
Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Pt sygemeldt fra arbejde. Har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

At han går hjemme. Har fået en glad dreng i trivsel

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Dagsbehandling. Når skole, sfo, læger og ppr anbefaler det

nr. 1nr. 1
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 12:30:566. juni 2017 12:30:56
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 12:40:026. juni 2017 12:40:02
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:09:0500:09:05
IP-adresse:IP-adresse:   85.218.225.9585.218.225.95

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

At jeg har et barn som ingenting magter og hverdagen er fyldt med konflikter når han kommer hjem. Samt at hele familien bliver indrettet
efter ham (familien inkludere også lillesøster og lillebror)

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Ingen endnu

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Støtte fra starten af...

nr. 2nr. 2
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 12:31:586. juni 2017 12:31:58
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 12:41:476. juni 2017 12:41:47
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:09:4900:09:49
IP-adresse:IP-adresse:   188.178.168.227188.178.168.227

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

største konsekvens er vores søns selvbillede, som vi stadig kæmper en del med.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Jeg valgte at blive hjemmegående (selvbetalt) en periode for at støtte op omkring vores søn.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Samarbejdet mellem de forskellige instanser. Samt en snak om hjælp dom tager udgangspunkt i barnets behov og i faglighed fremfor 
ressourcer og økonomi.

nr. 3nr. 3
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 12:55:026. juni 2017 12:55:02
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 13:03:036. juni 2017 13:03:03
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:08:0100:08:01
IP-adresse:IP-adresse:   188.178.103.36188.178.103.36

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Mor gik ned med stress, søn kom voldsomt bagud fagligt/socialt.
Det har påvirket alle i familien at sønnen ikke kunne få den hjælp han havde brug for. Og så alle de endeløse/nytteløse møder med 
skoleledelsen....

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

PPR og sagsbehandler fik udarbejdet en VISO- undersøgelse. Så skete der noget.
Det er tilsyndeladende svært for kommunen at afvise hjælp med en VISO-undersøgelse!

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Bedre ledelse fra skolen. De er slet ikke klædt på til opgaven omkring børn med vanskeligheder. Og så har de vist fået inklusion galt i 
halsen.
Skolen brugte heller ikke underretninger i forhold til søns mistrivsel.

nr. 4nr. 4
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 13:12:036. juni 2017 13:12:03
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 13:28:486. juni 2017 13:28:48
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:16:4500:16:45
IP-adresse:IP-adresse:   80.163.57.5680.163.57.56

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Søn føler sig grundlæggende dum og forkert og slår sig selv i hovedet over, hvorfor fanden han dog ikke bare kan være lige som de 
fleste andre i klassen.

Mor har fået langvarig stress og depression og måtte stoppe med at arbejde sommer 2016. Pga at det er megahårdt at arbejde med 
alene, især fordi far ikke ser søns problemer og dermed ikke ønsker en udredning, sådan som mor i flere år har forsøgt at komme 
igennem med.

Også nedbrydende, at skole og kommunes primære formål er at få barnet i skole. I sig selv godt. Men det må ALDRIG stå alene. I 
vores tilfælde viste de ellers ikke yderligere interesse eller opfølgning og det er derfor ikke blevet bedre.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Privat psykolog, hvor mor har fået redskaber til at håndtere søns angst, depression og stress og hvor hun har fået redskaber til at holde 
ud og ikke miste gejsten når skole, Far og andre ikke er der.

Og så er det positivt, at kunne få råd og vejledning og støtte fra Rikke, veninde og formand for Egedal Autismeforening.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Bedre uddannelse til lærere, leder, kommune og forældre om hvordan man hjælper et barn og dets forældre når et barn mistrives.

nr. 5nr. 5
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  Personlig opfordring  Personlig opfordring (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 14:02:026. juni 2017 14:02:02
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 14:39:036. juni 2017 14:39:03
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:37:0100:37:01
IP-adresse:IP-adresse:   62.66.193.1862.66.193.18

Side 12 : Afrunding

5 / 36

Undersøgelse af forekomsten af skolevægring i Egedal Kommune i skoleåret 2016/2017 SurveyMonkey



Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det har givet anledning til konflikter idet vi har måtte tvinge vores barn afsted, har måtte forlade et grædende barn og har haft kampe 
omkring fagligt arbejde

