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Trivselshandleplan 
for elever  

på Strandskolen 
(antimobbehandleplan) 

 

 
Mål med trivselshandleplanen 
at skolens dagligdag er præget af faglighed, fællesskab og trivsel (jf. Strandskolens værdigrundlag) 
 

 at såvel børn som voksne føler sig trygge og har gode relationer 

 at såvel børn som voksne mødes med passende udfordringer 

 at den enkelte føler sig set, hørt og anerkendt 

 at trivslen på skolen bliver styrket 
 
 

Forebyggende indsats  
 
Skoleniveau 

 Ledelsen sikrer, at der én gang årligt gennemføres national trivselsmåling, og at der bliver fulgt 
op på resultaterne af målingen - om nødvendigt i form at handlingsplaner på skole-, årgangs- 
og klasseniveau. 
 

 Personalet tager ansvar for og planlægger fælles oplevelser på skolen i form af en række 
traditioner (f.eks. trivselsdag, venskabsklasser, motionsdag, SFO-sommerfest, musical, 
luciaoptog, fællessamlinger i aulaen, studieuger, lejrskoler) 
 

 Læreren og pædagogen møder børnene med lydhørhed, tydelighed og engagement.  
 

 Den anerkendende og systemiske tilgang anvendes på alle niveauer af Strandskolens virke: i 
undervisningen og i fritidsdelen i arbejdet med klassens sociale liv, i skolehjemsamarbejdet og 
internt på skolen ved møder blandt personalet 
 

 Strandskolen arbejder bevidst med den anerkendende samtale – til elevsamtalen, i skolehjem 
samarbejdet og ved intern mødevirksomhed. 

 
 
 

Klasseniveau 

 Det pædagogiske personale arbejder grundlæggende med fællesskabende didaktik, hvor 
klassens trivsel altid tænkes ind i forhold til den måde undervisningen tilrettelægges på. 
Undervisningens mål, indhold og veje skal proaktivt bygge på at samle eleverne, på den måde 
bliver arbejdet for trivsel og mod mobning en del af hverdagens indsats.  
 

 Det pædagogiske personale omkring børnene har fokus på klassens sociale liv og laver i 
samarbejde med klassen forebyggende aktiviteter i klassen. I klassens tid arbejdes der 
målrettet med at skabe gode relationer med tryghed og anerkendelse (den gode stol, trin for 
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trin, rollespil). Der arbejdes blandt meget med sprog og kropssprog i klassen, og med styrkelse 
af elevernes empati og deres evne til at tage ansvar og vise initiativ. 

 Klassepædagogen har fokus på klassens sociale liv og har hyggedage, aktivitetsdage, ture, 
den gode stol, børnesamtaler, høflighedsprojekter, trin for trin og andre pædagogiske 
redskaber til fremme af rummeligheden og accepten af hvert enkelt barn. 
Hver klasse udarbejder egne klasseregler, som det pædagogiske personale omkring årgangen 
hænger op i klasserne og lægger på forældreintra. 
 

 0.klasseteamet, beskriver arbejdet med at skabe en god og tryg skolestart i årsplanen for 0.-1. 
klasse. 
 

 Sparring i det daglige med medarbejder fra PLC (pædagogisk læringscenter) og nærmeste 
leder for at forebygge. 
 

 
Individniveau 

 Det pædagogiske personale omkring årgangen sørger for, at den enkelte elev og enkelte 
klasses trivsel og læring afdækkes årligt ved hjælp af b.la. Elevsamtaler 
 

 Klasses primærlærer eller klassepædagogen afholder elevsamtaler, hvor elevens trivsel 
drøftes - bl.a. på basis af elevens egne svar i udarbejdede skabeloner for elevsamtaler 
 

 Klassens primærlærer eller klassepædagogen følger op på eventuelle tegn på mistrivsel i tæt 
kontakt med elev, forældre og ledelse. 

 
Forældrenes rolle  

 På Strandskolen arbejder vi med, at alle respekterer hinandens børn og bidrager til det gode 
samarbejde, vi inkluderer hinandens børn i fællesskabet, vi rummer hinandens børn i 
fællesskabet. 
 

 Klasseforældrerådet bidrager til skabelse af gode forældremøder, hvor forældrene kan udvikle 
forståelse for hinandens holdninger og aftale fælles handlinger. 
 

