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1. Skolebestyrelsens princip for børnenes trivsel
På Grauballe skole er vi bevidste om, at skolen har et stort medansvar for børnenes trivsel.
Der lægges derfor vægt på børnenes trivsel i alle skolens aktiviteter – både de fagfaglige og de
fritidsorienterede. Børnenes trivsel er dels et mål i sig selv, dels en forudsætning for indlæring.
Et barn, som trives, er et barn, som bliver set og forstået, som den person det er, af børn og
voksne i dagligdagen.

Strategi for trivsel
Skolens medarbejdere udarbejder på foranledning af skolebestyrelsen en handlingsorienteret
strategi for trivsel på Grauballe Skole. Denne indeholder vejledning i, hvordan medarbejdere
arbejder med trivsel generelt blandt børnene, og hvorledes skolen og dens medarbejdere kan
reagere ved et barns mistrivsel.
I forbindelse med sygdom, ulykke eller dødsfald træder skolen sorgplan i kraft.
Princippet og strategien for trivsel er Grauballe Skoles konkrete udmøntning af den
sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt Lærings- og Trivselspolitikken for Silkeborg
Kommune.

3

2. Trivsel generelt
Klassemødet
Vi anvender ”Klassemødet” regelmæssigt i alle klasser. Klassemødet bruges til at børnene:
-

lærer at tage aktivt del i demokratiske processer og forpligtende fællesskaber

-

lærer at respektere og acceptere hinanden og hinandens forskelligheder

-

lærer at de kan få hjælp af voksne

-

lærer at det er i orden at tale om problemer og konflikter

-

lærer at lytte til andres problemstillinger

Skolens elevråd spiller en aktiv rolle i klassemøderne i 3. – 6. klasse.
Det tilstræbes, at både lærere og pædagoger deltager i klassemødet.

Børnenes trivsel og undervisningsmiljø
Vi undersøger børnenes trivsel mindst én gang om året i alle børnegrupper og laver en fuld
undervisningsmiljøundersøgelse hvert 3. år for hele skolen. Resultatet af
undervisningsmiljøundersøgelsen offentliggøres på skolens hjemmeside. Vi anvender
www.klassetrivsel.dk som værktøj i alle klasser. Skolelederen er fast deltager på de
teammøder, hvor rapporter fra www.klassetrivsel.dk evalueres og evt. trivselstiltag aftales.

3. Katalog over hverdagens trivselsværktøjskasse
Nedenfor er en række forslag til medarbejderes redskaber i hverdagen. Redskaberne bidrager
både til den enkelte elevs trivsel og til trivsel i fagfaglige og fritidsorienterede grupper.
-

Elevsamtale med hver elev to gange årligt

-

Elevplan, hvori mål og status på det sociale område indgår. Elevplanen bør inddrages
aktivt i det daglige arbejde for trivsel

-

Klassemødet anvendes regelmæssigt i alle klasser. Mødet støtter på demokratisk vis,
hvordan børnene kan samtale og omgås hinanden, have ordet, vente på taletid, løse
konflikter mv.

-

Medarbejdere opfordrer elever til at søge en voksen, hvis de ikke selv kan løse en
konflikt. Det er ok at sige det til en voksen, hvis eleven oplever noget, man synes er
mobning eller uretfærdigt

-

Forældrekontakt. Der informeres løbende om hændelser i skolen og fritidsdelen.
Kommunikationen med forældrene er en vigtig del af arbejdet med børnenes trivsel.

-

Mindst tre årlige arrangementer i undervisningen, hvor der arbejdes sammen på tværs
af alle årgange, fx store spilledag, matematikkens dag og 6. klasses aktivitetsdag
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-

På forældremøde aftales i hver klasse, hvordan man på bedste vis afholder fx
fødselsdage, forældre-børn-arrangementer, laver legeaftaler,
legegrupper/hjemmebesøg. Det tages også op, hvilken indflydelse forældre har på
klassens trivsel og hvordan forældregruppen kan være med til at forebygge mobning.
(Se ”Den usynlige klassekammerat” – et dialogmateriale for forældre og
skolebestyrelser, se ”Stop mobning fra starten”)

-

Forældresamtale to gange årligt, hvor der kan gøres status og sættes nye mål for det
enkelte barns trivsel

-

I klasserne har eleverne været med til at fastsætte klassens egne trivselspunkter/gode
rammer for ligeværd og respekt

-

I teams drøftes jævnligt klassens og/eller enkeltelevers trivsel og hvilke tiltag lærere og
børn skal gøre

-

I den daglige undervisning arbejdes der med klasseledelse og arbejdsformer, der kan
fremme et positivt læringsmiljø for alle. Fx arbejdes der med, hvordan vi skaber en
mere afdæmpet adfærd og hensyntagen til hinanden på fællesarealer såsom biblioteket

