende søn)
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Brugere i transit (II)
!

Det er kendetegnende for forældrene i transit-gruppen, at de ofte har en idealistisk tilgang til
folkeskolen. Det er en selvstændig værdi for dem, at deres børn går i den lokale folkeskole. Derfor
vil de også gerne engagere sig i børnenes skolegang og arbejde for, at der bliver opbygget et godt
forældre- og elevsammenhold i klassen. Derudover opfatter de sig selv som åbne og tolerante
mennesker, der godt kan håndtere, at der er børn fra andre sociale lag og andre kulturer. De vil
ikke ses som hverken ’snobbede’ eller ’racister’:
”Til et møde på skolen havde vi hørt, at der var flere fra anden etnisk herkomst, f.eks. en niende klasse kun med
indvandrerbørn – ikke jeg har et problem med det, men 100 procent den ene vej er lidt voldsomt.” (far til
tilbageværende søn)
”Vestervang er kendt som en skole med mange tosprogede elever og mange udfordringer rent etnisk. Og det er
jo rigtigt nok, men det behøver ikke være et problem. […] Vi er rigtigt kede af, der skal være det skel. At vi skal
kaldes dem fra de finere kvarterer.” (far til tilbageværende datter)
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Tidligere brugere
!

Den tredje brugergruppe er de tidligere brugere. De har haft et eller flere børn på Vestervang, men
har rykket dem til en anden skole. Gruppen minder meget om brugerne i transit – de er dog endt
med at tage konsekvensen af, at problemerne fylder mere end fordelene og dermed flyttet deres
barn. De tidligere brugere har stadig en grundlæggende overbevisning om, at deres børn skal gå i
den lokale folkeskole, fordi det er ’det rigtige’. Og de var engagerede i det sociale omkring
klassen, indtil de valgte at flytte deres barn. Derfor har deres rejse hen imod et skoleskift også
været lang og hård, og den har typisk involveret, at de har måttet bryde med deres egne moralske
overbevisninger:
”Det var en lang proces for os, fra jeg først nævnte, at vi måtte flytte hende. Hendes far sagde ’jeg er slet ikke
der’. Det tog måneder. Vi ville gerne have tingene til at fungere, hvor hun var. For det at flytte hende er et stort
indgreb, som skulle være absolut sidste udvej.” (mor til fraflyttet datter)
”Jeg var på, at vi må kunne klare det her på Vestervang. Jeg tænkte, at det må da kunne lade sig gøre at gå i
folkeskole. Jeg ville kæmpe kampen. Men det kunne ikke lade sig gøre.” (far til fraflyttet datter)

19

© Copyright

09/12/14

Ikke-brugere
!

Den sidste mest perifere gruppe er ikke-brugerne. De hører egentlig under Vestervangs
skoledistrikt, men har allerede inden skolestart fravalgt Vestervang, og barnet er startet i en
anden skole – folkeskole eller privatskole. Det valg har de truffet enten på baggrund af egne
tidligere dårlige oplevelser med skolen – typisk fra ældre søskende eller forældrenes egen
skolegang på Vestervang - eller på grund af de rygter, der florerer i lokalsamfundet. De negative
rygter er centreret om to forhold: Dels at der er et generelt højt konfliktniveau på skolen, der ikke
tages ordentligt hånd om fra ledelsens side, og dels at Vestervang er en skole med mange
indvandrerbørn fra socialt belastede familier.
”Vi hørte i børnehaven, at et par tvillingepiger skulle have været på Vestervang, men der skulle de i hvert fald
ikke over, for der havde deres storebror gået, og der var meget lærerfravær og manglende trivsel.” (mor til
fraflyttet datter)
”Jeg mødte modviljen mod Vestervang allerede blandt forældre i vuggestuen. Særligt blandt dem, der var
opvokset i Glostrup. De vidste godt, hvor de ville have deres børn hen.” (far til fraflyttet datter)
”Skolen har ikke et godt ry. I ryet ligger der, at der ikke bliver gjort noget. Man bliver ikke hørt, og der bliver
ikke taget hånd om tingene. Det sejler. Den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør. […] Og så kører der sådan
noget med, at der er mange indvandrere og socialt belastede børn. […] Folk siger, at det er ikke et sted, man
sender sine børn hen.” (mor til fraflyttet søn)
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Om de fire brugergrupper
!

!

