Pressemeddelelse
Hvad gør du som forælder, når dit barn ikke
trives i skolen?
I enhver klasse vil der være børn, der ikke trives med at gå i skole.
De er helt almindelige, søde, sjove, intelligente og kreative børn,
men af den ene eller anden grund kommer de i klemme i skolen.
Men hvem har egentlig ansvaret? Og hvad kan man som forælder
gøre for at hjælpe sit barn?

»At det kunne være sådan at være forælder til et skolebarn, havde jeg ikke kunne

forestille mig. Jeg troede, man sendte dem af sted, og så gik det hele af sig selv, og hvis
det ikke gjorde, tog læreren hånd om det. Men sådan er det slet ikke med min søn, her
er skolen ikke i stand til at løse problemet, og det vokser sig bare større og større«.
Sara, mor til Oliver i 3. klasse.
Som forælder til et skoleudfordret barn føler man sig ofte alene og magtesløs. Maria
Baldus driver firmaet God i Skolen, hvor hun rådgiver og hjælper familier, hvor børnene
ikke trives i skolen. I Når skolen er svær giver hun råd og vejledning til forældre, så de
kan hjælpe barnet til at genfinde motivationen for og glæden ved at gå i skole.
Bogen tilbyder ikke quickfixes, men derimod langsigtede løsninger med konkrete
anvisninger, og den er fuld af eksempler fra dagligdagen samt udtalelser fra forældre
og lærere.
Fokus er på børn i indskolingen og på mellemtrinnet, og bogens øvelser og anvisninger
kan tilpasses og bruges inden for alle fag.
Maria Baldus er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium og mor/bonusmor til
fire. Hun driver firmaet God i Skolen (godiskolen.dk) og er flere gange blevet brugt som
ekspert hos Go’morgen Danmark, Radio 24syv, Jyllands-Posten og TV2 News. Hun er
også forfatter til bogen Støt dit skolebarn – en forældreguide.
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