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Én forstående lærer, der altid har tid til barn og forældre.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Forståelse fra de andre lærere og pædagoger i teamet.

nr. 6nr. 6
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 15:25:506. juni 2017 15:25:50
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 15:40:066. juni 2017 15:40:06
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:14:1500:14:15
IP-adresse:IP-adresse:   80.62.116.6280.62.116.62

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Stress skrig og skrål som påvirker mor, far og lillebror.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

At vi taler positivt altid. At vi mobilisere et overnaturligt overskud og overblik. At vi skiller tingene ad når det spidser til. At vi råber meget 
højt overfor kommune og skoleledelse.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

At der havde været åben dialog. At lærerne havde lyttet til os fra dag 1. At de havde skyndt sig med den ppr indstilling så det ikke tog 3 
mdr. At sende den videre til os. At de havde set på vores dreng med professionelle øjne. Der er en del klaphatte på den skole

nr. 7nr. 7
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 15:38:316. juni 2017 15:38:31
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 15:49:346. juni 2017 15:49:34
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:11:0300:11:03
IP-adresse:IP-adresse:   77.241.133.17777.241.133.177

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Barnet mangler socialt samvær med andre børn og mangler at blive intellektuelt udfordret. 
Far er delvist sygemeldt med overbelastningsreaktion/depression og kan ikke komme til hægterne. Han er delvist i ressourceforløb har 
måttet gå ned i indtægt for de øvrige timer, hvor han er selvstændig. Firmaet hænger i tovene.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

At vores søn kom i specialtilbud. Men skolevægringen er kommet igen.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Lærere og pædagoger burde tage de problemer, der er mellem vores søn og en anden elev i klassen mere alvorlig. 
Lærere og pædagoger virker ikke tilstrækkeligt kvalificeret på autismeområdet og drager fejlagtige konklusioner ud fra den adfærd 
vores søn viser i skolen. De informationer vi forældre kommer med tages ikke tilstrækkeligt alvorligt. 
PPR er helt fraværende. Vi kender ikke navnet på vores søns PPR-psykolog. 
Skoleledelsen forholder sig passivt. Der er ingen reaktion på vores søns høje fravær, og vi forældre har for lidt overskud til at tage 
sagen i egen hånd.
Sagsbehandler virker til at ville hjælpe, men samtidigt sker der ikke ret meget. F.eks. bevilling af TAF til far. Den sag hænger i en 
uendelighed. 
Vi fornemmer at vores søn har brug for en form for terapeutisk støtte, men vi aner ikke hvordan han kan få det.

nr. 8nr. 8
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 15:41:306. juni 2017 15:41:30
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 16:04:246. juni 2017 16:04:24
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:22:5300:22:53
IP-adresse:IP-adresse:   2.129.150.2392.129.150.239

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Mor har ikke været i job i 1 1/2 år pga manglende skoletilbud.
Det slider ubeskriveligt på familien når der ikke er afklaring og kampen med kommunen.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Kontakt til centercheferne for social service Rikke vestgård, hun har været aktiv og opsøgende i sagen.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Hvor skal jeg starte..... Der er meget:
Korrekt arbejdsgang og enighed om arbejdsgangen.
Flere tilbud til børnene, special skole og behandlingsskole.
Tidligere indsats.
Bedre vejledning, så man som pressede forældre ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i lovgivning og rettigheder.

nr. 9nr. 9
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  Personlig opfordring  Personlig opfordring (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 15:59:046. juni 2017 15:59:04
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 16:13:166. juni 2017 16:13:16
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:14:1100:14:11
IP-adresse:IP-adresse:   2.104.54.1232.104.54.123

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Store selvtillidsproblemer, søvn problemer, angst, spiseforstyrrelse. ( barn) 
Stress på job, stress hjemme (forældre? Søvnproblemer, økonomi

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Skoleskift

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Alt!!!

nr. 10nr. 10
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  EA nyhedsbrev  EA nyhedsbrev (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 20:06:246. juni 2017 20:06:24
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 20:17:406. juni 2017 20:17:40
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:11:1600:11:16
IP-adresse:IP-adresse:   62.44.135.21062.44.135.210

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det har haft den konsekvens, at det ikke kun er min datter der har fravær. Det går også ud over min mands og mit job. Og det giver en 
hel del konflikter hjemme, som tager på forholdet mellem barn og forældre, og i mellem forældrene.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Intet af de tiltag som skolen har gjort, har indtil videre ændret noget.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Vi prøvede at skifte skole, men det har vi indtil videre ikke fået lov til. Det kunne efter min mening have hjulpet, da en mindre skole, ville 
have været nemmere for min datter at overskue.