Da rapporten bygger på en kvalitativ analyse kan vi ikke sige noget endeligt om, hvor mange
familier, der indgår i hver af de fire grupper. På baggrund af udsagn fra de familier, der har deltaget
i analysen, vurderer vi, at der blandt de tilbageværende familier på Vestervang er mange familier,
der er ”brugere i transit”. Familierne i analysen giver udtryk for, at de selv og mange, de kender,
løbende har overvejelser om, hvorvidt ulemperne ved Vestervang er for store sammenlignet med
fordelene. Dertil skal lægges, at vi samtidig vurderer, at mange af de familier, der ønsker at
engagere sig aktivt i at skabe et godt forældre- og elevsammenhold i klassen, også placerer sig i
gruppen af brugere i transit. Omvendt har familierne i analysen givet udtryk for, at de ikke kender
mange familier, der uden forbehold ønsker at beholde deres barn på Vestervang.
Antallet af ikke-brugere kan vi heller ikke sige noget repræsentativt om, men det har været tydeligt i
alle de gennemførte interviews, at Vestervang har et rigtig dårligt ry blandt mange forældre i
kommunen, og at det blandt andet kommer til udtryk ved, at forældre gør, hvad de kan for at undgå
at deres barn skal starte på Vestervang.
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De tidligere brugeres rejse hen mod
skoleskift
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De tidligere brugeres rejse hen mod skoleskift
!

!

!

I analysen har vi forholdsmæssigt interviewet en betydelig del af de tidligere brugere, der har flyttet
et eller flere børn fra Vestervang. Derfor har vi nedenfor valgt at fokusere særligt på disse familiers
oplevelser - også fordi deres overvejelser omkring Vestervang inden de valgte at flytte deres barn i
vid udstrækning kan afspejle og repræsentere de tanker, som brugerne i transit har på nuværende
tidspunkt.
Som det ses af modellen på næste side gennemlever forældrene en rejse, hvor de først hører om
Vestervangs dårlige ry inden deres barn starter, men alligevel vælger skolen til af idealistiske
årsager og fordi de får et godt indtryk af skolen gennem informationsmøder eller møder med
skolens ledere og lærere. Forældrene oplever derefter en periode, hvor barnet trives og hvor de
mindre integrations- og trivselsudfordringer ikke er store nok til at forældrene reelt overvejer at
flytte deres barn. Pludselig udvikler problemerne sig dog, og forældrene oplever en periode med
mobning, manglende konflikthåndtering og manglende kommunikation fra lærernes og skolens
side, hvilket resulterer i, at forældrene efter lange overvejelser opgiver og begynder at arbejde for,
at deres barn skifter skole. Rejsen slutter når barnet er startet på en ny skole, som forældrene har
langt bedre oplevelser med, hvilket de fortæller videre til nye, potentielle forældre og derved
opretholder Vestervangs dårlige ry.
På de efterfølgende sider beskriver vi de tidligere brugeres rejse hen mod skoleskiftet i flere detaljer.
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De tidligere brugeres samlede rejse
HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

VI
GØR
DET!

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod
Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

Oplever en helt anden stemning på den nye skole

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter

DET
GÅR
IKKE

Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer
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09/12/14

Hvor skal mit barn gå?
!

!

Mange af forældrene blandt de tidligere brugere er ikke selv fra Glostrup, men derimod flyttet
dertil som familie, inden børnene skulle starte i skole. Første skridt på de tidligere brugeres rejse
er derfor at flytte til kommunen og finder ud af, at deres børn tilhører Vestervangs skoledistrikt.
Familierne er her potentielle brugere.
Forældrene søger information om kommunens skole og hører i den forbindelse om Vestervangs
dårlige ry. Det dårlige ry er centreret omkring den høje andel af børn med indvandrerbaggrund og
omkring, at skolen ikke er god til konfliktløsning.
”Vestervangskolen? Det er der, hvor der går mange indvandrere, og der bliver solgt stoffer lige uden for
skolen” (mor til fraflyttet søn)
”Jeg kan huske, at da vi flyttede til kommunen og fik at vide, at vi hørte til Vestervang, så tænkte jeg ’vi flytter
nok inden’. Vi skal bo her nogle år, og så finder vi på noget andet. Jeg havde allerede der hørt, det var lidt
blandet på Vestervang. Man kunne være heldig og uheldig” (mor til fraflyttet datter)

"Jeg tror generelt, de har et dårligt ry, men det valgte jeg at se bort fra." (mor til fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter
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Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole
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Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer

09/12/14

Skal vi gøre det?
!

!

!

!

