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Sofie kan ikke få sig selv til at gå ind i sit klasseværelse. Det er,

som om hun bliver fysisk blokeret, når hun nærmer sig. I stedet

går hun rundt på skolens gange eller gemmer sig på biblioteket.

En gang skjulte hun sig endda bag en busk udenfor. Så kunne

hun sidde og se ind i den klasse, hun ikke følte sig som en del af.

Mange dage kommer hun slet ikke i skole.

Sådan er skoledagen for et stigende antal børn i Danmark,

hvor over 75.000 elever i skoleåret 2018/19 havde et fravær

på mere end 20 skoledage. Men det er ikke børnene, der er

problemet, skriver Gro Emmertsen Lund i sin nye bog, Fra fravær

til fællesskab. Tværtimod viser Sofies og andre børns reaktioner,

at skolens rammer, vilkår og indhold ikke passer til dem. Derfor

er det på tide at gøre op med den måde, vi indtil nu har opfattet

og behandlet skolebørns fravær på. Vi skal i stedet sætte fokus

på, at skolelivet faktisk ekskluderer nogle børn og gør det

svært for dem at komme i skole. Bogen tilbyder en række helt

konkrete indsatser, som ledere, lærere, pædagoger og ikke

mindst kommuner kan bruge for at styrke skolens fællesskaber

og nedbringe elevernes fravær.

Rani Hørlyck, Skoleleder på Søndervangskolen i Aarhus skriver

om bogen:

”I virkeligheden rører bogen ved hele skolens grundkultur og

-fundament, som fremadrettet vil fordre, at skolen i meget

højere grad skal lykkes med at blive ’børneparat’ frem for en

forventning om, at børnene er ’skoleparate’.” 

OM FORFATTEREN
Gro Emmertsen Lund er ph.d. fra Twente Universitet, hvor hun 

har forsket i marginalisering og sociale eksklusionsprocesser i 

skolen. Som selvstændig forsker og konsulent arbejder hun 

med skole- og kulturudvikling samt organisation og ledelse i 

Danmark og Norge. Siden 2018 har hun været en del af Network 

of Independent Scholars in Education (NOISE).
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