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Alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø, hvor trivsel, sundhed og læring er i fokus, og det er afgørende 

for alles trivsel og motivation, at den enkelte elev føler sig som et ligeværdigt og accepteret medlem af klassens 

sociale fællesskab. Både lærere, pædagogisk personale og forældre bidrager til såvel klassens og som hele 

skolens sociale fællesskab ved at inspirere eleverne til at knytte relationer og venskaber både i og uden for deres 

egen klasse. 

 

Nærværende Trivsels- og Anti-mobningspolitik består af to dele. Første del er skolens trivsels- og anti-

mobbepolitik, mens vi i anden del i grove træk har søgt at skitsere, hvilke trivselstiltag vi iværksætter i løbet af 

et skoleår.  

 

FØRSTE DEL 

1. Indledning; 

2. Definition af mobning 

3. Mål for trivsels- og anti-mobbepolitik 

4. Handleplan for at fremme trivsel og forebyggelse af mobning 

5. Handleplan i tilfælde af mobning 

6. Handleplan i tilfælde af fysisk vold 

 

ANDEN DEL er for overskuelighedens skyld inddelt i fire overordnede kategorier:  

1. Procedure for besøgsdag/e, indmeldelse og udmeldelse;  

2. Forældre-involvering;  

3. Trivselstiltag på skolen samt  

4. Trivselstiltag på klasse/trin. 
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FØRSTE DEL 

 

1. Mobning skyldes onde mønstre – ikke onde børn!  

Vi ønsker en mobbefri hverdag for alle. Det er et fælles ansvar for ansatte, forældre og elever at sikre et positivt 

lærings- og arbejdsmiljø, som giver lyst til at være på skolen og til at deltage aktivt i faglige og sociale aktiviteter. 

 

Der arbejdes med initiativer og aktiviteter, som gavner kammeratskabet og udvikler fællesskabet. Der arbejdes 

desuden med at sikre, at elever, der ikke trives, opdages og hjælpes. I udviklingen af elevernes sociale kompetencer 

arbejder vi bl.a. med at anerkende hinandens forskelligheder, og eleverne styrkes i selv at forebygge og håndtere 

konflikter med fredelige midler.  

 

Eleverne gives også mulighed for at udvikle og diskutere holdninger og selv vedtage sociale spilleregler for klassen, 

fordi indflydelse medfører ansvarsfølelse og forankring i fællesskabet. Forebyggelsen af mobning sker gennem en 

aktiv og kontinuerlig indsats i hver enkelt klasse.  

 

Der sættes ind overfor generende drillerier og nedsættende sprogbrug. Ledelsen orienteres altid ved konstateret 

mobning. Forældrene informeres og involveres.  

 

Når det er nødvendigt indhentes professionel ekspertise udefra til en klasse. Skolens ledelse tilser, at skolens 

vedtagne trivselspolitik er synlig og opdateret, og at eleverne og medarbejderne engageres i ajourføringen af den. 

Eleverne kan gennem elevrådet tage trivselspolitikken op med ledelsen.  

 

2. Definition på mobning 

”En person er udsat for mobning, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for 

negative handlinger (trusler, hån, udelukkelse, sårende og nedsættende bemærkninger, fysisk vold o.l.) fra én 

eller flere personer”.  

 

På Riberhus Privatskole skal alle elever og ansatte være glade for at komme hver dag. Det er skolens mål i 

samarbejde med forældrene at skabe god trivsel og undgå alle former for mobning.  
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Hovedvægten er lagt på en forebyggende indsats, hvor der i de enkelte klasser arbejdes med værdier, normer, regler 

og holdninger, men også en konkret indsats, hvis en elev bliver mobbet.  

 

Det er vigtigt, at hjem og skole hjælper hinanden med at løse eventuelle problemer. Derfor skal begge parter straks 

kontakte hinanden, hvis en elev ikke trives, eller man får mistanke om, at der foregår mobning. Det understreges, at 

alle skolens parter har medansvar for, at politikken overholdes, uanset om man er ansat, forældre eller elev!  

 

3. Mål for trivsels- og anti-mobbepolitik:  

• at elever og medarbejdere oplever et positivt lærings- og arbejdsmiljø.  

• at alle gensidigt anerkender og respekterer hinanden som mennesker.  

• at forskelligheder opleves som potentialer og ressourcer.  

• at alle erkender, at de en del af fællesskabet og tager hensyn til hinanden.  