I løbet af det næste skridt på rejsen går forældrene i gang med at undersøge Vestervang nærmere
og forholde sig til den information, de har fået om skolen – også gennem rygter. De taler med
andre forældre f.eks. fra børnenes daginstitutioner.
Det er kendetegnende for forældrene i dette stadie, at de meget gerne vil vælge Vestervang, fordi
det er den lokale folkeskole. De mener, at det er vigtigt for deres børn at gå i skole tæt på
hjemmet og at lære børnene fra lokalområdet at kende.
Desuden har forældrene typisk en idealistisk holdning til folkeskolen og mener derfor også, de
bør vælge Vestervang, når det nu engang er den skole, de er tilknyttet.
Forældrene overvejer således i dette stadie, hvor meget skolens dårlige rygte vægter i forhold til
deres lyst til at sende børnene i den lokale skole og deres moralske overbevisninger i forhold til
folkeskolen som institution.
”Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo en del tosprogede, og det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil” (mor til
fraflyttet datter)
"Når vi sagde, vores børn skulle på Vestervang, sagde dem, der er vokset op i kommunen ’den slipper aldrig af
med det dårlige ry, den har fået’. Dengang de gik i skole, var den forfærdelig at gå på. Men vi fokuserede ikke
så meget på, hvad andre sagde. " (mor til fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter

26

Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole

© Copyright

Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer

09/12/14

Vi gør det!
!

!

I tredje skridt på rejsen træffes beslutningen, og forældrene vælger, at deres børn skal gå på
Vestervang på trods af skolens dårlige ry.
Beslutningen er i mange tilfælde ansporet af, at forældrene har været til et møde på skolen eller i
en anden forbindelse har besøgt skolen og snakket med lærere og ledelse. Dette giver dem et
mere positivt indtryk, og forældrene overbevises om, at skolens personale er kompetent og i
stand til at varetage de udfordringer, som rygterne beretter om.

”Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde” (far til
fraflyttet datter)
”Vi spurgte faktisk til, om der var plads på Nordvang. Og så gjorde jeg noget ud af det, da vi nåede tæt på, at
hun skulle starte i skole, og jeg besøgte både Vestervang og Nordvang. Og i forhold til stemningerne, synes jeg,
Vestervang var klart mere tiltalende, så derfor valgte vi den" (Mor til fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter
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Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole
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Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer

09/12/14

Det skal (nok) gå!
!

!

På rejsens fjerde skridt er børnene startet på skolen, og familierne oplever søde og kompetente
lærere og god forældrekontakt. Klasserne beskrives som relativt harmoniske og velfungerende i
børnenes første år på skolen. Forældrene tænker, at det nok skal gå og at de har taget det rigtige
valg.
Familierne oplever dog, at skolen har mindre problemer, og at der er nogle
integrationsudfordringer, men ikke i et omfang, der gør at de alvorligt overvejer at barnet skal
flytte skole. Ikke mindst fordi forældrene har den holdning, at det skal gå! Det skal kunne lade sig
gøre at have en velfungerende folkeskoleklasse med børn fra forskellige kulturer og sociale lag.
”Der var selvfølgelig nogle små ting med halalkød, og at det altid var de samme fire forældre, der stod for det
sociale. Men det fungerede” (far til fraflyttet datter)
”Min søns klasse var god. Det var også en god forældregruppe. Selve klassen indtil det blev skidt, kan jeg ikke
sige noget dårligt om. I den første årrække fra 0. til 3. klasse var det meget harmonisk. Alle snakkede
sammen” (mor til fraflyttet søn)
”Alle holdt fødselsdag og var gode til at deltage i de sociale arrangementer. Vi gjorde faktisk det, at hvis nogen
ikke kunne deltage, fordi deres forældre skulle noget, så tog vi hinandens børn med” (mor til fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter
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Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole
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Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer

09/12/14

Det går ikke
!

!

!

På dette stadie i rejsen sker der det, at de små problemer og udfordringer, der har været der fra
starten vokser sig store og forældrene oplever, at det hele pludselig eksploderer.
Der kan ikke peges på én bestemt faktor, der forårsager eksplosionen. Der er derimod tale om et
sammensurium af forskellige dårlige oplevelser: Forældrene oplever konflikter – både mellem børn
og mellem forældre- og de oplever lærere, der ikke håndterer konflikterne, og som ikke
informerer om klassens problemer, hvilket gør det vanskeligere for forældrene selv at tage hånd
om problemerne.
Forældrene bliver frustrerede over situationen, og den manglende konfliktløsning betyder i sidste
ende, at forældrene bliver desperate.
”Så startede min datter på mellemtrinnet, og så blev det værre. De nye lærere var meget uengagerede og
ligeglade. Vi vidste ikke, hvad der foregik. Der var ingen årsplaner. Kommunikationen til forældrene var meget
mangelfuld.” (mor til fraflyttet datter)
”Jeg oplevede konflikter på konflikter. Skænderier mellem eleverne indbyrdes og mellem lærerne. Forældre, der
kom over og stod og råbte og skreg af lærerne. Og forældre indbyrdes, der var oppe at skændes. Det var
forfærdeligt.” (mor til fraflyttet datter)
"På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner" (mor til
fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter
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Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole
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Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer

09/12/14

Ikke på mit barns bekostning!
!

!

!

