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Plan for bedre trivsel 
 

Trivselsregler for Hedelyskolen 

På Hedelyskolen følger vi følgende fælles trivselsregler: 

 

Jeg behandler andre, som jeg selv vil behandles. 

 

Jeg lytter og taler pænt til og om alle. 

 

Jeg passer på de andres og skolens ting og sørger for, at skolen er et pænt 

og behageligt sted at være. 

 

Vi er opmærksomme på hinanden. Vi støtter og hjælper hinanden. 

 

Vi er alle en del af fællesskabet. 

 

Det er en forudsætning for et godt læringsmiljø, at man har det godt og trives med 

at komme i skole. Derfor vil vi også fortsætte indsatsen med at forbedre trivslen 

ved brug af den viden, vi har løbende får.  

Den forebyggende indsats 

For at Hedelyskolen kan være et sted, hvor det er rart at opholde sig, er det 

nødvendigt, at eleven, både i skolen og på vej til og fra skole, viser almindeligt 

hensyn til sine kammerater og voksne. 

For at skolen kan være et sted, hvor eleverne lærer noget, er det nødvendigt, at 

eleven gør sit til, at der er rolige arbejdsforhold i timerne, at eleverne møder til rette 

tid og er velforberedte og udfører deres arbejde efter bedste evne. Derudover 

forventer vi, at eleverne sammen med deres kammerater og lærere holder orden 

på skolens område.  

Eleverne på Hedelyskolen skal opleve sig selv som en del af et fællesskab, hvor de 

trives og derfor lærer noget. Det fordrer, at forældre, elever, lærere og 

pædagoger igennem hele skoleforløbet samarbejder i en åben og anerkendende 

omgangstone. 

Skolen har en klar udviklingsorienteret profil, der sigter mod, at børnene får de 
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bedst mulige betingelser for et godt skoleliv inden for de afstukne rammer. I 

personalets daglige arbejde spiller Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik en 

væsentlig rolle. Den kan læses i sin fulde udstrækning på:  

https://www.greve.dk/politik/vision-og-politikker/boerne-og-ungepolitik/ 

VOR 

I Hedelyskolens Vejleder- og Ressourceteam (VOR) indgår skolens vejledere i et 

fælles beredskab og samarbejder om både faglige- og sociale problemstillinger. 

Der arbejdes med at øge den fælles trivsel med henblik på at styrke mulighederne 

for øget faglighed både for eleverne og for lærerne. Vejlederne indgår i et tæt 

samarbejde med fx et klasseteam i en periode med forskellige forløb og anvender 

kollegavejledning som led i arbejdet. 

AKT  

På Hedelyskolen er AKT-funktionen meget alsidig, idet den både varetager 

forebyggende arbejde og tager sig af akutsager. Ved hjælp af 

evalueringsværktøjet klassetrivsel.dk forsøger AKT i samarbejde med skolens lærere 

og trivselsgruppe at holde sig ajour med skolens trivsel. Ved mistrivsel og akut 

opståede sager er det AKT, der hjælper klasselæreren med at løse problemet, 

dette ved at lave en konkret handleplan for klassen/eleven. Disse handleplaner 

bliver til i samarbejde med skolens ledelse og psykolog, som AKT jævnligt holder 

møde med.  

SFO Hedely 

De yngste børn oplever stor aktivitet i deres SFO Hedely med tryghed, trivsel og 

socialt samvær som de bærende elementer før og efter skoledagen. 

Pædagogerne i indskolingen er med til at skabe sammenhæng og nuancere 

synet på alle barnets potentialer. Ligesom i skolens hverdag er oplevelse, et godt 

skoleliv og virkelyst højt prioriteret med henblik på at styrke børnenes 

identitetsfølelse og selvværd. Glade børn lærer bedst og derfor tager vi to gange 

årligt eleverne med på www.klassetrivsel.dk., der som trivselsbarometer danner 

udgangspunkt for gode samtaler hjemme og ved skole/hjem-samtaler.  