• at ingen udsættes for mobning i skolen, og at ethvert tilløb til mobning standses.  

• at det er et fælles ansvar for ledelse, ansatte, forældre og elever, at ingen bliver mobbet.  
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4. Handleplan for at fremme trivsel og forebyggelse af mobning:  

 

Klassens lærere arbejder løbende med hele klassens sociale miljø  

• Trivselspolitikken tages jævnligt op i klassen. Klassens leveregler er få og positivt formulerede udsagn.  

• Lærerne er opmærksomme på trivslen i klassen, og klassens trivsel er et fast punkt på trin- og 

klasseteammøderne.  

• Den enkelte elevs og klassens trivsel er et fast punkt ved skole/hjem-samtalerne.  

• Klasseledelsen/teamene omkring de enkelte klasser gør sig overvejelser om og planlægger, hvordan de vil 

arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer og klassens trivsel.  

• Hvis der er begyndende trivselsproblemer i en klasse, gennemgår klasseledelsen/teamet handlemuligheder 

og lægger en strategi for arbejdet med klassen. Ledelsen orienteres.  

• På DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) forefindes et anvendeligt materiale til brug for arbejdet 

med trivsel: ”Er du med mod mobning - 42 veje til bedre trivsel”. 

 

Elevernes trivsel er et fælles ansvar for ansatte, forældre og andre samarbejdspartnere.  

 

• Klassens sociale trivsel drøftes på forældremøder og fælles initiativer aftales.  

• Den enkelte elevs trivsel tages op ved skole/hjem-samtalerne.  

• Ansatte skal vise, at positiv social adfærd værdsættes og påskønnes, og at negativ adfærd ikke accepteres.  

• Ansatte skal være positive rollemodeller over for eleverne.  

• De voksne, det være sig forældre som ansatte, er forpligtede til at reagere, hvis et barn ikke trives, eller hvis 

der er mistanke om mobning.  

• Er der forhold i hjemmet, der påvirker elevens trivsel, forventes det, at hjemmet underretter skolen, således 

at der kan skabes en fælles indsats. 

• Hvis der opstår problemer af trivselsmæssig karakter i skolen, kontaktes hjemmet af klasseledelsen. 

• Når en indsats aftales, orienterer de involverede parter løbende hinanden.  

• Forældre opfordres til at kontakte hinanden, hvis der opstår problemer eleverne imellem uden for skoletiden.  

• Forældre og ansatte skal være bevidste om deres roller som kulturbærere og formidlere af, hvordan vi omgås 

hinanden, og hvordan vi taler og agerer i kontakten med hinanden og eleverne.  
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Elevernes rolle i arbejdet med trivsel  

 

• Eleverne skal deltage aktivt i udformningen af den enkelte klasses leveregler.  

• Når en elev oplever eller opdager, at klasse- eller skolekammerater udsættes for mobning eller forfølgelse, 

skal eleven informere én af sine lærere.  

• Elevrådet skal tage emnet ”Trivsel og mobning” op på mindst et møde årligt.  

 

Ledelsens rolle i arbejdet med trivsel  

 

• Ved konstateret, gentagende mobning fra en eller flere elever overtager ledelsen kontakten med de 

involverede elevers forældre, og sørger for en personlig samtale med både elever og forældre.  

• Hvis det konstateres, at den uønskelige adfærd fortsætter på trods af indgåede aftaler, beslutter ledelsen det 

videre forløb, og om samarbejdet skal bringes til ophør, jf. Handleplan for udmeldelse af en elev mod 

forældrenes ønske. 

 

5. Handleplan i tilfælde af mobning  

 

På Riberhus Privatskole accepteres mobning ikke. Hvis mobning konstateres, skal der straks gribes ind, og indsatsen 

skal pågå, indtil der er skabt en løsning for den elev, der har været udsat for mobning. Indsatsen tager sit 

udgangspunkt i følgende:  

• Det er klasseledelsens/teamets ansvar at gribe ind og gennemføre en samtale med det barn, der bliver 

mobbet, og en samtale med de/t barn/børn, der mobber, således at omfanget bliver afdækket.  

• Klasseledelsen/teamet tager hurtigst muligt en samtale med de øvrige implicerede parter.  

• Klasseledelsen/teamet tager kontakt til forældrene til de implicerede parter, således at disse får medansvar 

for at stoppe mobningen.  

• Klasseledelsen/teamet er gensidigt ansvarlige for at arbejde med den samlede klasse om problemet.  