På dette stadie beslutter forældrene, at de er nødt til at handle. Problemerne er blevet så
voldsomme, at det går for meget ud over barnet. Forældrene vil ikke længere lade deres gode
intentioner i forhold til at bruge den lokale folkeskole udfolde sig på deres barns bekostning.
Forældrene lægger pres på Vestervang i forhold til, at de skal handle. De begynder samtidig at
opsøge og undersøge andre skoler.
Flere af familierne beskriver den dominerende følelse på dette stadie som tristhed. Det er et
kæmpe nederlag at måtte erkende, at problemerne ikke kan løses, og både børn og forældre er
meget kede af det. I sidste ende flytter forældrene barnet til en anden skole.

"Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters selvværd for et eller andet integrationsprojekt" (mor til
fraflyttet datter)
”Jeg tænkte bare, at det ikke var rimeligt, at min datter skulle have den hverdag. Hvis vi andre havde det sådan
på vores job, ville vi jo gå fuldstændig ned. Jeg havde mange tudesamtaler med ledelsen og også nogle møder.
Jeg var ked af det hele tiden” (mor til fraflyttet datter)
”Jeg kiggede på skolernes hjemmesider, hvor man kan se elevtal, og jeg kunne se, der var en reel mulighed på
Søndervang. Så tog jeg kontakt til skolelederen, men vi fik bare at vide, at der var fyldt i klasserne.
Så begyndte vi at kigge efter privatskoler og skoler i andre kommuner" (mor til fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter
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Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole
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Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer
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Tænk, at det kan være så godt!
!

!

Nu er barnet kommet på en anden skole, og familierne oplever her en helt anden stemning.
Børnene hilser på hinanden, når de mødes, og lærerne tager godt imod barnet i den nye klasse.
Forældrene beskriver, at de oplever en højere undervisningsstandard og et bedre
informationsniveau – både når der er konflikter, og når der ikke er.
Der opstår en feedback-effekt til rejsens første stadie: Ved rejsens slutning bliver familierne meget
opmærksomme på, at der er en stor kontrast mellem den nye skole og Vestervang. Den historie
fortæller de videre, hvilket påvirker Vestervangs ry og dermed de potentielle brugere, som
befinder sig på rejsens første stadie.
”Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter blev
præsenteret i klassen ville de alle sammen gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var en helt anden
kultur. Man vil hinanden det bedste. På Vestervang vil alle hinanden det værste” (far til fraflyttet datter)
”Jeg har ikke fortrudt, at vi flyttede hende ét sekund. Den nye skole er meget mere velfungerende. De stiller også
krav til forældrene – vi skal både gøre rent og komme til sociale ting.” (far til fraflyttet datter)
"Den nye klasselærer kom første dag på klasseværelset og tog imod hende og han virkede god og rolig. Et par dage
efter hun startede, blev jeg ringet op af dansklæreren som spurgte ind til, hvorfor hun skiftede. Hun informerede
om sit syn på klassen og det arbejde, hun var i gang med. Der var planer for, hvad de skulle lave og et helt andet
fagligt niveau både i dansk og matematik. Jeg følte mig tryg ved at aflevere hende der, og vi oplevede hurtigt en
pige, som havde en masse legeaftaler. Det havde hun slet ikke på Vestervang, hvor hun lukkede sig helt inde" (mor
til fraflyttet datter)

HVOR
SKAL MIT
BARN
GÅ?

Flytter til kommunen
Hører om skolens dårlige ry med
indvandrere og manglende problemløsning

Vestervang-skolen? Det er der, hvor der går mange
indvandrere og der bliver solgt stoffer lige uden for skolen.
– Mor til fraflyttet søn

TÆNK,
AT DET
KAN VÆRE
SÅ GODT!

Undersøger skolen

SKAL
VI GØRE
DET?

Vil gerne vælge folkeskolen
– også af idealistiske årsager

Vi har valgt at bo i Glostrup, og der er jo del tosprogede og
det vidste vi jo godt, da vi flyttede hertil.
– Mor til fraflyttet datter

DET
SKAL
(NOK)
GÅ!

Får et positivt indtryk af skolen

Så fik vi et møde med lederen på Vestervang, og det
var rigtig godt. Vi gik ret trygge fra det møde.
– Far til fraflyttet datter

IKKE
PÅ MIT
BARNS
BEKOSTNING

Oplever en højere undervisningsstandarden
og informationsniveau

Lægger pres på skolen
Opsøger og undersøger andre skoler
Er meget ked af det

Jeg ville ikke betale prisen i form af min datters
selvværd for et eller andet integrationsprojekt.
– Mor til fraflyttet datter

Oplever søde lærere

Pludselig eksploderer det

Oplever god forældrekontakt
Oplever mindre problemer og integrationsudfordringer

DET
GÅR
IKKE

Der var selvfølgelig sådan nogle små ting med halalkød
og at det altid var de samme fire forældre, der stod for
det sociale, men det fungerede.
– Far til fraflyttet datter

31

Oplever at børnene hilser på hinanden
og lærerne tager godt imod

Den dag, vi mødte op ude på Søndervang var det
som en dag ud af Morten Korch. Og da min datter
blev præsenteret i klassen ville de alle sammen
gerne være den, der skulle vise hende rundt. Det var
en helt anden kultur. Man vil hinanden det bedste.
På Vestervang vil alle hinanden det værste.
– Far til fraflyttet datter

Taler med andre forældre

Får et møde i stand med skoleleder og lærere

VI
GØR
DET!