Pædagoger i undervisningen 

Pædagogerne og medhjælperne på SFO Hedely lægger fast 12 t imer ugentligt i skolen.  
5 t imer lægges som understøttende undervisning, UUV, og 7 t imer lægges som 2- underviser-
ordning. I fagt imerne støtter pædagogerne de børn, der har brug for en ekstra hånd og hjælp i 

https://www.greve.dk/politik/vision-og-politikker/boerne-og-ungepolitik/
http://www.termometeret.dk/
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undervisningen. Pædagogen tager dels elever ud af klassen i små grupper og understøtter dels 
faglærerens undervisning. Hvad dette indebærer er meget individuelt fra klasse t il klasse.  
Pædagogen er t ilknyttet en fast klasse, og følger oftest denne klasse fra 1. – 3. klasse. 
Pædagogen fungerer som primær voksen i den pågældende klasse. Dette gør, at man som 
pædagoger/medhjælpere får et større kendskab t il både eleverne i klassen og deres forældre. Det 
gør forældresamarbejdet mere bæredygt igt.  

Pædagogerne oplever, at det er t il stor gavn, at de deltager i skoledelen, da de på den måde, som 
de eneste, får oplevelsen af det hele barn.  

Undervisningsassistenter 

På Hedelyskolen anvender vi undervisningsassistenter i undervisningen. Pt er der 4 assistenter. 

Undervisningsassistenten er, helt forenklet, lærerens forlængede arm i undervisningen. De 
arbejder selvstændigt, men indgår naturligvis i tæt samarbejde med lærere, forældre, ledelse, 
PPR, skolepsykolog og andre fagpersoner. 

Undervisningsassistenterne deltager i det, der vurderes som relevant ift. den elev eller den klasse, 
de er t ilknyttet. Undervisningsassistenten støtter enkelte eller flere elever med meget forskellige 
behov og i alle aldersgrupper. Undervisningsassistenten skaber nære relat ioner, tryghed, faste 
rammer og rummelighed hos børnene og er ofte den person, der har t id t il en snak og et kram i 
en travl hverdag. 

Legepatruljen  

Legepatruljen har til formål at skabe fysisk aktivitet for alle børn i indskolingen i 

frikvartererne gennem leg og bevægelse, samt at have øje for de elever, som ikke 

selv er aktive og som ikke er en del af et fællesskab. Elever fra 5.-8. klassetrin 

uddannes til legepatruljer på et kursus tilrettelagt og styret af tovholderen for 

Legepatruljen. Herefter skal eleverne fungere som forbilleder for yngre 

skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i 

legeaktiviteterne. Legepatruljen er på den måde også med til at skabe sociale 

relationer på tværs af alder, køn og etniske skel.  

Elevmæglere 

I indskolingen findes der fra februar måned elevmæglere fra 6.klasse. Disse 

elevmæglere er uddannet til at kunne hjælpe indskolingseleverne ud af de 

konflikter, der måtte opstå i løbet af frikvartererne.  

Ved at indgå i disse mæglinger lærer eleverne at håndtere egne konflikter på en 

konstruktiv måde, og samtidig er mæglingerne med til at udvikle elevernes sociale 

kompetencer.  
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Venskabsklasser 

Med venskabsklasserne styrker vi trivslen på Hedelyskolen på tværs af klasser og årgange. Fx 0.b 
er venskabsklasse med 5.b. De store elever hjælper de små med deres undervisning. De læser 
sammen med dem og på den måde øver de sig eksempelvis i højtlæsning, laver regnestykker for 
og sammen med dem, og de øver de sig på at formidle. De kan også hygge sammen, via ture ud 
af huset, lege, idræt eller ved at bage æbleskiver t il jul. Dette er med t il at danne grundlag for et 
trygt skoleliv. Store og små kender hinanden og drager dermed naturlig omsorg for hinanden – 
igennem indsigt og empat i. 

 

Trivselsgruppen 

Hedelyskolen har en Trivselsgruppe som arbejder med elevernes trivsel. 