• Skolens ledelse skal orienteres og inddrages. Handleplan og strategi fremlægges og diskuteres, og det 

besluttes, om AKT-læreren eller andre relevante personer skal inddrages.  
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6. Handleplan i tilfælde af fysisk vold  

Ved voldsepisoder skal ledelsen informeres og involveres. 

 

I forhold til den voldsramte elev: 

• Den voldsramte elev skal støttes umiddelbart efter episoden. Den voldsramte må ikke lades alene. 

• Ledelsen kontakter hjemmet og informerer om episoden. 

• I fald den voldsramte eller forældrene ønsker det, kan ansatte og elever blive orienteret om 

voldshændelsen. Dette skal som udgangspunkt ske hurtigst muligt. 

• Hvis det er aktuelt med professionel krisehjælp, har ledelsen ansvaret for at rekvirere hjælpen. I 

ledelsens fravær tilfalder ansvaret stedfortræder eller AMR. 

 

I forhold til den voldsramte ansatte: 

• Den voldsramte ansatte skal støttes umiddelbart efter episoden. Den voldsramte må ikke lades alene. 

• I fald den voldsramte ønsker det, kan kollegaer og elever blive orienteret om voldshændelsen. Dette skal 

som udgangspunkt ske så hurtigt så muligt. 

• Ledelsen og/eller AMR tager initiativ til en samtale med voldsramte med henblik på at 

afklare, hvad der bedst kan hjælpe denne med at bearbejde og komme over voldsepisoden. 

• Hvis det er aktuelt med professionel krisehjælp, har ledelsen ansvaret for at rekvirere hjælpen. I 

ledelsens fravær tilfalder ansvaret stedfortræder eller AMR. 

• Hvis den voldsramte ønsker det, inddrages omsorgspersonerne. 

 

I forhold til en voldsudøvende elev: 

• Hjemmet kontaktes af ledelsen, og der laves plan for hjemsendelse (Taxa, Bus, forældre). Det sikres, at 

barnet ikke overlades til sig selv. 

• Inden barnet kan vende tilbage til skolen, skal der holdes møde med ledelsen og klasseledelsen. Vi 

afholder mødet så hurtigt som muligt, men tidligst næste dags morgen. 

• Hvis episoden har en karakter, der tilsiger det, underrettes de sociale myndigheder (jf. 

• Serviceloven § 153), og sagen kan meldes til politiet (voldsofferets egen vurdering af sagen vil ofte 

være afgørende for, hvilken behandling sagen skal have). Som udgangspunkt kontakter vi ikke politiet. 
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• Når én person en eller flere gange har udøvet vold eller trusler herom, giver det anledning til ekstra 

opmærksomhed fra skolens side. Det vil konkret sige, at der altid er to voksne tilstede ved konflikter. 

• Hvis der ikke er positiv udvikling for eleven, indkaldes PPR og sagsbehandler, til en drøftelse omkring 

elevens situation og trivsel og elevens fortsatte tilknytning til skolen. 

 

I forhold til en voldsudøvende ansat: 

• Ledelsen afholder omgående en samtale med den voldsudøvende. TR/AMR kan være tilstede, hvis den 

ansatte ønsker det. 

• Den ansatte hjemsendes. 

• Ledelsen underretter bestyrelsesformanden om episoden. 

• Ledelsen underretter den voldsramte elevs forældre om episoden, og de afgør om episoden skal 

politianmeldes. 

Næste dags morgen afholder ledelsen et opfølgningsmøde med den ansatte – TR skal deltage, AMR kan deltage 

– for at afklare sagen og det videre forløb. 
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ANDEN DEL 

 

1. Procedure for besøgsdag/e, indmeldelse og udmeldelse 

1.1.Besøgsdag/e 

Inden besøgsdagen/e 

 

• Ledelsen taler med forældrene. 

• Forældrene fortæller om barnet – fagligt standpunkt, særlige forhold og evt. udfordringer, 

PPR. 

• Ledelsen informerer om skolens forventninger til et kommende samarbejde og skolens 

værdier. 

• Besøgsdag aftales og skemaet for besøgsdagen gennemgås med henblik på 

svømning/motorik/idræt samt lille- og storemad. 

• Ledelsen informerer lærerne om besøget og elevens baggrund på Skolekom minimum en hel 

skoledag før, ellers direkte besked, hvis tidsfristen ikke kan overholdes. 

