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Inkluderende læringsfællesskab – TRIVSELS PLAN 

 

Vi trives fordi! 

 

Det vil vi: 

Inklusion er alles opgave og alles ansvar. Ledelse, pædagogisk personale, børn og forældre deltager derfor 
aktivt i inklusionsopgaven og sørger i fællesskab for, at alle føler et medansvar for at inkludere, respektere 
og værdsætte hvert enkelt menneske.  
 
Det enkelte barn skal føle sig som en naturlig del af fællesskabet med plads og rum til alle. Alle skal opleve 
at ”høre til” og at være en værdifuld del af noget der er større og mere end blot en selv.  

Rammen for inklusion er fællesskabet, hvor der opbygges læringsstrategier både i og hos fællesskabet og 
hos den enkelte.  

Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af et udviklende og forpligtende 
fællesskab, hvor de føler sig anerkendt, bidragende og uundværlige. Vi ønsker  

• at skabe udvikling i trygge rammer  

• at det enkelte barn føler sig medregnet i det sociale og faglige fællesskab  

• at alle modtager et undervisnings- og fritidstilbud, der er organiseret, udviklet og tilrettelagt ud fra 
det enkelte barns forudsætninger og behov 

 

Arbejdet sker med afsæt i systemisk tænkning 

Barnets adfærdsproblemer anskues ikke som problemer, der er iboende barnet. Problemet skal ses i den 
kontekst barnet lever i, og adfærd er noget der opstår og udspiller sig i relation til andre. Derfor skal vi se på 
relationer, mønstre og sammenhænge i det system barnet er en del af. 
Vi bevæger os alle i systemer, hvor kommunikation og samvær er med til at etablere de mønstre og 
strukturer, som påvirker interaktionerne i det sociale fællesskab. Den påvirkning finder sted enten vi vil det 
eller ej og nogen får roller i systemet, som de ikke ønsker. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at arbejde med systemerne i samspil med de enkelte børn. 
 
Forældrene og det pædagogiske personale er den vigtigste faktor i det sociale system, og skal derfor være 
parat til at se på sig selv og ændre sin adfærd og sine metoder. 
I den systemiske tænkning spiller sproget en væsentlig rolle. Den måde vi taler om tingene på, er med til at 
konstruere virkeligheden. Derfor skal positive forventninger og ændringer italesættes, frem for fokus på 
den negative adfærd. 

Det inkluderende læringsmiljø på Herfølge skole skal fremme læring og udvikling af livsduelige mennesker. 

Principperne tager udgangspunkt i 4 værdier: Faglighed, fællesskab, tryghed og tolerance.  

Ved livsduelige mennesker forstås mennesker, der er nysgerrige, opsøgende, har lyst til at tilegne sig viden, har 

livsmod og selvværd, kan udvikle sig fagligt og menneskeligt samt har lyst til at viden dele. Vi opfatter et livsdueligt 

barn, som et barn, der fagligt, socialt, kropsligt og personligt udvikler sig positivt. 

 Barnet kender desuden sine ressourcer og begrænsninger. Barnet kan tage ansvar og indgå i fællesskab med andre.  
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Det gør vi: 

 

 Ledelsen 

• støtter pædagogisk personale i arbejdet med inklusion 

• sikrer en fortløbende videreuddannelse af det pædagogiske personale på skolen 

• er bindeled i dialogen mellem skole og hjem ved at holde sig ajour med børnesager og deltage i 
svære forældresamtaler 

• sørger for at inklusionsbudskabet er synligt i forhold til forældre, ved både skriftlig og mundtlig 
kommunikation 

• Sikre at skolens ressourcer bliver fordelt og understøtter de inkluderende læringsmiljøer bedst 
muligt, fx ved at skabe muligheder for holddeling, to-voksenordninger og støtteordninger. 

 

 Pædagogisk personale 

• anvender metoder og værktøjer i det inkluderende arbejde, så alle børn oplever sig som en del af 
fællesskabet. 

• personalet er optaget af feedforward tækning, er på forkant med strategier, undgår vanskelige 
situationer og er positiv handlingsorienteret i ansvisninger. 

• arbejder ud fra den systemiske tænkning, hvor medarbejderne i fællesskab ser på egen praksis. 

• gør brug af skolens ressourcepersoner i et tæt samarbejde, hvor og når det er nødvendigt. 

• gør brug af de redskaber og inklusionstiltag som skolen og kommunen har iværksat. 

• der udarbejdes tydelige målsætninger såvel faglig som socialt. Disse målsætninger fremgår af 
handleplaner. 

 

Ressourcepersoner 

• Arbejde tæt sammen med det pædagogiske personale, hvor der er fælles ansvar for planlægning, 
gennemførelse og evaluering med afsæt i handleplanerne. 

• Arbejde med koordinerede og systematiske indsatser 

• Ressourcepersonerne arbejder ud fra 3 tilgange; 
1. Forebyggende: Rådgiver og formidler viden til kollegaer 
2. Foregribende: Observationer i klassen og sparringsparter for det pædagogiske personale 
3. Indgribende: Aktør på egen hånd; det betyder at fx inklusions-vejlederen kan gennemføre 

forløb med enkelte børn eller grupper af børn. 
 

 Børn 

• er gode over for andre og forholder sig aktivt til og værdsætter hinanden. 

• inddrager alle i det sociale liv i klassen. 

• tager godt i mod nye kammerater. 
 
 

 Forældre  

• har pligt til at tage aktiv del i klassens og børnenes trivsel. 

• hjælper til med at inkludere ved at inddrage alle i sociale aktiviteter, både klasse- og 
skolerelaterede aktiviteter. 