Trivselsgruppen har 3 årlige møder, i november, april og juni, hvor den faglige leder 

med souscheffunktion, AKT koordinatoren, tovholderen for Legepatruljen, 

tovholderen for Elevmæglerne, lærere fra henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet 

og overbygningen og en pædagog fra SFO´en mødes med trivsel som fokus. Faste 

punkter på møderne er: Klassetrivsel.dk, Elevrådet og Legepatruljen. 

Den faglige leder og trivselsgruppen evaluerer ‘klassetrivsel’ to gange årligt og 

fremlægger resultatet til eventuel videre bearbejdelse i Trivselsgruppen. 

Trivselsgruppen arbejder sammen med Elevrådet, som afleverer referat fra 

Elevrådets seneste møde til Trivselsgruppen. Trivsel er et fast punkt ved 

elevrådsmøderne. 

Signaler om manglende trivsel i hjemmet og skole 

En elev, der ikke trives, udsender mange signaler, som let kan misforstås, idet 

eleven ofte skifter karakter. Det vil sige, at eleven ofte bliver meget følelsesbetonet 

og tager alt fra omgivelserne meget nært. 

Eleven bliver let meget ked af det, og vil ofte føle sig alene, anderledes og miste 

sin selvtillid, da eleven vil føle, at det er eleven selv, der er noget i vejen med. 

Eleven vil også få sværere ved at koncentrere sig i skolen, og kan derved miste 

lysten til at gå i skole. 

På længere sigt kan manglende trivsel give eleven fysiske problemer såsom mave- 

og hovedpine, søvnproblemer etc. 

 

Handleplan ved akut krise i hjemmet 

Hedelyskolen følger Greve Kommunes handleplan ved akut krise i hjemmet, som fx 

sorg, skilsmisse, flytning. Se mere via dette link: 

www.handleguide.dk 

 

http://www.handleguide.dk/
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Hvornår er det mobning? 

Mobning er et gruppefænomen. Mobning i skolen udspringer f utrygge kulturer i 

klasser eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem 

mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at 

trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes 

som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes og derfor udstødes som 

uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem 

der ikke er med. Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det 

handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst 

accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens 

medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i 

skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på 

årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever som bliver 

gjort svage i et fællesskab. 

8 tegn på mobning 

Mobning er et kompliceret fænomen, og det kan være vanskeligt at vurdere, 

hvornår en situation kan siges at være mobning. 

Man er som lærer og pædagog forpligtet t il at reagere, hvis et barn ikke trives, uanset om der er 

tale om mobning eller ej. Det er afgørende for børns og unges trivsel, at deres oplevelser og 

følelser anerkendes, og at der arbejdes målrettet med at bekæmpe eventuel mistrivsel. 

 

1: Når drilleri ikke længere er for sjov  

Drilleri er en form for adfærdssprog mellem mennesker. Det er typisk 

enkeltstående, tilfældige og spontane situationer, i modsætning til mobning som 

er en systematisk udstødelse. Drilleri kan også være hårdt og generende, men i 

modsætning til mobning har drillerier ikke til hensigt at ekskludere nogen fra 

fællesskabet.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...drilleriet ikke længere er karakteriseret ved at være gensidigt, kærligt eller sjovt 

for begge parter  

...drilleriet ikke længere forekommer i enkeltstående og spontane situationer  

...drilleriet har til formål at ekskludere én eller flere personer fra fællesskabet  
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2: Når konflikter ikke længere kan løses  

Mobning og konflikter har forskellige mønstre og løsningsstrategier. I konflikter er der 

et positivt udviklingspotentiale, hvor parterne er ligeværdige og kan motiveres til at 

finde en løsning. Mobning er en ensidig aggressiv handling, der er personfikseret 

og handler om at ekskludere en eller flere personer fra fællesskabet.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...parterne ikke er ligeværdige og de involverede ikke kan motiveres til at finde en 

løsning på problemet  

...konflikten er personfikseret og ikke handler om en given sag 

...konflikten har til formål at ekskludere én eller flere personer fra fællesskabet  

3: Når udstødelseshandlinger bliver systematiske  

Mobning er gentagne udstødelseshandlinger i en gruppe, hvor der til sidst tegner 

sig et fast mønster af, at alle indtager deres rolle og det er tydeligt for alle, hvem 

der er udelukket. Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg 

af eksklusion eller ydmygelse.  