• Klasseledelsen sørger for det praktiske i forbindelse med besøgsdagen. 

 

På besøgsdagen/e 

 

• Eleven modtages på kontoret. 

• Eleven afhentes af den lærer, der skal have klassen i første lektion. 

• Klasseledelsen har på forhånd udpeget en buddy, der tager sig af den nye elev, og som viser 

den nye elev til rette. 

• Eleven præsenteres til morgensamling. 

 

Efter besøgsdagen/e 

 

• De lærere, der har undervist den nye elev, giver et kort, skriftligt referat af dagen til ledelsen. 
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• Ledelsen kontakter forældrene og giver en tilbagemelding og aftaler det videre forløb 

(indmeldelse eller afvisning af et kommende samarbejde). 

• Ledelsen informerer på skolekom om skolens beslutning. 

 

 

 

1.2.Indmeldelse af ny elev i løbet af skoleåret 

Indmeldelsessamtale 

 

• Ledelsen taler med forældrene. 

• Forældrene fortæller om barnet – fagligt standpunkt, særlige forhold og evt. udfordringer, 

PPR. 

• Ledelsen beder om skriftligt samtykke til at måtte indhente relevant information fra afgivende 

skole, PPR og evt. SSP. 

• Ledelsen informerer om skolens forventninger til et kommende samarbejde og skolens 

værdier. 

• Startdagen aftales og skemaet gennemgås (idræt, motorik, svømning, lille- og storemad). 

• Ledelsen informerer lærerne om besøget og elevens baggrund på Skolekom minimum en hel 

skoledag før, ellers direkte besked, hvis tidsfristen ikke kan overholdes. 

• Klasseledelsen sørger for det praktiske i forbindelse med startdagen. 

• Kontoret laver bogpakke klar til eleven. 

 

Første skoledag 

 

• Eleven modtages på kontoret, hvor der udleveres bøger og en lektiekalender. 

• Eleven afhentes af den lærer, der skal have klassen i første lektion. 

• Klasseledelsen har på forhånd udpeget en buddy, der tager sig af den nye elev, og som viser 

den nye elev til rette. 
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Opfølgningssamtale 

 

• Klasseledelsen tager efter fire til seks uger en samtale med den nye elev med henblik på 

trivsel og fagligt niveau. 

• Klasseledelsen kontakter efter elevsamtalen forældrene for at give en tilbagemelding om 

elevens trivsel, og hvordan eleven er faldet til. 

• Klasseledelsen informerer klassen øvrige lærere om samtalen og evt. aftaler. 

 

 

1.3.Udmeldelse af en elev 

 

• Ledelsen informerer personalet om udmeldelsen på Skolekom hurtigst muligt. 

• Klasseledelsen skriver udtalelse om eleven i dansk og matematik, som sendes til kontoret. 

• Kontoret udskriver en liste over lånte materiale til aflevering til eleven/forældrene og sender 

udtalelserne til modtagne skole. 

 

 

2. Forældre-involvering 

 

2.1. Forældreråd 

 

I alle klasser etableres dér forældreråd, og vi opfordrer forældrerådene til at arrangere et eller to aktiviteter for 

klassens elever og forældre om året. Når forældrene spiller en aktiv rolle og inddrages i klassens trivsel, skabes 

der samhørighed og engagement i forældregruppen, og hermed øges forældrenes følelse af medansvar for 

klassens trivsel. 

 

De planlagte aktiviteter medvirker til at understøtte det gode lærings- og undervisningsmiljø, og det medvirker 

desuden til at forbedre relationerne mellem forældre og børn i klassen og styrke det sociale fællesskab i klassen. 

Dertil kommer, at sådanne aktiviteter har en afsmittende, gavnlig effekt på skole-hjem-samarbejdet. 
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2.2. Legeaftaler 

 

Vi opfordrer forældrene til at arrangere legeaftaler, som er med til at understøtte elevernes sociale trivsel og 

fællesskabet. Og det må meget gerne være legeaftale mellem børn, som normalt ikke omgås, hvorved vi kan 

udvide bekendtskabs- og venskabskredsen mellem både børn og voksne.  

 

En sund og inkluderende lege- og kammeratskabskultur i klassen er berigende for klassens trivsel og er en 

platform for læring, og begge dele er som sådan af afgørende betydning for den enkeltes sociale kompetencer 

og evne til at indgå i gensidigt respektfulde relationer. Når forældre inspirerer deres børn til at være gode 

kammerater, der anerkender og respekterer alle i klassen, skabes de bedste forudsætninger for alle børns sociale 

trivsel og for klassens kultur som helhed. 