Oplever en helt anden stemning på den nye skole
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Oplever konflikter – både mellem
børn og mellem forældre
Oplever lærere, der ikke håndterer konflikter

På tre måneder gik der tre elever ud. Inden gik det
egentlig ok, men pludselig lå det hele i ruiner.
– Mor til fraflyttet lærer

09/12/14

Forældrenes behov vs. forældrenes
oplevelser
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Forældrenes behov vs. forældrenes oplevelser
!

!

!

I interviewene med forældrene har vi bl.a. haft fokus på at afdække, hvad forældrene beskriver
som de vigtigste behov relateret til deres børns skolegang.
Forældrenes behov kan sættes op i en behovspyramide, hvor de vigtigste behov er placeret
nederst i pyramiden, og de mindre vigtige er placeret i toppen. Behovene længere oppe i
pyramiden, får først lov at fylde noget i forældrenes bevidsthed, når de mere basale behov i
pyramidens bund er opfyldt. Og samtidig er det, når behovene i bunden af pyramiden ikke bliver
opfyldt, at forældrene overvejer og vælger at flytte deres barn til en anden skole.
I modellen på næste side har vi beskrevet de behov, som forældrene har for at have det godt med,
at deres barn går på Vestervangskolen. I bunden af modellen har vi beskrevet, hvordan forældrene
i dag oplever situationen på Vestervang.
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Forældrenes behov vs. forældrenes oplevelser
FORÆLDRENES BEHOV

FORÆLDRENES OPLEVELSER
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Forældrenes behov vs. forældrenes oplevelser
!

!

!

Som det fremgår af modellen på foregående side, giver forældrene udtryk for, at deres mest
grundlæggende behov handler om, at barnet har det godt. Det kræver, at der ikke er mobning, at
konflikter bliver håndteret, og at lærerne behandler børnene ordentligt. Midterst i pyramiden er
barnets læring og faglighed placeret. Det behov bliver mødt, hvis der er gode
undervisningsmaterialer og mulighed for differentieret undervisning. Øverst i pyramiden er
undervisningsrammerne placeret, herunder at skolen har gode fysiske rammer og faciliteter.
Hvis vi ser på hvordan de deltagende forældre oplever situationen på Vestervang i dag, så er
behovspyramiden vendt om, så de behov, der er mindst vigtige i højest grad bliver indfriet på
Vestervang mens de behov, der er mest vigtige ikke i tilstrækkelig grad bliver opfyldt. Forældrene
har således en god opfattelse af rammerne på skolen mens de oplever, at deres børn i længere
eller kortere perioder ikke trives på skolen.
Nedenfor gennemgår vi hvert af de tre trin i behovspyramiden med fokus på, hvad forældrene
oplever i dag.
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Behov: Mit barn har det godt
!

Særlig de fraflyttede børn og deres forældre beskriver en hverdag på Vestervang, der var præget
af massiv mobning og mange konflikter eleverne imellem. Samtidig oplevede de, at når
konflikterne nåede et vist niveau, holdt lærere og ledelse op med at forsøge at håndtere dem,
hvilket forværrede situationen og resulteret i et klassemiljø uden gensidig forståelse og respekt –
både eleverne imellem og mellem lærere og elever. Blandt de tilbageværende forældre er der
også en generel oplevelse af, at børnene har længere eller kortere perioder, hvor de ikke trives
på Vestervang og at konflikterne ikke bliver håndteret godt nok.
”Når vores datter kom hjem fra skole, havde hun aldrig lektier for, fordi hun lavede dem i frikvartererne for at
undgå konflikterne. Det er jo ikke helt sådan, skoledagen skal bygges op. Det sociale er en stor del af
folkeskolen”. (mor til fraflyttet datter).
”Der var bare ikke rart at være i klassen. Alle var uvenner, og lærerne gjorde ikke noget ved det. Jeg fik lov at
blive hjemme og var hjemme 2-3 uger”. (fraflyttet pige)
”I de uger, hun ikke var i skole, holdt jeg fri sammen med hende for at prøve at få hende til at være glad igen”.
(mor til fraflyttet datter)
”Der var 7-8 måneder, hvor min søn slæbte sig over i skolen. Nogle dage kom han ikke. Nogle dage kom han,
men gik igen pga. mobning. Det er selvfølgelig forkert af ham at gå, men hvad skal man gøre når læreren ikke
gør noget?” (mor til fraflyttet søn)
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Behov: Mit barn lærer noget
!