-

Der inddrages i et vist omfang Cooperative Learning

-

Legegrupper eller spisegrupper efter skole

-

Legevenner i frikvartererne samt fælleslege under morgenrunden i indskolingen

-

Inddragelse af eleverne, så de føler ansvar for hinanden og bliver bevidste om, hvordan
der skabes et godt arbejdsmiljø

-

Feedforward. (Betegnelse for en ændring i et system, der sker i forventning)

-

Den gode stol

-

Handleblomsten, der er med til at synliggøre det sociale fællesskab og trivsel for den
enkelte

-

Placering i klassen, der tages individuelle hensyn og hensyn til fællesskabet

-

Legeonkler/tanter, hvor de store er igangsættere af lege i skolegården

-

Massage kan bruges som forebyggelse af mobning og til at skabe tryghed og
fællesskabsfølelse

-

Konfliktsituationer dramatiseres (fx i klassens tid), så børnene oplever og tydeliggør,
hvilke mekanismer, der kan opstå

-

De store elever tager ansvar for en times undervisning i de små klasser. Dette styrker
de sociale bånd og forståelse på tværs af årgange.

-

Jævnlige nyhedsbreve hvor klassens medarbejdere orienterer forældre om, hvad der
arbejdes med både fagligt og socialt på klassen.
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4. Skolens forventninger til forældre
En god skoledag starter - og slutter - derhjemme! Derfor dette afsnit om forventningerne til
jer.
Det sociale samspil er en vigtig faktor i skolearbejdet. Der lægges i dagligdagen op til særdeles
meget samarbejde børnene imellem, der gør, at de er afhængige af hinanden. Derfor får det
enkelte barn stor betydning for de øvrige børn. Det gælder som kammerat, men også som
samarbejdspartner, der holder aftaler og tager ansvar for fælles opgaver. I den forbindelse er
det vigtigt at I respekterer børnenes ”arbejdstid” og ikke beder dem fri unødigt.
Jeres interesse for skolen og for et positivt samarbejde mellem skole og hjem er af stor
betydning for alle parter. Skolen tager sig af den største del af det læringsmæssige og det
sociale, men jeres holdninger og opbakning er afgørende for resultatet af jeres barns
skolegang. Når vi samarbejder, vil vi også bedre være i stand til at hjælpe hinanden, hvis der
opstår problemer i løbet af skolegangen.
Det er også vigtigt at I kommer tæt på hinanden som forældre. Hvis I oplever problemer
børnene imellem er det de fleste gange bedst, at I kontakter hinanden direkte. Vi har erfaring
for, at den direkte kontakt er langt mere frugtbar.
Vi har udtrykt disse forhold i en række punkter, som sætter fokus på forældreansvaret i
forbindelse med jeres børns skolegang. Forældreopbakning til nedenstående punkter vil
medvirke til at skabe gode rammer for jeres børns læring og trivsel.

1.

Vi forventer, at I sørger for at jeres barn møder til tiden, er veludhvilet og
undervisningsparat. Det vil sige, at jeres barn er udsovet, har haft en rolig
morgen, har fået morgenmad og medbringer en madpakke.

2.

Vi forventer, at I er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med
skolen og er indstillet på at vurdere en sag fra to sider - specielt i
konfliktsituationer.

3.

Vi forventer, at I kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, tjekker
tasken for sedler og støtter jeres barns muligheder for læring blandt andet ved at
skabe tid og rum til hjemmearbejde.
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4.

Vi forventer at I læser beskeder sendt fra skolen via ForældreIntra og svarer på
dem. Skolen stiller gerne udstyr til rådighed, således at I kan læse beskeder på
skolen.

5.

Vi forventer at I deltager i skole/hjemsamtaler og forældremøder.

6.

Vi forventer, at I respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og
personalet, og at I prioriterer skolen højt i jeres børns tilværelse. Det vil sige, at I
nøje overvejer eventuelle fritagelser fra skole og så vidt muligt undgå dem.
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5. Muligheder for yderligere hjælp (AKT)
På Grauballe Skole og i Silkeborg Kommune som helhed, er der flere muligheder for hjælp via
AKT. AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT sætter fokus på sociale processer omkring
elevers trivsel i skolen. Det kan fx være elever, der i skolen har en adfærd, som giver
problemer i kontakten med andre elever og voksne, og som derved påvirker deres egen og
andres trivsel. AKT-hjælp kommer ind i billedet, når listen af hverdagens trivselsværktøjer er
prøvet igennem uden tilstrækkeligt resultat. Her er en liste over den AKT-hjælp vi kan trække
på:

