
Trivselsplan for Sønderskov-Skolen 

Sønderskov-Skolen har udarbejdet en trivselsplan for at fremme et sundt, trygt og udviklende skolemiljø til 

gavn for både den enkelte og for fællesskabet.  

Trivselsplanen har fokus på følgende områder: 

 

 

 

 

 

 

 

De forebyggende indsatser: 

● Tidlig indsats 

● Sammenryste allerede i 0. klasse 

● Sammensætte klasserne efter eleverne 

 

● De enkelte klasser udarbejder i fællesskab deres egne regler for klassens gode, sociale liv.  
● Forældrene opfordres til aktivt at bakke op omkring trivslen i klassen: ”Dét, forældre gør for 

klassens fællesskab, er en investering i deres eget barns trivsel”. 
● Fokus på sproget, god kommunikation – Et positivt sprogbrug er med til at sikre trivsel for alle på 

skolen, da man via dette viser, at man har respekt for sig selv og andre og rummer, samt accepterer 

hinandens forskelligheder. Ord skaber virkelighed. 
● Legepatruljen - elever fra 4. og 5. årgange igangsætter lege og aktiviteter for eleverne i indskolingen 
● GameBooster – elever fra 7. årgang igangsætter lege og aktiviteter for eleverne på mellemtrinnet 
● Mæglerpatruljen - elever fra de ældre årgange hjælper de yngre elever med at løse deres konflikter 
● Gangvagter i frikvartererne  
● Gårdvagter  
● Et ekstra fagligt og socialt løft til elever i skolens ældste klasser (bl.a. BOOST) 

 

Mobiletik/sociale netværk: 

Børn og unge bruger i dag mobiltelefoner og de sociale netværk til at kommunikere med hinanden i og uden 

for skolen. Dette betyder, at grænsen mellem skole og fritid bliver flydende. Derfor skal vi, som skole, 

forholde os til denne virkelighed og medvirke til at fremme god opførsel og etik ved brug af de sociale 

netværk og mobiltelefoner blandt vore elever.   

 

 

 

    Trivselsplan 

Indsats mod mobning Forebyggende indsatser 

Mobiletik/sociale netværk Forældrenes rolle 



Forældrenes rolle: 

● Omtaler skolen positivt - dvs. omtaler andre elever, forældre og medarbejdere på skolen positivt 
● Bakker op om initiativer fra klasselæreren og K-forældrerådet 
● Bakker aktivt op om fællesskabet i klassen - børnefødselsdage og lignende skole/klasse-

arrangementer  

● Legeaftaler  

 

Indsats mod mobning: 

Indsatsen mod mobning skal sikre, at vi her på Sønderskov-Skolen fortsat har fokus på og har handleplaner 

for, hvordan vi i videst muligt omfang forebygger og håndterer forsøg på mobning, da dette er et signal på 

dårlig trivsel for såvel den udsatte som den, der udfører mobningen.  

Mobning er ikke tilladt på Sønderskov-Skolen, det være sig både i det fysiske om det digitale rum. 

Som en del af Sønderskov-Skolens trivselsplan, er der udarbejdet en lovpligtig antimobbe-strategi. (Lov nr. 

534 af 12. juni 2009). Revideret nov. 2016.  

Mobning er defineret således: 

Mobning er, når enkelte børn i en klasse eller en voksen vedvarende chikanerer en eller flere elever/voksne.  

Hvad gør vi konkret, når mobning er konstateret?  
 

1) Klasselæreren:  
- Klasselæreren/faglæreren tager temaet/episoden op på klasseniveau – hvis mere omfangsrigt eller   
  Kontinuerlig sker det i samarbejde med en AKT-vejleder  
- Implicerede forældre kontaktes 
- Lærerteam, SFO/Klub og eventuelt netværk underrettes 
- Individuelle -/gruppesamtaler med de implicerede af klasselærer/faglærer eller en AKT-vejleder 
 

2) Forældre:  
- Indgår åbent og konstruktivt i dialog med skolen om løsninger  
- Læser og følger Sønderskov-Skolens trivselsplan  
- Lærerteam, SFO/Klub og eventuelt netværk underrettes  
- Individuelle/gruppesamtaler med de implicerede af klasselæreren/faglæreren eller en AKT- 
  Vejleder 

- Drøfte aftaler for forældrenes rolle i et godt klassemiljø  

 

3) Ledelse:  
- Ledelsen inddrages hvis det skønnes nødvendigt. 
 

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig 
Ledelsen tager over. I samråd med relevante myndigheder og de berørte forældre tages de nødvendige 

beslutninger.   
 

 

Revideret og godkendt af bestyrelsen den 29.11.2016.  