Det kan være tegn på mobning når...  

...udstødelseshandlingerne er systematiske og ikke enkeltstående hændelser  

...de uhensigtsmæssige handlinger ofte går udover de samme personer 

...udstødelseshandlingerne bærer præg af eksklusion og ydmygelse  

4: Når fællesskaberne er præget af utryghed  

Mobning udspringer ofte af utrygge fællesskaber. Et utrygt fællesskab kan opstå, 

når eleverne ikke har noget positivt at samles om. Derfor holder man i højere grad 

øje med hinanden, og hvis en person træder ved siden af, er der en risiko for, at 

man bliver nedgjort.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...fællesskaberne tidligere har været præget af mobbemønstre 

...der er en generel anspændthed mellem eleverne 

...eleverne i gruppen holder øje med hinanden  

5: Når fællesskabet har lav tolerancetærskel  

Fællesskabets tolerancetærskel er afgørende for, om der finder mobning sted. 

Børn og unge træder ind i fællesskaberne med forskellige forudsætninger, og i et 
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mobbefællesskab er der typisk en lav tolerancetærskel i forhold til forskelle. Det er 

altså ikke en persons handlinger, adfærd eller personlighed, som er årsagen til 

mobning, men i stedet fællesskabets lave tolerance overfor forskelligheder.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...der ikke er plads til forskellighed i gruppen  

...fællesskaberne ikke har noget positivt at samles om  

...tonen blandt eleverne generelt er hård  

6: Når fællesskabet mangler empati  

Angsten for at blive ekskluderet fra fællesskabet kan blive styrende for den 

enkelte, og ligefrem føre til, at empati for andre tilsidesættes. Mobbemønstre 

udspringer således ikke af bevidst ondskabsfuldhed, men skyldes ofte en 

overlevelsesstrategi, hvor ønsket om at blive accepteret i gruppen fylder mere end 

medlidenhed med den, der bliver mobbet.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...elevgruppen er præget af manglende medlidenhed og bliver ligeglade med 

offeret ...nedværdigende handlinger accepteres i elevgruppen  

7: Når fællesskabet er præget af magtubalance  

Mobning forudsætter en magtubalance, hvor det er socialt accepteret, at en eller 

flere personer er mindre værd end andre.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...det er socialt accepteret, at e ́n eller flere personer er mindre værd end de 

andre  

...der er en udpræget magtubalance i fællesskabet  

8: Når fællesskabet er præget af ensomhed  

Ensomhed kan skabe grobund for mobning. I klasser eller på årgange, hvor flere 

oplever ensomhed, forekommer der oftere mobning end i sunde og inkluderende 

fællesskaber.  

Det kan være tegn på mobning, når...  

...elever ofte opholder sig for sig selv og ga ̊r alene rundt  

...elever holder sig tilbage både socialt og fagligt  
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Handleplan ved manglende trivsel 

Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb der skal stoppes! Handleplanen ved 

mobning består af et struktureret samtaleforløb, der involverer alle parter (elever, 

forældre, lærere, ledelse), som et effektivt redskab til standsning af mobning. 

Samtalerne gennemføres af skolens AKT-koordinator/elevens lærere og 

igangsættes så tidligt som muligt.  

Handleplan til forbedring af trivsel 

 Situationen klarlægges 

 Læreren aftaler udveksling af informationer om, hvad der sker i sagen 

 Nyt møde aftales 

 Elevens forældre bliver kontaktet samme dag 

 Elevens lærer bliver orienteret 

 Samtale med eleven 

 Elevens forældre kontaktes samme dag 

 Samtale med den elev der mobber, og den der bliver mobbet 

 Møde mellem elevernes forældre, lærere, skoleleder og AKT-lærere 

 

Lærere og AKT-lærer har opfølgende samtaler med den elev, der har mobbet, og 

eleven der er blevet mobbet 

 

Målet gennem samtaleforløbene er: 

 At genopbygge troen på eleven og omgivelserne hos den, der bliver 

mobbet. 

