Dialogmøde
Skole - PPR - Forældre
Sammen gør vi en forskel
for børnenes læring og udvikling

Forældreinformation

Hvad er et Dialogmøde?
Har du et barn som mistrives og viser tegn på manglende læring eller trivsel i skolen, så
kan et Dialogmøde være en mulighed for at løse udfordringerne. Typisk har skolen allerede iværksat forskellige indsatser.
Dialogmødet er et møde mellem forældre, skole og medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og eventuelt andre relevante personer.
Du kan som forældre tage initiativ til et Dialogmøde ved at henvende dig til skolen. Men
det kan også være skolen, som kalder ind til et møde.
En forudsætning for at PPR kan deltage i mødet er, at forældrene har accepteret, at eleven indstilles til PPR. Det betyder, at PPR opretter en journal på barnet, hvor relevante
oplysninger, om barnet bliver gemt. Dette gælder fx referater og notater fra Dialogmødet. Du har som forældre til enhver tid mulighed for at få adgang til de dokumenter, der
er gemt i journalen, og du har altid mulighed for at få journalen lukket.

Formålet med Dialogmødet
Formålet med et Dialogmøde er at få viden om de udfordringer, som barnet befinder sig
i. Det er meget vigtigt, at der skabes en fælles forståelse for barnets vanskeligheder og
behov, og at du som forældre har mulighed for at støtte op omkring den indsats, der er
sat i værk.

Hvorfor Dialogmøde?
Der er vigtigt for et godt møde, at centrale personer omkring barnet er med til mødet.
Du har som forældre her, en hel særlig og værdifuld viden omkring dit barn, som kan
bringes i spil for en samlet og helhedsorienteret indsats. Samtidig kender skolens personale barnet fra hverdagen i skolen. En kombination imellem dette er en vigtig viden for at
skabe et godt afsæt for den videre proces fremad med PPR, og ikke mindst skabe forandringsprocesser for barnet. Barnet kan også deltage i Dialogmødet. Det afhænger selvfølgelig af barnets alder og modenhed. Dialogmødet bliver ledet af en PPR-medarbejder.

På Dialogmødet
På selve mødet drøfter man den bekymring, der har givet anledning til mødet. På mødet
snakker man om alle de relevante vinkler og oplysninger, der er omkring barnet, og som
har indflydelse på barnets undervisning, læring og trivsel. Dialogmødet slutter med, at
de tilstedeværende aftaler en fremtidig og fælles indsats, der forhåbentligt kan hjælpe
barnet ud af udfordringerne.

Efter Dialogmødet
Forældrene skal støtte op omkring barnets skolegang. De aftalte indsatser koordineres
på et SamRumsmøde.

Se mere på www.ppr-aalborg.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
er en tværfaglig organisation, der yder rådgivning, vejledning, supervision, faglig
sparring samt konsultativ bistand rettet mod børn og unge med særlige behov,
familier, skoler samt institutioner i Aalborg Kommune. Ved PPR er der ansat psykologer, konsulenter, talepædagoger, terapeuter og skolesocialrådgivere.
Se: www.ppr-aalborg.dk

SamRum (Samarbejdsrum)
er et forum på skolen, hvor en skoleledelsesrepræsentant, PPR samt ressourceperson fra skolen anonymt drøfter elever i forskellige former for lærings- og
trivselsvanskeligheder. SamRum koordinerer og prioriterer indsatser i forhold til
elever i vanskeligheder og kan tilbyde rådgivning til skolens personale.