 

2.3. Den usynlige klassekammerat: forældrenes indflydelse på klassens trivsel 

 

En velfungerende forældregruppe, der taler godt sammen og løser eventuelle problemer i fællesskab, kan være 

med til at skabe en atmosfære af forståelse og tolerance, hvori alle elever trives. Begrebet ”den usynlige 

klassekammerat” tages op på forældremøder, når klasseledelsen bedømmer, at det er relevant. I klasserne, hvor 

forældresamarbejdet går trægt eller er vanskeligt, kan det være formålstjenestelig at åbne for en dialog for at 

gøre forældrene bevidste om deres egen indflydelse på klassens trivsel.  

Målet er, at forældrene ikke bare tager ansvar for deres eget barns trivsel – men for hele klassens trivsel. At de 

som positive rollemodeller går aktivt ind i processen med at skabe en god og rummelig klasse, som bygger på 

anerkendelse og respekt for den enkelte og retten til at være forskellig. 

 

2.4. Det gode skole-hjem-samarbejde 

 

Det gode skole-hjem samarbejde handler i al sin enkelthed om anerkendende kommunikation. For at vi i 

fællesskab kan opbygge et godt samarbejde skole og hjem imellem, kræver det en løbende og åben 

kommunikation i en ordentlig tone, hvor vi ser hinanden som samarbejdspartnere. Jo bedre kommunikation 

mellem hjemmet og skolen, jo større trivsel og læring for eleven og dermed tryghed for forældrene. 

  

Kommunikationen i hjemmet spiller også en vigtig rolle. Det er godt, at barnet fortæller om sin dag og sine 
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oplevelser. Hvis der er spørgsmål eller undren til det barnet fortæller, så kontaktes faglæreren/klasseledelsen, så 

vi sikrer, at kommunikationen går begge veje. Det er samtidigt vigtigt at huske, at der er forskel på børnesnak 

og voksensnak. Ifølge psykolog Jens Andersen ved University College Nordjylland spiller forældrenes 

indstilling en enorm rolle for en given klasses trivsel. Det har en afsmittende effekt på barnet og dets relationer i 

skoletiden, at vi alle taler positivt om klassekammerater, deres forældre og skolens ansatte. 

  

2.5. Konfliktsituationer (skole-hjem) 

  

Når elever havner i konfliktsituationer, er det vigtigt, at de voksne omkring dem – og det gælder både på skolen 

og i hjemmet – husker, at der altid er to eller flere sider af et hændelsesforløb. Hvert individ har sin egen 

oplevelse af det skete, så når vi indgår i konfliktløsningen, bliver vi nødt til at se sagen fra alle sider, selvom det 

til tider kan være svært. Det er vigtigt for alle parter, at vi har en anerkendende, kommunikativ tilgang til 

hinanden, også i konfliktsituationer.  

  

Et andet vigtigt element i det gode forældresamarbejde er, at vi alle overholder de fælles spilleregler og følger 

kommandovejen: Spørgsmål/videndeling om en konflikt adresseres til faglæreren/klasseledelsen i første 

omgang. Hvis der ikke kan findes en brugbar løsning på problemstillingen, så kontaktes skolelederen og i sidste 

instans kan bestyrelsesformanden kontaktes. 

  

Som skole finder vi det særligt vigtigt, at eleverne lærer både anerkendende kommunikation og 

konflikthåndtering, således at de i fremtiden både personligt og i forbindelse med deres videre uddannelse 

mestrer begge dele i videst mulige omfang ved at færdes i et miljø, hvor dette er normen. 

  

3. Trivselstiltag på skolen 

 

Trivsel handler i høj grad om elevernes egne interaktioner, roller, handlinger og muligheder for at bidrage 

konstruktivt i skolens hverdag. Når elever tager aktivt del i skolens faglige og sociale aktiviteter, er 

mulighederne for at udvikle gode relationer både mellem jævnaldrende og på tværs af årgangene større. 

 

Vi arbejder målrettet på, at alle bliver en del af et forpligtende fællesskab og tager et medansvar for den 

generelle trivsel. Det handler om at have respekt for hinandens forskellighed, at tage ansvar for sig selv og 
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fællesskabet og at vise omsorg for hinanden. 