!

Forældrene i undersøgelsen har lidt varierende oplevelser af den faglige kvalitet på Vestervang,
men de er alle bevidste om, at Vestervang har en god placering i forhold til karaktergennemsnit
på kommunens folkeskoler, hvilket opleves som positivt, men ikke nødvendigvis helt dækkende
og retvisende i forhold til deres egne oplevelser af det faglige niveau på skolen generelt. Særligt
fremhæver flere forældre, at de ønsker mere differentieret undervisning og opdaterede
undervisningsmaterialer.
Forældrene til bogligt svagere børn har en mere positiv oplevelse af den faglige kvalitet end
forældre til bogligt stærke børn. Undersøgelsen tegner således et billede af, at Vestervang er
bedre til at fange børnene i bunden af klassen ved at give dem ekstra hjælp, mens børnene i
klassens top ikke tilgodeses, når undervisningen bliver planlagt og udført.

"Jeg synes, at undervisningen har været af rimelig høj kvalitet. Vores søn var ikke ret god til at læse, og så fik
han ekstra læsehjælp. Og det hjalp rigtig meget" (mor til tilbageværende søn)
"Vi har oplevet en ret svingende faglighed. F.eks. at vores datter fik en danskbog, der var beregnet til 2
klassetrin under ham" (mor til fraflyttet datter)
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Behov: Mit barn har ordentlige rammer
!

!

Vestervangs fysiske faciliteter, særligt i form af de nærliggende fodboldbaner, fremhæves af flere
familier som et plus ved skolen. Det er dog ikke i forbindelse med egne, konkrete positive
oplevelser forbundet med de fysiske faciliteter, at forældrene kommer i tanker om de udmærkede
fysiske rammer. Det skete derimod, når samtalen faldt på, hvad Vestervang kan spille på, hvis
skolen gerne vil sætte fokus på sine styrker i kommunikationen til omverdenen. Det er således
ikke et forhold, som børn og forældre har overskud til at glædes ved, hvis ikke de to mere basale
behov er opfyldt.
Udover særlige fysiske faciliteter dækker skolens rammer også over bygningernes generelle
tilstand – om de er nye og ordentligt istandsatte. Det forhold opleves som rimeligt i orden af de
deltagende familier.

”Vestervang er jo en af de yngre skoler. Så bygningsmæssigt tror jeg faktisk, den er okay. De har haft nogle
udfordringer med asbest og pcb. Men det har de vel på alle skoler.” (far til tilbageværende søn)
"De har jo de der fodboldbaner rigtig tæt på, og det er dejligt at have så gode faciliteter”. (far til tilbageværende
søn)
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Anbefalinger til Vestervang fra
forældrene
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Anbefalinger fra de deltagende forældre
!

I interviewene med forældrene bad vi dem om at forholde sig til konkrete initiativer, som andre
kommuner har arbejdet med i lignende situationer samt selv at komme med forslag til, hvad der
skal til, for at udfordringerne på Vestervang bliver løst. Deres svar har vi sammenfattet i fire
anbefalinger, som er gengivet på de følgende slides.

Anbefaling 1: God krisekommunikation
Forældrene peger på, at når noget går galt i en klasse eller på skolen som helhed er det helt centralt,
at informationsniveauet til forældrene er så højt som overhovedet muligt. Det er, når
kommunikationen mangler, at konflikterne bliver forværret, og forældrene begynder at overveje at
flytte barnet. God krisekommunikation kan også bidrage til, at enkeltsituationer ikke får lov at
fastholde skolens dårlige ry.
”Vi oplevede af to omgange, at der havde været en stor konflikt i klassen, som vi ikke fik noget at vide om. Vi blev ikke
involveret. Der blev ikke taget fat ordentligt om problemerne” (mor til fraflyttet datter)
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Anbefalinger fra de deltagende forældre
Anbefaling 2: Kald en spade for en spade
Familierne fremhæver, at alle forældre på skolen er klar over skolens udfordringer og også taler om
det indbyrdes. Det samme tror de, at lærere og ledere gør. Samtidig oplever forældrene, at det høje
antal elever med anden etnisk baggrund end dansk er et emne, der ikke bliver talt åbent omkring.
Særligt på f.eks. forældremøder og informationsmøder, men også i dialogen mellem forældre og
lærere og ledelse. Forældrene efterspørger, at skolen bliver bedre til at tale om udfordringerne uden
for megen indpakning. Ikke for at tale problemerne op, men for at forholde sig direkte til dem, da det
alligevel er noget, mange forældre taler om indbyrdes.
”Der er ikke blevet nævnt noget fra skolens side om udfordringerne. Ikke over for os og heller ikke til de møder, inden
børnene starter i skolen. Du kan jo godt lave et skræmmebillede ved at snakke om det, men hvis der ikke bliver snakket om
tingene, kan man heller ikke snakke om, hvordan problemerne kan løses”. (far til tilbageværende søn)

