
 
 
Rabalder i skolen og i hjemmet  
- om at håndtere børn med stærke følelser



 
Den røde tråd… 



 
 
Forældres håb og drømme…



Skolens mål og forventninger…



 
Idealbilledet…



 
Rabalder…



Skolen ringer:  
 
Der er konflikter,  
fravær og rabalder.  
 
Skolen er blevet  
bekymret. 



??

 
Forældrene tager en snak 
med barnet…



 
Børn med stærke følelser 
kan reagere med - stærke 
følelser… 



 
Og de kan sige nogle 
voldsomme ting… 



 
De kan sige ting,
der kan forfærde både 
forældre, bedsteforældre,
venner, naboer og andre…
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Far og mor kan bekymre sig forskelligt…



=

Og foreslå forskellige løsninger…



Og foreslå forskellige løsninger…



Nogle gange er det svært for forældrene,  
at nå og forstå hinanden…



Det hjælper ikke hvis  
skolen bliver mere og 
mere bekymret.



Det opleves som mere pres i hjemmet...



Hvordan ?

Skolen indkalder  
til møde om  
bekymringerne.



HVAD ??

Måske sender skolen
en underretning…



Det opleves som ENDNU mere pres i hjemmet...



Når kommunen kommer ind i sagen, kan der  
komme tilbud, forslag eller andet, som forældre  
måske ikke fuldt ud begriber betydningen af…



PPR-psykolog

Sagsbehandler

Familiebehandler

Udredning Skoleskift 

Forældre-pålæg



Hvis ikke tiltag virker - øges presset… 



I nogle sager kan forældrene opleve,
at der er bekymring for deres evner 
eller mulighed for at tage godt nok  
vare på barnets behov.



I nogle sager, er forældrene skilt - 
hvorfor der er færre ressourcer 
i hjemmet til at klare opgaverne
omkring barnet med særlige  
behov.



I en del af vores sager, stopper barnet
med at gå i skole. Det betyder som regel  
også at den ene forælder bliver sygemeldt. 
Oftest mor.



I de sager vi får, har der oftest forsøgt en del  
forskellige tiltag, der ikke har virket som håbet.  
 
Familierne er ofte meget slidte. Barnets adfærd  
opleves som problemskabende - ligesom barnets  
skolefremmøde ikke er stabilt.   
 
Der kan være bekymringer for både barnet og dets 
søskende i hjemmet. 

Når sagernes kompleksitet overgår kommunens  
umiddelbare muligheder - bliver vi kontaktet. 







Kommune
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Belastningsmodellen 
Veje 

Uden beskyttende faktorer = høj følsomhed for belastninger/kaos
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Kaos

Ingen selvkontrol

          selvkontrol

Rod, rengøring, vasketøj, kommunen ringer, kæresten slår op

Krop og psyke - balance / 
ubalance (søvn, kost, 
vinterdepresion m.m.)

Situationsbestemte  
belastningsfaktorer

Gennemgående 
belastningsfaktorer



Eksempel: Strategiforstyrrelse...

Affektreguleringsmodellen 
Hejlskov-Veje  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Kaos

Affektudløser
Reaktionslinie

Strategilinie

Ingen selvkontrol
          selvkontrol

Vacuum/angst før strategivalg



Eksempel:  Kravtilpasning og støtte...

Affektreguleringsmodellen 
Hejlskov-Veje  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Kaos

Ingen selvkontrol

Affektudløser
Reaktionslinie

Strategilinie

          selvkontrol

Vacuum/angst før strategivalg



Belastningsmodellen 
Veje 

Stressniveauet nedsættes under støtte (man kan mere når man er tryg)
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Kaos Ingen selvkontrol

          selvkontrol

Krop og psyke - balance / 
ubalance (søvn, kost, 
vinterdepresion m.m.)

Tandbøjle, vikarer, høje krav m.m.

Beskyttende faktorer 
Kravtilpasning, redskaber, strategier 
m.m.

Rod, rengøring, vasketøj, kommunen ringer, kæresten slår op



Succes…