nr. 11nr. 11
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Egedal Nyt  FBside - Egedal Nyt (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 21:32:486. juni 2017 21:32:48
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 21:41:566. juni 2017 21:41:56
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:09:0700:09:07
IP-adresse:IP-adresse:   83.74.255.24683.74.255.246

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Konflikter omkring hvorvidt hun ville i skole.
Og om at hun ikke ville/turde fremlægge

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Inter

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Blive taget seriøs. Blev lovet hjælp men det har været meget lidt hjælp.

nr. 12nr. 12
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FB-side EA  FB-side EA (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 21:35:496. juni 2017 21:35:49
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. juni 2017 21:44:256. juni 2017 21:44:25
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:08:3600:08:36
IP-adresse:IP-adresse:   82.211.228.13282.211.228.132

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Utryghed, angst og stress hos vores datter. Utryghed. Uro i familien. Meget fokus på barnet med udfordringer.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

At vi selv har kontakt med børne psykolog.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Føler ikke skolen tager problematikken helt alvorlig, da vores datter holder det inde til hun kommer hjem.

nr. 13nr. 13
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 20:30:206. juni 2017 20:30:20
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 08:14:267. juni 2017 08:14:26
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   11:44:0611:44:06
IP-adresse:IP-adresse:   87.48.49.6087.48.49.60

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

mor har mistet sit job efter sygemelding pga situationen

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Da han endelig fik det rette tilbud

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Der skulle have givet et andet tilbud for flere år siden

nr. 14nr. 14
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FB-side EA  FB-side EA (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 08:54:427. juni 2017 08:54:42
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 09:00:277. juni 2017 09:00:27
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:05:4500:05:45
IP-adresse:IP-adresse:   93.167.60.17293.167.60.172

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

At min datter nu har gået hjemme i flere måneder hvor jeg har været sygemeldt for at kunne passe hende og nu er blevet fyret fra mit 
arbejde grundet fravær. Vores familie oplever tiltagende stress og frustration over mangel på hjælp og afgørelser som vi i det mindste 
kan klage over.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

At tage tiltagende mistrivsel over tid alvorligt gennem sygemelding af både datter og mor.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Alt!

nr. 15nr. 15
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  Aviser  Aviser (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 08:59:067. juni 2017 08:59:06
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 09:07:557. juni 2017 09:07:55
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:08:4800:08:48
IP-adresse:IP-adresse:   188.178.153.178188.178.153.178

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Barnets selvværd er helt i bund - og familien inkl. søskende kæmper for at hænge sammen.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Tilbud om dagbehandling - men efter ALT for lang tid.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Skoleledelsen bør være forpligtet til at gribe ind, når de bliver opmærksomme på, at en lærer håndterer et skrøbeligt barn problematisk - 
og hvis ledelsen ikke er i stand til det, så må den tilknyttede skolepsykolog. Vi oplevede desværre ingen af delene. Meget kunne have 
været undgået, hvis fagpersoner levede op til deres ansvar.

nr. 16nr. 16
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  Aviser  Aviser (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 11:40:477. juni 2017 11:40:47
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 17:41:477. juni 2017 17:41:47
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   06:00:5906:00:59
IP-adresse:IP-adresse:   77.241.141.24277.241.141.242

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Stor belastning for hele familien, især søskende, da deres bror har reageret meget voldsomt i hjemmet. Mor endte med at måtte sige sit 
job op, da hverdagen slet ikke hang sammen. Min søn har mistet næsten 2 års skolegang.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

At mor fik mulighed for at gå hjemme med søn og skabe fuldstændig ro, så stressniveauet hos barnet kunne sænkes og tabte evner 
kunne genopbygges.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Viden om depression og skolevægring, bedre stabilitet i autismetilbuddet - tænker min søn knækkede fordi de hele tiden rykkede rundt 
på børn og voksne. Han mistede både sin yndlingslærer og 2 bedste venner på kort tid og blev sat ind i en klasse med børn han intet 
havde tilfælles med. 