Anbefaling 3: Kommunikationsaktiviteter for at forbedre skolens ry kan ikke stå alene
Alle de interviewede familier påpeger, at Vestervangs problemer ikke er nogle, man blot kan
kommunikere sig ud af – f.eks. ved at fortælle mere om de gode ting ved skolen. Der er behov for en
reel og drastisk forandring for at vende udviklingen på skolen.
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Anbefalinger fra de deltagende forældre
Anbefaling 4: Skab en anden elevsammensætning
Vestervangs elevsammensætning er præget af en stor andel af børn med etnisk minoritetsbaggrund.
Mange af familierne har oplevet, at klasser sagtens kan fungere fint, selvom størstedelen af børnene
kommer fra indvandrerfamilier. Men alligevel beskrives den store andel af elever med etnisk
minoritetsbaggrund som problematisk i to sammenhænge:
1. Den giver skolen et dårligt rygte og påvirker dermed antallet af ”ikke-brugere”, der fravælger
skolen inden skolestart.
2. Det bliver sværere at løse problemerne, når de opstår, og dermed undgå at konflikter eskalerer.
Kulturelle forskelle gør det svært for forældrene at tale sammen.
Vestervang ligger ifølge forældrene i et område med mange socialt belastede familier, hvilket også
præger elevsammensætningen på skolen. Igen beskrives det som et forhold, der ikke nødvendigvis
udgør et problem, men som kan forværre tingenes tilstand, når først der opstår konflikter, fordi
elevernes forældre ikke har overskud til at gå aktivt ind og prøve at løse problemerne.
Alle familierne fremhæver derfor, at Glostrup Kommune må blande eleverne på kommunens
folkeskoler i højere grad, så fordelingen på Vestervang bliver mere jævn – både i forhold til etnisk
baggrund og socialklasse.
”Jeg tror ikke, Vestervang kan løfte den opgave, for det går højere op i systemet. Man kan tale om integrationspolitik og
befolkningssammensætning i det her område. Den måde, man har tilladt, at det hele bliver samlet her, og så på den
anden side af Ringvejen, der har vi flagstænger med danske flag, villaer, parcelhuse og lyserøde piger, der hedder
Caroline, Nicoline og Sofie”. (far til fraflyttet datter)
”De skal blande børnene. Vi kan ikke flydende dansk og kan ikke hjælpe vores børn. Jeg gik kun i skole i 10 år. Nogle har
måske kun gået i 5 år. De danske forældre har gået i skole og på universitet her” (mor til tilbageværende datter)

42

© Copyright

09/12/14

Lærernes oplevelser og holdninger
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Lærernes oplevelser og holdninger
!

!

Som en del af undersøgelsen har vi interviewet tre lærere, der arbejder på Vestervang. Alle tre er
overordnet glade for deres job, for skolen og for eleverne.
Vi belyser på de følgende sider deres oplevelser med og holdninger til Vestervang ud fra tre
temaer:
1. Arbejdsmiljøet på Vestervang.
2. Skolens udfordringer i forhold til tiltrækning og fastholdelse af elever.
3. Mulige løsninger i forhold til tiltrækning og fastholdelse af elever.

”Jeg er super glad for at være herude, og jeg ville bliver meget ked af det, hvis der skete skolen noget.” (Lærer)
”Det er en dejlig arbejdsplads.” (Lærer)
”Jeg har været her siden, jeg blev uddannet lærer. Der er plusser og minusser, men det har overordnet været
fint.” (Lærer)
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Tema 1: Arbejdsmiljø
De tre lærere har generelt en positiv oplevelse af arbejdsmiljøet på Vestervang. Det skyldes:
! At de oplever en ledelse, der lytter til dem.
! At de oplever fagligt kompetente kollegaer.
! At de oplever et godt socialt fællesskab med deres kolleger.

!

”Jeg synes, det er et vidunderligt sted. Vi engagerer os rigtig meget i de børn, vi har. Vi kan sætte os ind på
lærerværelset og græde sammen over den nye reform. Vi har det godt socialt herude.” (Lærer)
”Her er lærere, som er meget fagligt kompetente og som er utroligt dygtige til at tage sig af de børn, der er
her” (Lærer)

!

