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Tilbud fra samfundet
Alle familier i Danmark får tilbud om en
række besøg af en sundhedsplejerske,
når barnet er født. Når barnet kommer i
dagpleje, børnehave og skole, vil personalet jævnligt indkalde forældrene til
samtaler og møder, som det forventes,
at man kommer til.
Dette gælder for alle forældre. Det er ikke
kontrol af, om man er gode nok forældre,
men et tilbud om vejledning i forhold til
forældreopgaven.
Børnene er vores fælles fremtid. Der er
derfor i Danmark tradition for, at børn
ikke bare er forældrenes sag, men at

Forældre og andre voksne
omkring børn kan også ringe til
ForældreTelefonen, som er en
anonym telefonrådgivning, der
drives af Børns Vilkår.
Telefonnummeret er
35 55 55 57

samfundet tilbyder hjælp og rådgivning.
På den måde får børnene de bedste
muligheder.
Man kan få gode råd om børneopdragelse af alle de medarbejdere, der er ansat i
daginstitutioner og skoler. Man kan også
få råd af sundhedsplejersken eller lægen.
Alle har desuden ret til at få rådgivning
fra kommunens socialforvaltning uden
at oplyse navn samt fra PPR, som er den
pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Børneopdragelse i en anden kultur
Når man lader sine børn vokse op i en
fremmed kultur, kan der være påvirkninger, man ikke ønsker for sine børn.
Det kan være, man synes, danske børn
mangler respekt for voksne. Man kan
også være bange for, om børnene vil
forkaste deres egen kultur og religion,
hvis de bliver for påvirket af dansk kultur.
Derfor kan man få lyst til at forbyde sine
børn at være sammen med danske børn
i fritiden og f.eks. nægte dem at deltage i
fødselsdage og lejrskoler.
Men det er en dårlig idé. Når barnet bor
i Danmark, er det bedst, at barnet lærer
danske forhold at kende. Børn vil tit
interessere sig allermest for det, der er
forbudt.
Man behøver ikke miste sin egen kultur
eller sin egen religion, fordi man bliver
præsenteret for andre måder at leve på.
Det bedste er at tale åbent med sit barn
og at forklare, hvorfor man selv mener,
som man mener.
Forældre vil altid være de vigtigste mennesker i et barns liv, og børn vil allerhelst
gøre deres forældre glade. Børn ved også,
at det er forældrene, der bestemmer i familien. Den bedste måde at opdrage sine
børn på er derfor at tage ansvar for dem
og vejlede dem.

Man skal, fra børnene er ganske små,
forklare dem, hvad man forventer sig af
dem, og man skal vise dem, hvordan man
opfører sig.
Man skal vise dem omsorg, man skal vide,
hvem de er sammen med, og man skal
interessere sig for deres liv.
I Danmark er det forbudt at slå sine børn.
Forældre, der bruger fysisk vold, bryder
loven og risikerer straf. Man kan da også
sagtens opdrage børn uden at slå.
Når man slår børn, tager de skade. Og
forældre, der slår, ødelægger forholdet til
børnene, fordi de mister børnenes tillid
og fortrolighed. Derfor vil forældre, der
slår, helt miste kontrollen over børnene,
når de bliver ældre.
Man skal opdrage ved at tale med sine
børn og fortælle dem, hvad de må og ikke
må. Man skal også holde de løfter, man
giver barnet, og man skal vise ansvar ved
for eksempel altid at hente det på det
tidspunkt, man har aftalt.
Hvis man gør det, fra børnene er små, vil
børnene bevare respekten for forældrene.

Støt skolegangen
Vi vil alle gerne give vores børn den
bedst mulige fremtid. Det kræver en god
skolegang og en uddannelse. I Danmark
forventer skolerne, at forældrene hjælper
til, og at de støtter deres børn.
Man hjælper bedst sit barn med skolegangen ved:
●

at tale med barnet om skolen

●

at interessere sig for, hvad barnet lærer

●

●

at fortælle barnet, at skolen og undervisningen er vigtig – og hvorfor
at støtte barnet i at få lavet sine lektier

●

●

●

●

●

●

●

●

at sørge for at barnet har plads og ro til
lektierne
at sørge for, at barnet får søvn nok, og at
det har spist morgenmad, så det ikke er
træt i skolen
at lære barnet, at man kommer til tiden
at hjælpe barnet med at have skoletaske
og penalhus i orden
at kigge efter sedler fra skolen i barnets
taske og læse dem
at støtte barnet i at omgås danske kammerater, så det lærer dansk
at være positiv, når man taler om skolen,
om lærerne, om kammeraterne og om
det danske samfund i det hele taget.
Ellers vil barnet føle modstand mod skolen, og det vil forringe dets muligheder
for at lære
at deltage i forældremøder og andre
arrangementer på skolen, så barnet kan
mærke, at man er interesseret, og så
man får de nødvendige oplysninger. På
forældremøder og til forældresamtaler
får man både information om sit eget
barn og om fagene. Men man får også
oplysninger om praktiske ting som mad
og tøj. Derfor er det godt, at begge
forældre deltager i møderne. Man kan
spørge lærerne om tolkebistand, hvis
sproget er et problem.

De store børn
Man skal både passe på de små børn og
de store børn.
Store børn og unge har som regel megen
frihed i Danmark. Piger og drenge har lov
til de samme ting, og piger og drenge må
gerne foretage sig ting sammen.
Det betyder ikke, at forældrene er ligeglade, eller at børnene ikke har regler, de
skal overholde. De ﬂeste danske børn har
stor frihed, så længe de opfører sig, som
de skal, og så længe de overholder de
aftaler, de har lavet med deres forældre.

Når man har store børn, der bor i Danmark, er det derfor vigtigt, at man bliver
ved med at passe på dem, og at man
sikrer sig, at de opfører sig godt. Det gør
man ved at tilbringe tid sammen med
dem og ved at lave faste aftaler om, hvornår de skal være hjemme. Det gør man
også ved at følge med i, hvad de laver
i deres fritid og ved eventuelt at støtte
dem i at være medlem af en sportsklub
eller lignende. Det er også vigtigt, at man
kender sine børns venner, og at man
sikrer sig, at de passer deres skole eller
uddannelse.

Gode råd om opdragelse
●

Tal med dit barn, fra det er ganske lille, og følg med i dets liv.

●

Vis ansvar ved altid at holde de aftaler, du har lavet med barnet.

●

●

Fortæl dit barn, hvad det må, og hvad det ikke må. Begynd allerede, mens barnet er
lille. Det er svært at få respekt, hvis man først begynder at vejlede et barn, når det er
fem-seks år gammelt.
Giv barnet lov til at være barn. Et barn skal ikke tolke i voksensager og skal ikke inddrages i voksnes problemer.

●

Opdrag uden at lokke med belønninger i form af slik og gaver.

●

Tal positivt om barnets pædagoger, lærere og kammerater.

●

Tal tit med barnets pædagoger og lærere, om hvordan det går med barnet.

●

●

Hold øje med dit barn. Du skal vide, hvad det foretager sig, og hvem det er sammen
med, for i Danmark er der ikke tradition for, at man opdrager på eller passer på andres
børn, medmindre man er ansat til det i børnehaven eller skolen.
Det er altid tilladt at spørge, hvis der er noget, man er utryg ved i dagplejen, børnehaven eller skolen. Det er en dårlig idé bare at holde barnet hjemme, hvis man er
usikker på, hvad der skal foregå.

