Forældrerådgivningen i Skole og Samfund
Forældrerådgivningen har i en del år rådgivet forældre over hele landet.
Forældrerådgivningen blev startet i 2005 som et pilotprojekt i Skole og Samfund og
finansieret af Undervisningsministeriet. Der viste sig hurtigt at være behov for rådgivning
om børns skolegang.

Skole og Samfund opretter Forældrerådgivning
i samarbejde med Høje-Taastrup

Rådgivning om vanskeligheder med skolegangen.

For at tage vanskelighederne i opløbet og udnytte lokalkendskabet er
Forældrerådgivningen i gang med at etablere lokal forældrerådgivning i 3-5 kommuner på
forsøgsbasis. Høje-Taastrup er en af de kommuner, der har sagt ja til at være med i dette
forsøg. Ved afslutningen af forsøgsperioden til januar 2011 vil der blive udarbejdet en
rapport over projektet.

Kontakt:

Se mere om Skole og Samfunds landsdækkende forældrerådgivning på hjemmesiden:
www.foraeldre.org

Høje-Taastrup
Forældrerådgivning:

Forældrerådgivningen
på landsplan:

Tlf.: 7025-2-4-6-7
E-mail:
foraeldreraadgivning@gmail.com

Tlf. 7025-2-4-6-8
E-mail: foraeldre@foraeldre.org

Hvem kan henvende sig?

Hvad kan Høje-Taastrup Forældrerådgivning hjælpe med?

De fleste børn kommer gennem skolen uden nævneværdige problemer, men undertiden
kan et barn komme i vanskeligheder, som de voksne om barnet har svært ved at løse. Hvis
du oplever det, kan du henvende dig til Høje-Taastrup Forældrerådgivning.

Stort set alt, når bare det handler om barnets skolegang. Det er bedre at få talt bekymringer
og vanskeligheder igennem med en udenforstående, inden de vokser sig store.

Hvordan kan du komme i kontakt med Høje-Taastrup
Forældrerådgivning - HTF?
Du kan ringe til 7025-2-4-6-7 mandag mellem kl. 17 og 19.
Du kan skrive til foraeldreraadgivning@gmail.com.
Efter aftale kan du også mødes med en rådgiver.
Hvis du har AKUT behov for hjælp, kan du henvende dig til den landsdækkende
forældrerådgivning på telefon 7025-2-4-6-8 eller på mail til foraeldre@foraeldre.org. Din
henvendelse vil blive givet videre til Høje-Taastrup Forældrerådgivning - HTF - som vil
kontakte dig.

Hvad er Høje-Taastrup Forældrerådgivning?
I Høje-Taastrup Forældrerådgivning kan du tale med en rådgiver om problemer i forhold
til skolen. Du kan få råd om, hvordan du kan hjælpe barnet til at få en bedre skolegang,
eller du kan få råd om, hvordan du får et bedre samarbejde med skolen og kommunen.
HTF er således en rådgivning, der skal medvirke til at sikre barnets tarv.

Hvem er rådgiverne?
Rådgiverne i HTF er personer, der har arbejdet professionelt eller skolepolitisk i skolen
tidligere og har stor viden om skoleverdenen. De samarbejder med Skole og Samfunds
landsdækkende organisation Forældrerådgivningen, som har mange års erfaring med
rådgivning af forældre.

Du kan få råd om:
•

Hvordan du hjælper dit
barn til en bedre skolegang

•

Hvordan du får et bedre
samarbejde med skolen

•

Hvordan du løser
vanskeligheder i forhold til
skolen