1. K-møde (koordineringsmøde), hvor skolens personale, skolepsykologen,
sundhedsplejersken, evt. familieafdelingen, evt. mor og/eller far holder et
netværksmøde med udgangspunkt i det enkelte barn og de ressourcer der findes
omkring barnet. Formålet med K-mødet er at skabe nye forståelser og
handlemuligheder overfor specifikke problemstillinger. Møderne holdes ca. 1 gang om
måneden på skolen. Skolens medarbejdere indstiller skriftligt til mødet og forældrene
skal godkende at mødet afholdes.
2. Rådgivnings- og vejlederfunktion. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning råder over
ansatte, som er uddannet til at rådgive skole/forældre i forhold til børn i
vanskeligheder. Skolen kan søge om rådgivning til et enkelt barn eller en gruppe børn.
3. Et ekstra tæt skole/hjemsamarbejde, hvor skolens ansatte og familien kommunikerer
regelmæssigt over forældreintra, mail eller telefon. Mødefrekvensen kan også sættes i
vejret enten på gruppeniveau eller på enkeltniveau.
4. Skolens almene specialundervisningsressourcer kan, i et vist omfang, bruges på AKT.
Det er skolens leder og specialundervisningskoordinatoren, som beslutter om de
ressourcer vi har, skal bruges på AKT til et barn eller en gruppe børn.
5. Åben anonym rådgivning til forældre. Der findes to forskellige relevante tilbud:
- Et anonymt og gratis tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune. Det er et
tilbud til dig, der har brug for at drøfte dine problemer eller bekymringer med en
familiekonsulent fra Familiecentret. Se Silkeborg Kommunes hjemmeside for yderligere
information.
- En uvildig forældrerådgivning, etableret af Skole og Forældre. Her gives råd og
vejledning til forældre, hvis børn oplever problemer i forbindelse med skolegangen. Se
foraeldreraadgivningen.dk
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6. Vejledning og idé-katalog til forældreråd
Skolebestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af forældrerådets arbejde og opgaver med
mange konkrete idéforslag. Forældrerådets arbejde er vigtigt for den generelle trivsel – både
blandt elever og forældre. Et godt forældresammenhold smitter positivt af på børnene!
Beskrivelsen ligger tilgængelig på skolens hjemmeside.

7. Litteraturliste hvis du vil vide mere:
Især til forældre
”Er du med mod mobning”
http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/er-du-med-mod-mobning-42-veje-til-bedre-trivsel
42 veje til bedre trivsel, en metodehåndbog. Meget anvendelig og med forskellige tilgange til
emnet.
Kapitler, der kan anbefales:

-

Dialog i klassen

-

Kommunikation og sprogbrug

-

Trivselsøvelser

-

Konflikthåndtering

-

Adfærdsændring

-

Forældreinvolvering

”Den usynlige klassekammerat”
http://www.emu.dk/gsk/specialundervisning/laerere/ub/den-usynlige-klassekammerat/denusynlige-klassekammerat-haefte-screen.pdf

Om forældres indflydelse på klassens trivsel. Et dialogmateriale, som er fin at bruge på
forældremøder. Der findes dvd til materialet.
”Stop mobning fra starten”
http://ebog.dk/production/preview/9788762501836_type99.pdf
10 konkrete mål til forældrene. Taget fra ”Grundbog mod mobning” af Helle Rabøl Hansen.
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”Mobning begynder ved spisebordet”
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2007/Feb/070215-Mobningbegynder-ved-spisebordet
En artikel om forældre som rollemodeller for børnene.

Især til medarbejdere
”Coperative Learning”
http://www.cooperativelearning.dk/#Forside
”Sammen mod mobning”
http://www.sammenmodmobning.dk/sammenmodmobning
Et rigtig godt link på undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan man fx finde:
-

Film, tv og lyd, klip og små film at snakke ud fra,
eksempelvis ”Dilemmaspillet” til 4.-6. klasse.

-

Teater, spil og lege

-

Opgaver og øvelser

-

Programmer mod mobning

-

Fagbøger om mobning og konflikthåndtering

-

Ideer til trivselsdag (skal vi lave en dag i 2012?)

”Er du med mod mobning”
http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/er-du-med-mod-mobning-42-veje-til-bedre-trivsel
42 veje til bedre trivsel, en metodehåndbog. Meget anvendelig og med forskellige tilgange til
emnet.
Kapitler, der kan anbefales:

-

Dialog i klassen

-

Kommunikation og sprogbrug

-

Trivselsøvelser

-

Konflikthåndtering

-

Adfærdsændring

-

Forældreinvolvering
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DCUM.dk – dansk center for undervisningsmiljø
http://dcum.dk/
En hjemmeside med mange artikler og inspiration fra andre skoler. Nogle har arbejdet med
sprog/god tone, nogle med at uddanne konfliktmæglere blandt eleverne, andre igen med at
udvikle venskaber.
Der er også eksempler på, at skoler har valgt at arbejde med udearealerne, æstetikken på
skolen, demokrati, hvordan gebærder man sig på en ordentlig måde på computer/mobil m.fl.
Der findes også en quiz, som bevidstgør eleverne om, hvad undervisningsmiljø er, og hvad de
selv kan gøre.
”DR – Skole stop mobningen”
http://www.dr.dk/skole/Klassenstime/Mobning/Stop+mobning/20100514155921.htm
”Klassemødet”
http://www.tangora.dafolo.dk/Filer/OnlineShop/PDF/kf7894%20%20Indhold%20og%20forord.pdf
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