• er tydelige og positive rollemodeller både overfor eget/egne børn og andre på skolen. 
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• med børn i udfordringer opfordres til åbenhed om deres eget barns udfordringer i forhold til andre 
forældre i klassen. 

• Aktiv stillingtagen til ”Forældrehjulet”. 

 

 

Konkrete afsæt: 

”Det, vi taler om, er det, vi bliver i stand til at se.”  

Det gode fællesskabs modsætning er den usikkerhed og angst, der skabes, når det negative får grobund. 

 

Hvordan skabes trivsel og robusthed hos børn og unge? 

I udmøntningen af skolens værdigrundlag er udgangspunktet, at den bedste skole for alle er den, hvor de voksne 

tager ansvaret for, at børnene oplever: 

• Nærhed 

• Glæde 

• Fællesskab 

• Læring 

• Duelighed og dygtighed 

Nærhed og glæde i fællesskabet er den bedste grobund for læring, for et barn, der trives i fællesskabet, har de 

bedste forudsætninger for en optimal faglig, social og personlig udvikling. Duelighed og dygtighed kommer ikke 

af sig selv, men kræver både en vedholdende indsats og en god portion robusthed.  

 
 
Hvordan og hvor arbejder vi med trivsel? 
 

• Årlig trivselsdag for hele skolen. 
• Årlig trivselsundersøgelse i klasserne. 
• Klassens tid og børnemøder - ugentlig time med fokus på trivsel. 
• Vi opretter forældreråd samt legegrupper i alle klasser. 

 
 

Indsatser for Indskoling:  

• Klassemøder to gange om året med samtlige klassens lærere og pædagoger med fokus på trivsel. 
• Vi har gårdvagts mæglere, som i perioder åbner salen hvor ældre elever står for forskellige 

aktiviteter for de yngre klasser. 
• Alle børn har en legeaftale inden de går ud i frikvarterer – feedforward tænkning 
• Ugentlige teammøder og fællesforberedelse. 
• Hjælp til at oprette forældreråd samt legegrupper, hvor forældrehjulet kan præsenteres. 
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• Frivillig SFO-lejr sidst på skoleåret. Der tilbydes pt. koloni i uge 27 fra 2. kl. og opefter for de børn 
der går i SFO. 

• Intro til klub for 3. kl. Brobygning 1/5. 
• Overnatning for 3. klasser og klubbørn i foråret 
• 3 ugentlige klubaftener om ugen for 4.-5 kl. 
• Ugentlige årgangstimer – U.S.U. bånd/socialtimer - varetages af pædagoger. 

o I 0. årgang har vi indlagt 2 ½ klokketime ugentligt 
o I 1. årgang har vi indlagt 2 ½ klokketime ugentligt   
o I 2. årgang har vi indlagt 2 ½ klokketime ugentligt 
o I 3. årgang har vi indlagt 2 ½ klokketime ugentligt 
o I 4. årgang har vi indlagt 2 ½ klokketime ugentligt 

 
• I årgangstimerne U.S.U. bånd /socialtimerne har vi fokus på forskellige emner: 

o Vi bruger Metodehåndbogen 30 nye veje til bedre trivsel som inspiration og idékatalog 
o Lære hinanden at kende/danne relationer/empatibanko 
o Dannelse, normer, værdier, selvkontrol og fælles ansvar/konflikttrappen 
o Bevægelse, tillidslege og samarbejdslege 
o Naturen 
o Pigegrupper/drengegrupper 
o Netetik 
o Børneinterviews / relations cirklen 
o Afslapningsøvelser/taktil massage 
o Målugler 
o Skak 
o Diverse TV-udsendelser/YouTube-klip om venskaber, mobning, konflikter med videre, som 

ligger på internettet. 
o Cases - fx om konflikthåndtering og dilemmaer. 
o venskabsklasser 
o Der ud over bruger materialer fra:  

Børns vilkår: Trivsel, call me og Red barnet – tal ordentlig. 

 

Indsatser for mellemtrin og udskoling: 

• Forløb om netetik 5. og 7. kl. 
• Lejrskole på 8. klasse. 
• Introture for nye klasser på 6. og 7. årgang 
• Mulighed for at trække på trivselsaktiviteter med hjælp fra inklusions-vejledere. 
• Elevudviklingssamtaler for 4.-9. årgang 
• Opstart af forældreråd i alle klasser 
• Vejledning af skolens pædagogiske personale fra Resursecenter (læsevejleder, matematikvejleder, 

inklusions-vejleder og PPR psykolog) 
• Trivselssamtaler med enkelte elever eller grupper. 
• Observation af klasser og enkelt elever efter behov. 

 
 
Forældrehjulet:  
Forældrehjulet er en visualisering af de af skoleårets aktiviteter og opgaver, der fremmer og bidrager til 
klassens trivsel. Forældrene har pligt til at tage teten til enkelte eller flere aktiviteter i hjulet. 
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Klasselæren rammesætter arbejdet så det fremstår tydeligt for forældrene hvilke roller og aktiviteter de 
kan vælge at involvere sig i i løbet af året.  
Et godt forældresamarbejde er god energi til barnets trivsel.  
Når barnet mærker, at vi løfter i samlet flok, kan det skabe den bedste arbejdsro. 
Vi har brug for en god dialog barnet, forældre og personale imellem. Det handler om at skabe tillid, respekt 
og forståelse for hinanden. Vi skal viden dele, forventningsafstemme samt arbejde efter fælles mål.  
Som forældre på sidelinjen har man stor indflydelse på klassens trivsel. Ved at signalere opbakning og byde 
konstruktivt ind til at løse evt. misforståelser og udfordringer, viser man børnene en hensigtsmæssig måde 
at samarbejde på og skabe et godt sammenhold i klassen.  
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