Sagsbehandler skulle have været langt mere proaktiv. Vidste hele tiden hvad der foregik men bød på intet tidspunkt ind med hjælp. Mor 
skulle hele tiden selv bringe på banen, hvilken indsats der kunne være nødvendig. Helt konkret - tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid 
laaangt tidligere. Der gik et halvt år med knækket barn hjemme samtidig med at der var et job der skulle balanceres.

Skolen meldte også konstant ud at der ikke var ressourcer til det ene og det andet. Der var reelt ingen muligheder for at trække på 
ekstra ressourcer i en periode til at få min søn på ret køl, hvilket medførte at han bare fik lov at sejle sin egen sø. Føltes som om at når 
han ikke lige passede ned i den foruddefinerede kasse med så og så mange ressourcer allokeret, så var det ressourcerne man kunne 
ændre på - men kun kassen. Dvs. han skulle over i et andet tilbud, som så har taget 1,5 år at få.

nr. 17nr. 17
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  EA nyhedsbrev  EA nyhedsbrev (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 19:38:247. juni 2017 19:38:24
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 19:59:157. juni 2017 19:59:15
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:20:5000:20:50
IP-adresse:IP-adresse:   77.213.150.6077.213.150.60

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Været hårdt at se vores søn mistrives og degradere i udvikling. Han er gået fuldstændig i stå og nærmest baglæns, kan pludselig 
ingenting, hjælpeløs som et meget lille barn. Kan pludselig ikke tåle nogen som helst modstand, bryder sammen over bitte små ting. 
Der er et stort arbejde forude med genopbygning. Megen spildt tid der er gået tabt fordi der ikke er sat ind med hjælp, men der har 
været ventetid og stilstand.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Ingen endnu - bortset fra at han nu går hjemme og trives bedre fordi han ikke længere bliver tvunget i skole hver dag. Han gik i skole 
"fordi det gør man", men han har ikke deltaget i undervisningen i mere end et år. Er nu visiteret til dagbehandling fra næste skoleår - 
men der er gået et helt år fra der blev rejst de første alvorlige bekymringer til nu uden han har fået hjælp.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Meget hurtigere indsats. Han blev indstillet til dagbehandling allerede efteråret 2016 - men tilbud foreligger først efter sommerferien. 
Bedre muligheder for akut at sætte ind med ekstra ressourcer og specialviden. Det virker ikke til, at der er nogen overhovedet i 
skoleforvaltningen/ppr der ved noget om skolevægring. Bedre helhedsorienteret indsats, skoleledere, pædagoger og lærere har virket 
frustrerede og ventet på hjælp udefra, de har ikke rigtig selv kunne løfte opgaven, hjælp udefra er ikke rigtig kommet på trods af 2 
underretninger. Sag sat igang - men meget langsom sagsbehandling.

nr. 18nr. 18
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  EA nyhedsbrev  EA nyhedsbrev (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 20:02:387. juni 2017 20:02:38
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 20:28:467. juni 2017 20:28:46
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:26:0800:26:08
IP-adresse:IP-adresse:   77.213.150.6077.213.150.60

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Må tage fri for at hente tidligere, presset i hverdagen specielt mentalt for familien. Barnet mistrives og har både fysiske og psykiske 
ubehag hver dag og det påvirker hele familien

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Lærerne gør hvad de kan og prøver at give barnet plads og ikke lægge unødig pres på hende

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Den lange sagsbehandlingstid og det skulle have været sat i værk langt tidligere mht- indstilling /udredning, som desværre ikke er 
opstartet endnu, da skolepsykologen ikke har tid til det før sommerferien

nr. 19nr. 19
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  EA nyhedsbrev  EA nyhedsbrev (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 21:19:397. juni 2017 21:19:39
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 21:40:267. juni 2017 21:40:26
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:20:4600:20:46
IP-adresse:IP-adresse:   80.62.117.2080.62.117.20

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Han er socialt isoleret og har ingen kammerater. Hans angst er tiltaget.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Udredning og få stillet diagnosen, så vi havde "bevis" på at vi havde en dreng med særlige behov.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Man skulle lytte mere til os som forældre, som kender vores børn bedst. Bedre rådgivning på tværs af skole/PPR. Bedre vejledning om 
rettigheder og støtte fra Psykolog.