 I hver klasse i indskolingen dannes der trivselsgrupper blandt forældrene. Det er et ønske, at 
trivselsgrupper fortsætter til og med 9. klasse 
 

 Klasseforældrerådet og trivselsgrupperne tager initiativ til sociale arrangementer og skabelsen 
af traditioner i klassen. 
 

 Forældre bør bidrage til et godt socialt klima ved at deltage i fællesarrangementer på skolen. 
 

 Forældre bør bidrage ved ikke at tale nedsættende om andre i barnets påhør: 
 

 Forældre opfordres/har pligt til at kontakte ledelsen og lærer ved tegn på dårlig trivsel hos 
deres barn eller ved vidende om andet barns dårlige trivsel. 
 

 Skolebestyrelsen og ledelsen har udarbejdet en velkomstfolder til forældre, hvor skolens 
forventninger til forældrene er beskrevet. Derudover findes der en række principper, der også 
bidrager til forståelsen af forældrenes rolle på Strandskolen. 
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Forståelse af mobning 
 
Tidligere så man mobning som noget, der knyttede sig til bestemte personer og deres måder at 
være på og se ud på. Elever blev for eksempel betegnet som for sarte, for stille, for aggressive 
eller for anderledes. I dag ved man, at mobning opstår, når en bestemt gruppe børn fx en 
skoleklasse ikke kan få fællesskabet til at fungere. Det bliver den negative og dårlige opførsel – 
ofte rettet mod én eller flere klassekammerater – som klassen bliver fælles om. Frygt og 
usikkerhed bliver dermed den dominerende stemning i klassen, og eleverne vil typisk være meget 
optagede af, hvem der er populære, og hvem der bestemmer. Alle holder øje med hinanden og 
finder fejl hos hinanden, og der er ikke respekt for de klassekammerater, som ikke kan eller vil 
overholde klassens uskrevne regler. I en klasse med mobning bliver det i orden at tale grimt, 
nedsættende og hårdt til hinanden, at gøre grin med hinanden, at slå, sparke eller på anden måde 
at have en grænseoverskridende adfærd, at holde hinanden udenfor og være onde mod hinanden.  
 
At finde fejl, straffe og irettesætte hjælper som regel ikke ret meget, for det er klassen som helhed, 
der skal ændre måde at være sammen på. Relationerne i hele klassen skal styrkes og klassen skal 
hjælpes til at finde noget andet end mobningen at være fælles om. 
 
 
Mulige tegn på mistrivsel 
 
Vi er særligt opmærksomme, hvis en elev udviser en eller flere af følgende 
personlighedsændringer over tid: 
 

 Får en kortere lunte, bliver mere aggressiv 

 Får fysiske symptomer som ondt i maven, hovedet, osv. 

 Bliver dårligere fagligt 

 Isolerer sig 

 Er gråd labil 

 Selvværdsreducering/negativt syn på sig selv 

 Bliver hård/tillukket 

 Er afmægtig/opgivende 

 Får øget fravær 

 Ekskluderende adfærd 

 Paradoksal adfærd (afvigende) 
 
 
 
 
 

Indgribende indsats hvis der er mistrivsel eller mobning i en klasse  
 
Vi signalerer til alle – forældre, elever og personale – at vi ikke vil acceptere mobning. Det gør vi 
ved i dagligdagen fx ved, at alle voksne griber ind/påtaler det, hvis man ser noget, som ikke virker 
ok.  
 
Hvis vi konstaterer mobning er det afgørende for alle parter at vi griber hurtigt ind. På Strandskolen 
er der nultolerance over for mobning. 
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 Strandskolens ledelse har det overordnede ansvar for, at ingen elever på skolen bliver mobbet. 
Ledelsen skal sikre, at den tilstrækkelige viden om forebyggelse og bekæmpelse af mobning er 
til stede på skolen, at lærere og pædagoger ved hvordan man kan tilgå den viden og at 
rammerne understøtter den nødvendige vidensdeling. 
 

 Det pædagogiske personale i klassen har man et helt særligt ansvar for klassens trivsel og 
dermed også for at stoppe mobning. Alle henvendelser omkring mobning eller mistrivsel skal 
tages alvorligt, og der skal igangsættes handlinger og undervisningsformer, som sætter fokus 
på eller som minimum medtænker klassens trivsel. Alt afhængig af karakteren af den dårlige 
trivsel. Det er klasselærerens ansvar at drøfte problemet i teamet og evt. årgangsteamet og 
tage initiativ til handlinger, som sikrer den enkeltes trivsel og som styrker klassens fællesskab. 
Det forventes, at klasselæreren søger sparring til arbejdet med at stoppe mobningen hos 
kolleger og evt. hos skolens PLC-team. Lærer/pædagog skal sikre tilstrækkelig kommunikation 
med forældre og evt. skoleledelse for eksempel i form at en tydelig handlingsplan med 
beskrivelse af tidsramme, indsatser, mål og succeskriterier. 
 