 

3.1. Planlagte trivselstiltag i løbet af skoleåret 

 

Nedenstående trivselsdage er med til at styrke de sociale bånd og relationerne mellem eleverne i klassen og på 

tværs af årgangene. Og gældende for både første skoledag, Børn løber for børn, juleklip, juleafslutningen og 

skolefesten, hvor forældrene er inviteret til at deltage, bliver også de inkluderet aktivt i skolens trivselsarbejde. 

 

*Første skoledag 

Mandag og tirsdag i første skoleuge efter sommerferien 

*Børn løber for børn 

*Juleklip 

Trivselsdag inden juleafslutningen 

*Juleafslutningen 

*Skolefesten 

Sidste skoledag inden sommerferien 

(Alle aktiviteterne markeret med * er med forældredeltagelse.) 

 

3.2. Konfliktløsning (skole) 

 

For at en konflikt mellem børn kan løses på en konstruktiv måde, skal der arbejdes både med det, børnene er 

uenige om og med forholdet mellem børnene, der er uenige. Derfor er det også vigtigt at få talt om oplevelsen 

og de følelser, der er opstået, når man forsøger at løse konflikterne. Hvis der skal findes en holdbar løsning, 

indebærer det, at alle børn i konflikten bliver tilgodeset, så forholdet mellem dem ikke fortsætter med at være 

anspændt. 

 

Den konfliktløsningsmodel, vi anvender, er anerkende i sin grundform. Det handler om at give udtryk for egne 

følelser, behov og ønsker til fremadrettet handlinger uden, at man kritiserer og bebrejder den anden part. 

Det handler om at lytte til den anden, idet man spørger, hvad den anden oplever og føler uden at påtage sig 

skylden for den andens følelser og behov.   



 

 

 

15 
 

• Hvad skete der? 

• Hvordan har jeg/du det med det skete? 

• Hvorfor har jeg/du det sådan? 

• Hvad kan der gøres ved det? 

Modellen er delt op i de fire trin for at adskille eksempelvis fakta og følelser og konfliktens kerne og 

personerne. Det har den virkning, at der sker en afklaring og opstår en mulighed for at forstå den anden, sig selv 

og/eller konflikten på en ny måde, der virker afspændende for relationerne mellem personerne. 

3.3. Elevråd 

 

Elevrådet, som vælges hvert skoleår, og hvortil alle elever fra 4. til og med 10. klasse har valgret og er 

valgbare, er elevernes mulighed for at give deres mening tilkende og få indflydelse på skoledagen og skolens 

udvikling. 

 

For at styrke den demokratiske kultur få elevrådet assistance af en kontaktlærer, der sikrer mødeindkaldelser og 

mødeafholdelser. Kontaktlæreren fungerer desuden som bindeled mellem elevrådet og lærerkollegiet og 

ledelsen. 

 

3.4. Bevægelse 

 

Bevægelse, herunder idræt, motorik og svømning, er en vigtig del af skolens værdigrundlag, som fastslår, at 

alle elever skal have i gennemsnit 60 minutters bevægelse dagligt. Også bevægelse i den faglige undervisning 

anvendes som værktøj til at forbedre elevernes trivsel og faglige læring.  

 

Bevægelse er i udpræget grad med til at styrke elevernes læring og motivation, og idræt, motorik, svømning og 

leg styrker det sociale fællesskab og er medvirkende til at skabe tryghed. 

 

3.5. Legepatrulje 

 

Frikvarterne er en vigtig del af skoledagen, og eleverne lærer ved deltagelse i legepatruljen at være aktive 
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sammen. Legepatruljen er et trivselstiltag på tværs af klasserne; 0.-3 klasserne deltager i legepatruljens 

aktiviteter på skift i løbet af en skoleuge, og udskolingseleverne fra 9. og 10. klasse ansvarlige for 

legepatruljens aktiviteter og daglige afvikling sammen med tre lærere, indskolingsklasserne deltager på skift i 

løbet af en skoleuge.  

 

4. Trivselstiltag på klasseniveau 

4.1. Fælles klasseregler 

 

Eleverne er med til selv at formulere klassens regler og får dermed ejerskab til reglerne. Klassereglerne, også 

kaldet leveregler, skal omhandle klassens sociale liv og omgangen med hinanden i undervisningen og 

frikvarterne.  