nr. 20nr. 20
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  Aviser  Aviser (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   7. juni 2017 21:42:187. juni 2017 21:42:18
Sidst ændret:Sidst ændret:   7. juni 2017 21:58:077. juni 2017 21:58:07
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:15:4800:15:48
IP-adresse:IP-adresse:   85.218.231.13785.218.231.137

Side 12 : Afrunding

20 / 36

Undersøgelse af forekomsten af skolevægring i Egedal Kommune i skoleåret 2016/2017 SurveyMonkey



Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det er vores andet barn der har skolevægring. 
Han er trist og ked af det. Det gør os forældre triste.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Da vi informerede skolen om, at vi havde lavet en underretning, handlede de.
Kommunens sagsbehandler har indkaldt os til møde. Han er meget opsøgende, og ønsker at skolen agerer.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

At skolen tidligere havde handlet!!!! De lader stå til... tænker kun med pengepungen efter min mening.

nr. 21nr. 21
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   8. juni 2017 17:50:028. juni 2017 17:50:02
Sidst ændret:Sidst ændret:   8. juni 2017 20:02:498. juni 2017 20:02:49
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   02:12:4702:12:47
IP-adresse:IP-adresse:   87.59.122.2187.59.122.21

Side 12 : Afrunding

21 / 36

Undersøgelse af forekomsten af skolevægring i Egedal Kommune i skoleåret 2016/2017 SurveyMonkey



Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Vores datter blev syg af stress og kan ikke være alene.
Mor blev fyrret gr fravær forankret i datterens skoleværring/ skole angst og måtte starte nyt arbejde, og finde overskud til det, trods 
stress. Kommunen afviser at støtte med Tabt arbejdsfortjeneste. Far har nedsat indtjening, da mor og far er hjemme på skift - så mega 
økonomiske konsekvenser, stress og udmattelse af at kæmpe med systemet!

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Vores udholdenhed ! Kommune og skole har ikke bidraget

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

At vi havde fået rette forståelse og et autisme specifikt skoletilbud fra starten af. Og hjælp og forståelse fra kommunen frem for 
konstante afslag og ingen hjælp

nr. 22nr. 22
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   8. juni 2017 20:04:438. juni 2017 20:04:43
Sidst ændret:Sidst ændret:   8. juni 2017 20:22:548. juni 2017 20:22:54
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:18:1100:18:11
IP-adresse:IP-adresse:   80.62.117.4880.62.117.48

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det har haft alvorlige konsekvenser for mig som mor. Jeg har haft svært ved at passe mit arbejde, var tæt på en fyring og måtte 
gennem en sygemelding med stress.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Helt klart da mit barn kom væk fra Balsmoseskolen. I februar  2017 vandt jeg min sag i klagenævnet, som så pludselig 
( gennem Peter Olrik ) åbnede døren til et skole tilbud på Ganløse skole.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

At lærer, ledelse og pædagoger havde lyttet og taget os forældre seriøst.  
Det er under alt kritik så uprofessionelt de har håndteret denne problematik. 
De mangler faglige værktøjer til at tage sig af børn med særlige behov.

nr. 23nr. 23
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   9. juni 2017 19:20:079. juni 2017 19:20:07
Sidst ændret:Sidst ændret:   9. juni 2017 19:49:039. juni 2017 19:49:03
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:28:5600:28:56
IP-adresse:IP-adresse:   176.23.21.135176.23.21.135

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det er generelt rigtig hårdt at vi skal kæmpe hele tiden og det giver mange søskende konflikter. Endnu som 15 årig er han stadig ikke på
rette hylde. Efter sommerferien venter endnu et skoleskift.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Ved ikke

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

En tidligere indsats. Som forældre er vi jo læmand i disse sager. Vi kender ikke mulighederne.

nr. 24nr. 24
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  Personlig opfordring  Personlig opfordring (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   12. juni 2017 21:12:2512. juni 2017 21:12:25
Sidst ændret:Sidst ændret:   12. juni 2017 21:32:2412. juni 2017 21:32:24
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:19:5900:19:59
IP-adresse:IP-adresse:   212.27.21.216212.27.21.216