Men lærernes hverdag er også præget af en følelse af usikkerhed og manglende stabilitet. Den
følelse skyldes ifølge lærerne:
! Folkeskolereformen, som har medført udfordringer og forandringer på en lang række punkter.
! Skiftende ledelse efter dannelsen af Glostrup Skole.
! Den løbende debat om Vestervangs problemer og mulige løsninger - herunder om skolen skal
laves om til udskolingscenter - som skaber en generel usikkerhed om skolens fremtid.
”Der har været skiftende ledelse de sidste år. Vi har savnet en fast ledelse, der kender os.” (Lærer)
”Efter den nye reform har tingene bare ikke fungeret ret godt” (Lærer)
”For et par år siden var der jo snak om, at Vestervang skulle laves til en udskolingsskole. Det er vi stadig
lidt nervøse for” (Lærer)
”Kommunen burde sørge for, at der kom ro på i forhold til, at vi kender Vestervangskolens fremtid. Vi er
rigtig bekymrede for hvad der mon skal ske.” (Lærer)
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Tema 2: Skolens udfordringer
!

!

!

Lærerne oplever, at den eneste større udfordring på Vestervang er den store andel af tosprogede
elever fordi:
! Den giver skolen et dårligt ry – som lærerne oplever ikke er fortjent, da lærerne ofte oplever
meget velfungerende klasser med en stor andel af tosprogede.
! Den kan skabe reelle sociale problemer i klassen, hvis flertallet af forældre ikke er særligt
engagerede i forældresamarbejdet, og hvis de ikke deltager i fx fødselsdage.
Generelt oplever lærerne at eventuelle udfordringer i en klasse ikke skyldes antallet af tosprogede,
men i højere grad kan opstå:
! Hvis der er mange tosprogede fra samme nationalitet, så de taler et andet sprog end dansk
sammen.
! Hvis der ikke er et ordentligt forældresamarbejde.
! Hvis enkelte problematiske elever skubber til den sociale balance i klassen.
Lærerne oplever endvidere, at nogle forældre reagerer for hurtigt med at ville flytte deres børn
med elevsammensætningen som forklaring i stedet for at blive og forsøge at løse problemerne.
”Hovedkernen i problemet med fraflytning er, at vi er i et kvarter med mange tosprogede elever. Og det er en
stor del af forklaringen på, at mange fravælger skolen.” (Lærer)
”Jeg er vild med klasser med mange tosprogede. Det giver en rigtig god dynamik, og næsten alle vores elever er i
bund og grund rigtig søde. Antallet af tosprogede er ikke et problem i sig selv, kun hvis der er mange elever med
samme nationalitet, så de begynder at tale fx tyrkisk sammen.” (Lærer)
” Alle de danske børn kommer til fødselsdagene, men de tosprogede kommer ikke i samme grad og det kan være
et problem for det sociale.” (Lærer)
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Tema 3: Mulige løsninger
I interviewene har lærerne peget på en række elementer på Vestervang, der allerede fungerer rigtigt
godt, og som skolen med fordel kunne gøre endnu mere ved. Derudover har de også nævnt nogle
nye løsningsmuligheder. De er samlet opsummeret nedenfor:
!

!

!

!

!

En god klasse forudsætter gode lærere. Og en god lærer er først og fremmest en motiveret lærer.
Derfor skal skolen skabe motivation og arbejdsglæde blandt lærerne, hvilket vil betyde højere
trivsel og faglighed i klasserne. Motivation skabes gennem fleksibilitet og medbestemmelse,
hvilket særligt er vigtigt i en tid med store reformer.
Det fungerer godt, at der indimellem slækkes på princippet om lærerskifte mellem indskoling
og mellemtrin, fordi kontinuitet i en klasses lærere i nogle tilfælde kan være det, der skaber en
mere velfungerende klasse.
Både lærere og ledelse på skolen kunne med fordel være mere opsøgende i forhold til forældre
og elever, der melder sig ud af det sociale fællesskab.
Skolen bør holde mere fast i, at Glostrup Skole er én skole, og at man som forælder ikke har fuld
indflydelse på, hvilken afdeling ens barn skal gå på. En mere stram styring fra central side kan
skabe en bedre fordeling af tosprogede elever på Glostrups Skoles forskellige afdelinger.
Vestervang har mange styrker og kvaliteter, som man bør have mere fokus på at videreformidle til
omverdenen. Lærerne peger på et behov for en bedre profilering og branding af skolen.
”Man får en god klasse ved at der er nogle gode lærere. En lærer, der gerne vil sin klasse. En dygtig lærer.” (Lærer)
”Vi burde troppe op ved deres bopæl, når familier ikke møder op til arrangementer. Vi er for slappe”. (Lærer)
”Man har søsat nogle kriterier for rekruttering af ressourcestærke børn, men det bliver ikke håndhævet nok” (Lærer)
”Jeg er bange for, at skolens styrker først bliver synlige, når man træder ind på døren. Når vi får dem ind, virker det,
men ryet står i vejen. Der mangler noget branding af skolen og et fokus på de gode historier.” (Lærer)
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