 

 Vis respekt  Vis ansvar  Vis omsorg  

I klasseværelset  ● behandl andres 
ting med respekt  

● ræk hånden op, 
når du vil sige 
noget  

● hør efter, og gør, 
som der bliver 
sagt  

● hør efter,når 
andre taler 

● tal pænt og 
høfligt  

● brug navn, når 
du taler til 
lærere og andre 
elever 

● lad de andres 
ting være i fred  

 

● kig på skemaet 
hjemmefra. Tag de 
ting med, du har 
brug for  

● vær præcis, og mød 
forberedt  

● gå straks til din plads  
● prøv selv, før du 

beder om hjælp  
● arbejd stille og roligt 

uden at forstyrre de 
andre   

● sig til, hvis nogen 
har brug for hjælp  

● tænk selv. Træf dine 
egne valg  

● hjælp hinanden  
● samarbejd med alle  
● le med, ikke ad andre  
● giv ros  
● hils på hinanden  

På gangen  ● lad andres ting 
være i fred  

● hold hænder og 
fødder for dig 
selv  

● tal pænt og 

● ryd op efter dig 
● sig til, hvis nogen 

trænger til hjælp  
● gå stille og roligt  
● luk døren forsigtigt 

op og i  

● hjælp hinanden  
● vis, at du ser alle dem, 

der er omkring dig 
● hils på hinanden   
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høfligt  
● tag hensyn til 

andre, som 
arbejder  

På legepladsen / I 
skolegården  

● tal pænt og 
høfligt  

● lad andres 
ejendele være i 
fred  

● gør, som du får 
besked på  

● vent på tur  

● pas godt på 
legepladsen  

● gå ind når 
frikvarteret er forbi  

● sig til, når nogen har 
brug for hjælp eller 
hvis der sker noget 
farligt  

● sig til når, du 
forlader legen  

● lad alle, der har lyst, 
være med i legen eller 
samtalen 

● tænk på, at andre også 
skal have det godt.  

 

4.2. Forventningsbaseret klasseledelse (anvendes primært i indskolingen) 

 

Metoden Forventningsbaseret klasseledelse sikrer, at læreren kan praktisere en tydelig og detaljeret 

klasseledelse, hvilket er afgørende for elevernes læringsudbytte og trivsel i skolen. Metoden tager 

udgangspunkt i fire forskellige arbejdsformer, der alle har en tydelig og konkret forventning til eleverne.  

 

De fire arbejdsformer 

Arbejdsform 1: 

• Læreren taler; 

• Jeg lytter. 

• Hvis jeg vil sige noget, rækker jeg hånden op og venter, til læreren giver mig lov til at sige noget. 

• Jeg bliver på min plads. 

• Hvis jeg vil rejse mig fra min plads, rækker jeg hånden op og spørger læreren om lov. 

 

Arbejdsform 2: 

• Jeg arbejder alene, på min plads, med mine opgaver. 

• Jeg må gerne snakke stille med min sidemand om opgaverne. 

• Hvis jeg har brug for hjælp fra læreren, går jeg hen til læreren ved fællesbordet. 
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Arbejdsform 3: 

• Jeg arbejder alene med mine opgaver. 

• Jeg behøver ikke at sidde på min plads. 

• Jeg må gerne snakke stille med min sidemand om opgaverne. 

• Hvis jeg får brug for hjælp fra læreren, går jeg hen til læreren ved fællesbordet. 

 

Arbejdsform 4: 

• Vi arbejder i små grupper i klassen og uden for klassen. 

• Læreren bestemmer, hvor vi må være. 

• I gruppen snakker vi om den opgave, vi skal løse. 

• Hvis vi har brug for hjælp, går vi hen til læreren ved fællesbordet. 

Forventningsbaseret klasseledelse hjælper læreren med at tydeliggøre lektionens struktur, hvilket giver ro og 

tryghed, hvilket er nødvendige elementer for en god og struktureret undervisning. 

 

Ved lektionens start skriver læreren en dagsorden på tavlen. Ved siden af hvert punkt placeres et piktogram, der 

illustrerer, hvilken arbejdsform eleverne skal anvende. Piktogrammerne er et visuelt supplement, som 

tydeliggør den gældende arbejdsform for eleverne. Læreren gennemgår efterfølgende dagsordenen. 

 

For at understøtte elevernes bevidsthed om den tid, der er til rådighed i en given arbejdsform, anvendes en 

såkaldt ”timetimer”. Mange elever kan bedst forholde sig til timetimere, da den viser den resterende tid i form 

af en sort blok i uret, som reduceres i takt med, at tiden går.  