 At kortlægge og nedbryde den negative adfærd, der udvises af den/dem, 

der mobber. 

 At genopbygge gruppens samhørighed om en fælles, konstruktiv adfærd 

over for hinanden. 

 At fastholde eleverne i deres nye roller. 

 

Samtalerne planlægges altid i følgende rækkefølge: 

 Samtale med den elev der bliver mobbet 

 Samtale med de elever der mobber - enkeltvis 

 Samtale med de elever der mobber - samlet 

 Samtale med de elever der mobber - sammen med den elev der bliver 

mobbet 

 Møder mellem forældrene, skolelederen, lærere. Det drejer sig både om 

samtaler med forældre til de elever, der mobber, og forældrene til eleven, 

som bliver mobbet. 

 Opfølgende samtaler. 
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Samtaler med børnene 

Huskeliste t il individuelle samtaler: 

 

1. Samtalerne skal foregå, så man taler med den, der bestemmer mindst, først. 

2. Vær opmærksom på de personlige kvalif ikat ioner, som den, der taler med børnene, skal 

besidde. 

3. Stedet, hvor samtalerne f inder sted, skal være et hyggeligt rum, hvor der ikke er andre t il 

stede. 

4. Husk, hvad man skal sige t il barnet før samtalen. 

5. Husk, hvad man skal sige under samtalen (herunder uddybende spørgsmål). 

6. Husk, hvad man skal tale med barnet om efter samtalen. 

7.  

Ad 1. Det er nødvendigt at tale med børnene i en bestemt rækkefølge for at undgå social kontrol. 

En klasses evt. mobbere kan ellers blive fristet t il at true svagere børn t il ikke at fortælle, hvad de 

bliver udsat for. Derfor er forudsætningen for at få så reelt et billede som muligt af det sociale liv i 

klassen, at det barn, man mener bestemmer mindst, er den første, man taler med. Derefter taler 

man med det barn, man mener bestemmer næstmindst osv. Læreren/pædagogen må ikke være 

eftergivende, når de eventuelle mobbere plager om at komme t il samtale med det samme. Hold 

fast i, at der er en bestemt rækkefølge, som skal overholdes (princippet for rækkefølgen skal ikke 

komme t il børnenes kendskab).  

Ad 2. Det er vigt igt, at den voksne, der skal tale med børnene, kan skabe t illid og er en troværdig 

person, der kan lide børnene. Børns intuit ion er god, og de kan hurt igt mærke, om de uden frygt 

kan betro sig t il den voksne om noget så sårbart som trivslen i klassen. Derfor er forudsætningen 

for den gode samtale, at barnet kan fornemme den voksnes vilje t il at ændre på 

kammeratskabet. Det er uden betydning i denne sammenhæng, om den voksne er lærer, 

pædagog, speciallærer, konsulent eller psykolog, bare den voksne er god t il at skabe kontakt t il 

børnene og under samtalen er oprigt igt interesseret, venlig og imødekommende. 

I samtalerne med mobberen og medløberne må den voksne være neutral og ikke-dømmende, for 

så snart mobberen eller medløberne kan høre afstandtagen t il, hvad de fortæller, så holder de op 

med at sige noget, og væsentlige oplysninger kan blive t ilbageholdt. 

Ad 3. Stedet, hvor samtalerne med hvert enkelt barn skal f inde sted, må være et rart og roligt 

samtalerum, hvor man ikke bliver forstyrret. Barnet kan ikke tale frit, hvis det er bange for, at 

andre overhører samtalen. Jo bedre barnet befinder sig, jo større mulighed er der for at få god 

kontakt t il barnet, så det vil fortælle så meget som muligt. Det er en f in chance for den voksne t il 

at lære hvert enkelt barn lidt bedre at kende, ikke bare som elev, men som menneske. 

Ad 4. Før samtalen med alle børnene er det vigt igt at understrege, at formålet med samtalerne er 

at undersøge, hvordan børnene har det sammen for at kunne hjælpe t il med at forbedre 
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kammeratskabet. Her er hvert eneste barnets oplevelse af, hvordan det har det i klassen, en 

værdifuld brik t il det samlede puslespil, der skal vise, hvad der er godt, og hvad der skal ændres. 

