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Bekymring angående at barnet fjernes fra sin skole i 10 uger. 
 

Hos Healthy Kids Academy er vi ofte i dialog med forældre, som er bekymrede for, at deres barns faglige 

udvikling nedsættes, såfremt det ikke deltager klasseundervisningen grundet et 10 ugers forløb hos os. Vi har 

selvfølgelig en stor forståelse for denne bekymring, da det er naturligt for forældre, at ønske de bedste 

omstændigheder for deres børns udvikling. Bekymringen for den faglige udvikling er i vores optik dog ikke 

fornøden, da den daglige undervisning hos Healthy Kids Academy anses som i tråd med folkeskolens. Der 

arbejdes endda med en stor opmærksom på hvad det enkelte barn behøver i forhold til bestemte læringsområder 

og fag, og der bestræbes på at de tilknyttede lærers kompetencer matcher med de behov, som de deltagende 

børn besidder. Derudover står der dagligt lektielæsning på skemaet, hvor barnet følger dets klasses 

arbejdsopgaver og pensum.  

Healthy Kids Academy adskiller sig fra folkeskolen i sit fokus på at styrke barnets selvværd, og mindske de 

udfordringer, som fx overvægt, som skaber mistrivsel hos barnet. Dette fokus vil kunne styrke barnets 

indlæring fremadrettet i læringssituationer, og når de vender tilbage til deres klasse. Psykolog O.V. Rasmussen 

(2004) argumenterer for, at skolen er delt i en social verden og i en undervisnings-og læringsverden, og at disse 

to verdener har gensidigt indflydelse på hinanden. I den sociale verden er det vigtigt for barnet, at opnå 

godkendelse og anerkendelse fra sine kammerater og føle værd i forhold til andre. Skoleverdenen omhandler 

derimod faglige kompetencer og indfrielse af opgaver m.m. Forskning tyder desværre på at 20 % af børn og 

unge, ikke oplever trivsel og anerkendelse i den sociale verden (Nordahl, 2000), hvilket potentiel har 

konsekvenser for deres undervisnings-og læringsverdenen. Dette fremgår i følgende citat:  

”Nordahl konkluderer, at når den sociale verden ikke fungerer for disse børn, formår de slet ikke at føle sig 

hjemme i undervisnings- og læringsverdenen, men udtrykker modstand mod den pædagogiske sammenhæng på 

den ene eller anden måde” (s. 194, Rasmussen, 2004)  
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Hvorvidt læring kan indtræffe er afhængig af barnets færden i den sociale verden og heriblandt i hvor høj grad 

barnet føler sig tryg og trives i sin klasse og ikke mindst med sine klassekammerater. Børn medbringer 

erfaringer fra tidligere med ind i fremadrettede kontekster de indgår i på tværs af den sociale og 

undervisningsverdenen (Rasmussen, 2004). Følelser af nederlag og mindreværd kan derfor påvirke deres tiltro 

til dem selv i forhold til tilegnelse af ny viden. Et barn i mistrivsel vil således have en begrænset mulighed 

optimal læring i sit skolesammenhæng.  

På baggrund af ovenstående forskning og teori er det Healthy Kids Academys overbevisning, at det til tider kan 

det være nødvendigt at fjerne et barn i mistrivsel fra den sociale verden (herunder fra deres klassekammerater), 

for at opbygge deres selvværd til at kunne være modtagelige overfor undervisning og indlæring. Der arbejdes 

hos Healthy Kids Academy på at styrke barnets selvtillid således at de fremadrettet vil kunne medbringe 

positive tanker og følelser med dem selv når de vender tilbage til deres skoleliv. Vi ser det derfor ikke som en 

begrænsning for børn at være væk fra deres skole i 10 uger, men derimod en mulighed for et øget selvværd hos 

barnet, som styrker dem i fremtidige læringssituationer.  
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