Hvem er vi?
Den Frie Digitale skole er et kollektiv af
ressourcepersoner, der alle arbejder med
børn, uddannelse, digitalisering og vejledning.
Fælles for alle i Den Frie Digitale Skole er, at vi
er passionerede omkring vores arbejde med
læring. Vi brænder for at dele ud af vores
viden og sætte vores forskellige fagligheder i
spil i dialogen med børn, unge og voksne.
Den Frie Digitale skole er et tilbud til dit barn,
hvis det har svært ved at være i skolen, har
brug for ekstra hjælp til et eller flere fag, er
indlagt på sygehus, eller hvis du som forælder
har brug for materiale eller faglig støtte.
Dit barn kan være tilknyttet skolen i kortere
eller længere perioder, og vi tilbyder stor
fleksibilitet omkring det enkelte barn og dets
behov. De faglige forløb er sammensat sådan,
at eleven kan komme ind i undervisningen
løbende og opleve at lykkes.

KONTAKT:

Den Frie Digitale Skole
Hent information om undervisere, priser,
forløb m.v. på skolens hjemmeside:
www.denfriedigitaleskole.dk

Børn, ME
og skole

info@denfriedigitaleskole.dk
+ 45 3140 9016

ME Foreningen
Rådhustorvet 1, 1 sal
3520 Farum
+45 4495 9700
www.me-foreningen.dk
sekretariat@me-foreningen.dk
Patientrådgivningen:
+ 45 4495 9700
onsdag + fredag kl. 12.00 – 14.00

ME Foreningen er den nationale patientforening
for den somatiske sygdom ME (G93.3), som
rammer immun- og nervesystemet samt angriber
kroppens energiproduktion

Et tilbud om
supplerende digital
skolegang til børn og unge
ved langvarig sygdom

At finde vej med ME
Når et barn er ramt af ME, er det ofte en stor
udfordring at finde relevant udredning og hjælp
i det offentlige sundhedsvæsen, da viden og
tilbud om ME er stærkt begrænset. Samtidigt
oplever mange ME-forældre, at der også er langt
mellem de gode tilbud i skoleverdenen. De
efterspørger ofte svar og løsninger på de mange
spørgsmål, som opstår i forbindelse med barnets
læring som sygdom og langvarig fravær fra
skolen skaber.
ME Foreningen ønsker derfor at gøre opmærksom på de fleksible og digitale muligheder som
Den Frie Digitale Skole tilbyder. Her er
undervisningen nemlig tilpasset løbende og
individuelt til barnets funktionsniveau og foregår
i hjemmet via computeren og internet.
Mange ME-forældre har haft glæde af samarbejdet med folkeskolelærer Anni Pilgaard og Den
Frie Digitale Skole, og der er igangsat positive
forløb for børn, som ikke kan undervises på
almindeligevilkår i dettraditionelle
skoletilbud. Forløbene udgør både en støtte
og et supplementien oftesværhverdagmed
kronisk sygdom.

"De faglige huller
blev lukket i en fart"

Hvad har jeg krav på?
Adam er 14 år gammel, men på grund af ME har
Adam meget lidt energi, og det er ikke muligt for
ham at deltage i skolen på fuldt skema. Som
supplement modtager Adam undervisning i Den Frie
Digitale Skole. Undervisningen er tilpasset i korte
intervaller og med udgangspunkt i Adams dagsform,
så Adam kan deltage på egne vilkår - uden at blive
udmattet.

Adams mor Kirstine fortæller:
”Da Adam begyndte i Den Frie Digitale Skole, var
vi bekymrede for, om han fagligt var kommet
bagud. Han havde de forudgående to år ikke været
i skole pga. sin sygdom og dermed mistet megen
undervisning. Det var derfor fantastisk at se,
hvordan lærerne i Den Frie Digitale Skole fik lukket
de faglige huller. For Adam gik det super stærkt,
og han elskede simpelthen undervisningen, som
var tilpasset hans funktionsniveau. Det koncept,
som Den Frie Digitale Skole tilbyder, er et virkeligt
vigtigt tilbud til alle de børn, som af varierende
årsager ikke kan være i den almindelige skole. Her
bliver de mødt, dér hver de er. De bliver set, og det
skaber masser af livsglæde og mening. Det er SÅ
vigtigt, så jeg anbefaler skolen varmt”, fortæller
Kirstine.

Hvis dit barn ikke kan følge den normale
skolegang, har du som forælder krav på at få et
tilbud om hjemmeundervisning. I april 2019
udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
et hyrdebrev. Her skriver de: "Skolens leder har
i alle tilfælde ansvaret for, at en elev, der har
længerevarende fravær på grund af sygdom og
lignende, gives den nødvendige sygeundervisning. Skolens leder skal således snarest
muligt og senest, når eleven ikke har deltaget i
skoleundervisning i 3 uger svarende til 15
skoledage, rette henvendelse til elevens
forældre om sygeundervisning”. "Reglerne
omsygeundervisninggældervedalleformerfor
sygdom og lignende. Elever, der har
længerevarende fravær på grund af psykisk
mistrivsel og f.eks. lider af skolevægring, er
således også omfattet afreglerne."
Af ovenstående ses det, at I som familie har krav
på, at der bliver igangsat sygeundervisning i
tilfælde af længerevarende sygdom hos eleven.
At det er skolens leder, der er ansvarlig for
dette og at denne skal dække evt. udgifter i
forbindelse med undervisningen
Nogle børn og unge oplever af forskellige grunde,
at der over længere tid er brug for andre tilbud
end den normale skoleundervisning. Den Frie
Digitale Skole er oprettet med henblik på at løse
denne udfordring og har skabt et et unikt tilbud,
som leverer digital undervisning til dit barn i
hjemmet. Der er tale om et fleksibelt og
individuelt tilbud, og man kan som forælder
deltage i og være med helt inde i klasserummet.