Børnene bliver lovet anonymitet, og at det kun vil være lærerne/pædagogerne, der får kendskab 

t il, hvad det enkelte barn fortæller. Samt idig understreges det, at det kun er muligt at hjælpe 

barnet, hvis det fortæller, hvad der er galt. 

Ad 5. Under samtalen lytter man akt ivt, så barnet kan mærke en posit iv, interesseret og 

accepterende holdning. Den posit ive holdning, barnet mødes med, skaber tryghed, så det vil 

turde fortælle ærligt.  

Samtaleskemaets enkle spørgsmål kan ikke stå alene, for så får man ikke nok at vide. Hver gang 

et spørgsmål bliver st illet, og barnet fortæller, må man st ille uddybende spørgsmål. De 

uddybende spørgsmål skal tage udgangspunkt i det barnet siger, så det ikke bliver et krydsforhør, 

men en naturlig dialog. 

Oftest er det en god idé at bede barnet komme med konkrete eksempler på det, der fortælles, fx: 

 Hvad gør de, når de driller? 

 Hvad siger de? 

 Hvilke øgenavne bliver hun kaldt? 

 Hvem starter?  

 Hvilke børn er med? 

 Er der nogen, der prøver at hjælpe? 

 Hvad gør de? 

 Hvad sker der så? 

 Hvad synes du om det, de gør? 

 Tør du, hvis jeg også er med, sige t il mobberne, at du synes, det er forkert, det de gør? 

 Tør du, hvis der er 8 andre, der også siger det? 

 Hvor mange andre skal sige fra over for mobberne, før du også vil sige fra? 

 

De konkrete eksempler giver mulighed for at få et præcist og levende billede af, hvordan børnene 

oplever problemerne i gruppen/klassen. Svarene på de uddybende spørgsmål giver et billede af 

klassens ressourcer, så man kan danne sig et overblik over, hvem og hvor mange i klassen, der har 

mod t il at sige fra over for mobningen. På den måde får man som den voksne, der skal lede 

processen, viden om, hvor man kan starte arbejdet med gruppen.  

At nedskrive barnets besvarelser samt idig med at kontakten med barnet bibeholdes, er en 

træningssag, men skulle det være svært at notere samt idig med, at barnet fortæller, så er børn 

generelt uhyre forstående og tålmodige. Når man fortæller dem, at det var væsentligt, det de 

lige fortalte, men at det var svært at nå at få det hele skrevet ned, så vil de fleste børn gerne 
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gentage forklaringen. 

Ad 6. Når samtalen er færdig, spørges der t il barnets oplevelse af samtalen for at kunne 

bearbejde svagere børns angst for at have ’sladret’. 

Til sidst bliver barnet husket på at vente med at fortælle t il kammeraterne, hvad det blev spurgt 

om, og hvad det svarede. Børnene er almindeligvis gode t il at vente med at tale om samtalerne t il 

det første klassemøde afholdes, hvilket er et synligt tegn på, at de støtter arbejdet.  

 

Bilag 1: Samtaleark t il skolebørn 

 

Navn: 

1. Kan du lide at gå i skole? 

2. Er der t imer, du er særlig glad for? Hvilke? 

3. Er der t imer, du ikke så godt kan lide? Hvilke? 

4. Hvordan har du det i frikvartererne? Er der gode frikvarterer? Hvem er du sammen med? 

5. Er der frikvarterer, hvor du ikke har det godt? Hvad sker der dér? 

6. Hvem af de andre i klassen, synes du, bestemmer mest? Hvorfor tror du, det er dem, der 

bestemmer? 

7. Hvem sidder du ved siden af? Hvordan går det? 

8. Tror du, alle i klassen har det godt? Eller er der nogen, du synes, det er synd for? Er der 

ubehagelige drillerier eller nogen, der bliver mobbet? 