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det er en frygtelig situation og vi er helt magtesløse. Man tror at kommunen yder støtte hvis behovet skulle opstå og i det mindste 
opfylder gældende regler for underretning, hjemmeundervisning mm. Vi fik at vide at vi kunne klage og nok ville få ret, men at det kunne 
vores søn jo ikke vente på. Vi fik også et godt råd fra skolen om at give vores 10 årige søn homøopatiske dråber der kunne løfte 
humøret, da vi fortalte at han flere gange om ugen ikke ønskede at leve mere pga. mistrivsel i skolen. Børnepsykiatrien udtrykte 
bekymring for skolens manglende engagement og indkaldte til netværksmøde, men det førte ikke til den nødvendige hjælp. Halvandet 
år senere sidder vores ny 12 årige dreng hjemme på sit værelse hver dag, er ensom og tror ikke længere på at han er i stand til at går i 
skole. Søskende har været stærkt påvirkede og utrygge, det har kostet os meget fravær på arbejde og har været en økonomisk 
belastning.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Glostrup børnepsykiatriske center har været dygtige og meget professionelle

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

At skole og kommune satte barnets behov over økonomi. Jeg har mistet al tillid til Egedal Kommune. Alt vi har mødt fra skole og 
kommune har været dybt uprofessionelt og en stor spareøvelse. Og vores dreng betaler en meget meget dyr pris for de få kroner 
kommunen sparer

nr. 25nr. 25
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  EA nyhedsbrev  EA nyhedsbrev (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   14. juni 2017 20:27:5414. juni 2017 20:27:54
Sidst ændret:Sidst ændret:   14. juni 2017 20:56:0614. juni 2017 20:56:06
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:28:1200:28:12
IP-adresse:IP-adresse:   109.57.233.15109.57.233.15

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Frustrationer, stress, dårligt søvn. Lavt selvværd for barnet. Isolation og angst for at være sammen med andre.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Vores læges henvisning til børn og ungdomspsykiatrien.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Alt! Især at skolen lytter og handler! På intet tidspunkt har skolen været proaktiv. Vi har måtte rykke for svar og handling! Total mangel 
på samarbejde. Og mange fejltagelser fra kommunens og skolens side!

nr. 26nr. 26
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  EA nyhedsbrev  EA nyhedsbrev (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   15. juni 2017 17:20:1115. juni 2017 17:20:11
Sidst ændret:Sidst ændret:   15. juni 2017 17:40:3415. juni 2017 17:40:34
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:20:2300:20:23
IP-adresse:IP-adresse:   176.23.90.130176.23.90.130

Side 12 : Afrunding

26 / 36

Undersøgelse af forekomsten af skolevægring i Egedal Kommune i skoleåret 2016/2017 SurveyMonkey



Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Langtids sygemelding og mistet job. 
Stress..

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Ingen!

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Forståelse for vores barn/børns 
Handicap , nærvær, tid, bedre kommunikation .

nr. 27nr. 27
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 20:58:496. juni 2017 20:58:49
Sidst ændret:Sidst ændret:   16. juni 2017 17:33:4216. juni 2017 17:33:42
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   Over en ugeOver en uge
IP-adresse:IP-adresse:   2.110.184.1142.110.184.114

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Jeg gik ned med stress. Blev sygemeldt. Og det har påvirket over hele linjen

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Andet skoletilbud

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Lyttet Til os hørt på barnet.
Bedre sagsbehsndler

nr. 28nr. 28
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Handicap Egedal  FBside - Handicap Egedal (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. juni 2017 14:10:286. juni 2017 14:10:28
Sidst ændret:Sidst ændret:   22. juni 2017 10:39:1722. juni 2017 10:39:17
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   Over en ugeOver en uge
IP-adresse:IP-adresse:   178.155.194.43178.155.194.43

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Stor mistillid til skolens ledelse og kommunen

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Vi selv endeligt har fået ham/dem udredt
Og startet medicin op. 
Vi har 3 ud af 4 børn med adhd

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Ærlighed, åbenhed og en tovholder om retningslinier og regler. 
Hvad er en mulighed og hvad er ikke en mulighed . Både fra skolens og kommunens side.

nr. 29nr. 29
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Egedal Nyt  FBside - Egedal Nyt (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   28. juni 2017 13:27:1428. juni 2017 13:27:14
Sidst ændret:Sidst ændret:   28. juni 2017 13:45:1228. juni 2017 13:45:12
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:17:5800:17:58
IP-adresse:IP-adresse:   87.49.147.6287.49.147.62

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Hun har ikke modtaget den undervisning hun skal så hun skal nu i 10 klasse for at rette op