 Som forældre til et barn, som bliver mobbet eller som er med til at mobbe, vil man ofte føle en 
form for afmagt – hvad skal man råde sit barn til, og hvordan kan man være med til at sikre 
børnenes trivsel i skolehverdagen? Måske kan man slet ikke genkende sit eget barns 
handlinger i de andres beskrivelser. Som forældre er men ikke til stede i skoletiden og ser ikke 
med egne øjne, hvad der er op og ned i mobbeproblematikken. Derfor er det vigtigt, at skole og 
forældre i den specifikke situation får talt om de forventninger, hver især har til hinanden. Hvem 
skal præcist handle i hvilke situationer, og hvem har ansvaret for hvad? Desuden er det vigtigt 
at sikre en åben og kontinuerlig dialog. 

 
 

 

Her finder vi yderligere inspiration 
 
www.foraeldrefiduser.dk 

Sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn. Både forældre, lærere og 
pædagoger opfordres til at søge inspiration og fiduser til at skabe bedre sammenhold på  
 

www.dcum.dk 

Gode ideer til øvelser i klassen (både forebyggende og indgribende) findes på www.dcum.dk og i 
håndbogen "Er du med mod mobning- 42 veje til bedre trivsel" 
 
www.friformobberi.dk 
Fri for Mobberi er et antimobbeprogram til børnehave og indskoling, som Mary Fonden og Red 
Barnet står bag. Fri for Mobberi er pædagogisk materiale til børn, men også til fagfolk og forældre. 
Materialet har til formål at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Fri for Mobberi er 
baseret på det nye mobbesyn, som bl.a. forsker Helle Rabøl Hansen repræsenterer: Der findes 
ikke onde børn, kun onde mønstre. 
 

http://www.dcum.dk/
http://www.friformobberi.dk/
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Bilag til trivselshandleplanen 

 

Strandsangen  
 

Her får du venner du aldrig glemmer 
Dem der her er ikke fjender 
Vi står sammen, fryd og gammen 
Altid - altid 
Fællesskabet det er vigtigt 
For det føles nemlig rigtig 
Hjælp hinanden, brug forstanden 
Altid - altid  

  

Lille til stor, råber vi i kor 
Tro på verden, tro på livet 
Glem ej de ord 
Dansk og matematik, svømning og fysik 
Stranden den groover, skolen er et hit 
  
Se nu starter frikvarteret 
kom, vær' med, bliv ik' genert 
Vi snakker og leger 
Mens duksene fejer 
Leg med os - leg med os 
Løbe rundt i skolegården 
stikbold, fodbold, klatretårn 
Eller bar hænge ud med 
Højt humør - højt humør 
 
Lille til stor, råber vi i kor 
Tro på verden, tro på livet 
Glem ej de ord 
Dansk og matematik, svømning og fysik 
Stranden den groover, skolen er et hit 
  

Når vi kommer hen til skolen 
Går vi ned i vores klasse 
Og vi siger hej til alle 
Hyggesnak - mange tak 
Vi griner ikke af hinanden 
Vi griner nemlig med hinanden. 
Ingen der mobber for vi holder sammen 
mørk eller hvid - betyder ikke en skid 
  

Lille til stor, råber vi i kor 
Tro på verden, tro på livet 
Glem ej de ord 
Dansk og matematik, svømning og fysik 
Stranden den groover, skolen er et hit 
  

Når vi arbejder som slaver 
Bli'r vi kloge på det vi laver 
Når vi skriver, bli'r vi stjerner 
Det er godt, det er flot 
Vi plusser og vi dividerer 
Vi ganger og vi diskuterer 
Vi kan gøre det hele dagen 
gang på gang, hør vor sang 

  

Lille til stor, råber vi i kor 
Tro på verden, tro på livet 
Glem ej de ord 
Dansk og matematik, svømning og fysik 
Stranden den groover, skolen er et hit 
 

 

Skrevet af 5. årgang efteråret 2008 