9. Hvis du selv kunne vælge, hvem ville du så allerhelst have som dine bedste kammerater i 

klassen? Du må vælge tre. En på førstepladsen, en på andenpladsen og en på 

tredjepladsen. 

10. Har du forslag t il, hvordan I kunne få det endnu bedre sammen i klassen? 

11. Er der ellers noget om kammeratskabet i klassen, du synes jeg bør vide? 

Bilag 2: Regler for kommunikation på klassemøderne 

 

 Lyt 

 Afbryd ikke den, der taler 
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 Tal for dig selv, fx: ’Jeg oplever at..’ 

 Giv klar besked. Tag udgangspunkt i dig selv 

 Undgå undskyldninger, fx ’jeg gjorde det, fordi..’ 

 Tal om nu og her 

 Gå fra sprøgsmål t il personlige udsagn 

 Spørg om hvad og hvordan - ikke hvorfor 

 Tal direkte t il den, det drejer sig om, fx ’Jonas, vil du godt lade være med at..’ 

 Vær konkret. Tag udgangspunkt i helt konkrete hændelser 

 Vær ansvarlig for de vedtagne aftaler og regler 

 

Bilag 3: Orientering og undersøgelse ved mobning 

 

Hvad Hvem Hvornår 

 

Elever og forældre 

orienteres om hvad der 

skal ske i den kommende 

uge og hvordan det skal 

forløbe. 

 

  

 

Samtaler med eleverne 

afholdes enkeltvis. 

De elever, der er nederst i 

klassens hierarki, er først. 

Eleverne skal ikke 

forberedes på samtalerne 

 

  

 

 

Bilag 4: Teammøde 

 

Hvad Hvem Hvornår 

Planlægning af elevsamtaler (torsdag) 

 

  

Planlægning af forældremøde (torsdag)  
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Planlægning af klassesamtaler (fredag)  

 

 

Forældre der skal til individuelle samtaler  

(torsdag) 

Forældre til den elev der bliver mobbet. 

Forældre til den / de elev(er) der mobber. 

Forældre til medløberne. 

  

 

Bilag 5: Program til elevsamtaler 

 

Hvad Hvem Hvornår 

Individuel samtale med 

det barn, der bliver 

mobbet. 

Ca. 20 min. 

  

Møde med den elev der 

mobber, én ad gangen. 

Ca. 5 min. 

  

Møde med medløberne. 

Ca. 5 min. 

  

Første klassemøde efter 

elevsamtalerne 

Ca. 20-30 min. 

  

Gruppearbejde: 

Hvad er en god 

kammerat? 

30 min. til gruppearbejde. 

15 min. til opsamling. 

  

Bilag 6: Program for forældresamtaler og møde 

 

Hvad Hvem Hvornår 

Møde med forældre til 

den elev, der bliver 

mobbet. 

30 min. 

 

  

Møde med de forældre   
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hvis barn mobber. 

45 min. 

 

Møde med de forældre 

hvis barn er medløbere 

30 min. 

 

  

 

Bilag 7: Opfølgningsmøder 

 

Hvad Hvem Hvornår 

Fredag afholdes 2. 

klassemøde. 

Stikord: kammeratskab og 

fællesskab. 

Max. 30 min. 

  

I den følgende uge (uge 

2) afholdes der 

klassemøde hver dag. 

Ca. 10 -15 min. 

  

I uge 3 afholdes der 2- 3 

klassemøder. 

  

I starten af uge 4 afholdes 

der forældremøde med 

alle klassens forældre. 

Samme dag afholdes 

sidste klassemøde. 

  

Bilag 8: Forberedelse af (sidste) forældremøde 

 

Hvad Hvem Hvornår  

Klassens lærere, en repræsentant fra 

ledelsen, evt. pædagoger deltager. 

 

  

Dagsorden: 

Orientering om arbejdet med at stoppe 

mobning 

Skolens forventninger om forældrestøtte 

Gruppearbejde: Hvad kan vi som 
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forældre gøre for at hjælpe børnene til 

at få et godt kammeratskab? (40 min) 

Opsamling i plenum (20 min) 

 

 

 