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

En lære stoppede

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Lytte til de unge og afskedig kompetente lærer

nr. 30nr. 30
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Egedal Nyt  FBside - Egedal Nyt (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   28. juni 2017 17:00:5828. juni 2017 17:00:58
Sidst ændret:Sidst ændret:   28. juni 2017 17:07:0628. juni 2017 17:07:06
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:06:0800:06:08
IP-adresse:IP-adresse:   188.178.103.238188.178.103.238

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Det er nu sommerferie. Problemet er ikke løst.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Vi er blevet tilbudt et forløb på toftrgården og håber at få styr på problemet.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Pas

nr. 31nr. 31
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Egedal Nyt  FBside - Egedal Nyt (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   29. juni 2017 07:58:3229. juni 2017 07:58:32
Sidst ændret:Sidst ændret:   29. juni 2017 08:13:0629. juni 2017 08:13:06
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:14:3300:14:33
IP-adresse:IP-adresse:   80.62.117.18780.62.117.187

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Vi har været igennem et coolkids forløb gennem kommunen

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Coolkids forløbet

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Der er alt alt for mange elever i klassen til at lærerne kan hjælpe i det daglige

nr. 32nr. 32
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Egedal Nyt  FBside - Egedal Nyt (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   29. juni 2017 10:21:3729. juni 2017 10:21:37
Sidst ændret:Sidst ændret:   30. juni 2017 10:27:3230. juni 2017 10:27:32
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   Over en dagOver en dag
IP-adresse:IP-adresse:   87.49.147.7287.49.147.72

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Meget fravær. 
Lavt selvværd.

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Psykologen i Glostrup 
Børn/unge Psyk.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Lærene havde taget mere ansvar og svarret på mails i Intra og ikke meldt fra da der blev indkaldt til netværksmøde pga af 
tandlægebesøg

nr. 33nr. 33
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - Egedal Nyt  FBside - Egedal Nyt (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   29. juni 2017 05:36:3829. juni 2017 05:36:38
Sidst ændret:Sidst ændret:   30. juni 2017 10:27:5230. juni 2017 10:27:52
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   Over en dagOver en dag
IP-adresse:IP-adresse:   62.198.18.4162.198.18.41

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

x

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

x

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

x

nr. 34nr. 34
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   30. juni 2017 18:22:5530. juni 2017 18:22:55
Sidst ændret:Sidst ændret:   30. juni 2017 22:18:4130. juni 2017 22:18:41
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   03:55:4503:55:45
IP-adresse:IP-adresse:   77.213.125.25277.213.125.252

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Overvejelser omsat sælge hus og flytte til Furesø kommune, vi er ved at være færdige med Egedal

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Da vi flyttede skole

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Flyttet skole noget før

nr. 35nr. 35
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   2. juli 2017 19:51:582. juli 2017 19:51:58
Sidst ændret:Sidst ændret:   2. juli 2017 20:01:132. juli 2017 20:01:13
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:09:1500:09:15
IP-adresse:IP-adresse:   80.62.116.20280.62.116.202

Side 12 : Afrunding
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Sp27 Hvilke konsekvenser har skolevægringen haft for dit barn og jeres familie?

Vores søn er blevet meget trist. Han har mistet selvværd og selvtillid.
Hele familien er påvirket negativt. 
Dette er vores andet barn på Slagslunde Skole - som har mistrivedes i flere år før der skete noget. Og det er ikke skolen der har gjort 
noget aktivt for børnene nogle af gangene. Tværtimod!

Sp28 Hvilke tiltag har haft den største positive effekt på jeres situation?

Egen læge har henvist til udredning på børnepsyk.
Starter næste uge.

Sp29 Hvad kunne efter din mening have været gjort bedre?

Tidligere opmærksomhed på vores søns udfordringer fra skolens side!!! Har været der siden han startede for 4 år siden.

nr. 36nr. 36
FULDFØRTFULDFØRT

Indsamler:Indsamler:  FBside - EB - JA TAK!  FBside - EB - JA TAK! (Weblink)(Weblink)
Påbegyndt:Påbegyndt:   6. august 2017 17:21:576. august 2017 17:21:57
Sidst ændret:Sidst ændret:   6. august 2017 17:35:026. august 2017 17:35:02
Tidsforbrug:Tidsforbrug:   00:13:0400:13:04
IP-adresse:IP-adresse:   87.59.122.2187.59.122.21

Side 12 : Afrunding
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