 

I forlængende af den forventningsbaserede klasseledelse anvender vi også fast gå-makker, når eleverne skal til 

idræt, svømning eller morgensamling, så der ikke opstår uro eller utryghed for nogle elever, der ikke ved, hvem 

de skal følges med, eller hvor i gruppen de hører til. 

 

4.5. Frikvarterskort 
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For at sikre, at alle eleverne har nogen at lege med eller være sammen med i frikvarterne, sørger lærerne i alle 

indskolingsklasserne for at lave frikvarterskort inden formiddags- og middagspauserne. Eleverne vælger efter 

tur selv, hvad de vil lege, og alle må melde sig på en leg/aktivitet. 

 

4.6. Trivselsfaget (kun i indskolingen) 

 

Trivslen i klassen er ikke kun afgørende for, at eleverne oplever social anerkendelse og kammeratskab. Trivslen 

spiller også ind på elevernes faglige motivation og læring. Et godt samarbejde mellem skole, pædagogisk 

personale og forældre er en forudsætning for, at eleverne trives og har lyst til og mulighed for at lære. 

 

I forbindelse med folkeskolereformen indførte vi et nyt fag på Riberhus Privatskole. Faget, der har været den 

ordrette benævnelse ”Trivselsfag”, opstod ud fra ønsket om, at vi gerne vil sætte fokus på trivsel i hverdagen og 

gøre arbejdet med den enkeltes, klassens o hele skolens trivsel til et fælles anliggende.  

 

Nedenstående er et årshjul for trivselsfaget i indskolingen i skoleåret 2016/17  

 

● Intro til forventningsbaseret klasseledelse  

○ forudsigelighed i timernes opbygning 

○ ro og tryghed  

○ tydeliggøre hvordan eleverne skal arbejde 

○ tydeliggøre forventninger 

 

● En god kammerat  

○ gode og dårlige kammerater - film  

 

● Taktil rygmassage  

○ udvikle en gensidig tolerance 

○ højne den sociale interaktion mellem eleverne 

 

● Anerkendende kommunikation 

○ udvikle elevernes generelle kommunikative kompetence  
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○ lære eleverne at udtrykke følelser og behov samt sætte sig i hinandens sted 

 

● Ud med sproget 

○ eleverne lærer at udtrykke sig mere klart og direkte  

○ udvise respekt over for andres behov  

○ blive god til at løse konflikter  

 

● Lege, der styrker fællesskabet 

● klassemøder  

● klasseregler  

● Andre emner - efter hvad børnene har brug for 

 

 

Emner, der vil blive debatteret til første forældremøde:  

● Den usynlige klassekammerat 

● Forældrehjulet  

○ udvikle fællesskabsfølelse, rummelighed og åbenhed i forældregruppen  

○ forældrene skal opnå et medansvar for klassens trivsel  

○ forældrenes sammenhold omkring eleverne giver sammenhold mellem eleverne 

 

4.7. Klassemødet 

Klassemødet anvendes til arbejdet med den enkelte klasse sociale miljø, og som værktøj anvendes klassemødet 

til at udvikle elevernes sociale kompetencer og til at styrke fællesskabet i klassen, hvilket kan være 

medvirkende til at forebygge mobning. Eleverne lærer gennem klassemøderne, hvordan vi omgås hinanden i 

klassen, på skolen og senere hen i livet, i et samspil, der bygger på frihed, ligeværd og demokrati.1 

 

Formålet med at afholde et klassemøde er, at eleverne lærer hinanden at kende og lærer at tage hensyn, så alle 

kan trives bedst muligt, og et godt klassefællesskab kan opbygges. Eleverne lærer at respektere og acceptere 

                                            
1 Klassemødet som læringsværktøj er grundigt beskrevet i ”Fællesskab mod mobning. Klassemødet – grundlag for 
trivsel”, Høiby, Helle; Levin, Marianne, og Thulin, Anette, Kroghs Forlag, 2008.  
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hinanden og hinandens forskelligheder samt at indgå kompromiser, og at de lærer at tale om problemer og 

konflikter. Ydermere skal klassemøderne sikrer, at eleverne lærer, at de kan få nødvendig hjælp og guidning af 

de voksne omkring dem, hvilket er medvirkende til, at eleverne på langt sigt bliver i stand til at indgå aktivt i 

demokratiske processer og være en del af forpligtende fællesskaber. 

 

Ribe, februar 2017 

 


