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SKOLEHJEMSAMARBEJDE 
SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDSDAG DEN 7. NOVEMBER 2018 KL. 

17.00-21.00 
Tidspunkt  Program 

17.00 - 17.10 Introduktion til mødets program v. Estrid 
Referat 

Estrid sætter skolebestyrelsesarbejde og dagens program i per-

spektiv ift arbejdsopgaver, ansvarsområder og retning for skolebe-

styrelsen..  

 
17.10 - 17.40 Erfaringer fra trivselsgrupper 

 Trivselsgrupper fra et medarbejderperspektiv 

 Trivselsgrupper fra et forældreperspektiv 
Referat 
Medarbejdesperspektiv set fra to personer 
Der kan kun fortælles positive ting om trivselsgruppearbejdet. SE 
udarbejder grupperne til de forskellige forældregrupper. Der bliver 
gennemført mange gode trivsels arrangementer. Læreren giver de 
forskelige forældregrupper samtaleemner. SE fortæller om triv-
selsgrupperne ved første forældremøde.  
Trivselsgrupper fungerer bedst i de første år. Forældrenes interes-
se falder, når eleverne kommer i 3. kl. Forældrene vil gerne bruge 
tiden på noget andet end trivselsgrupper, det kunne være forældre-
råd. Læreren i 3. klasse hjælper med trivselsarrangementer og 
hjælper med at alle forældre/elever kommer med. Efterlyser ideer 
til samtaler og arrangementer. Det er vigtig at tydeliggøre menin-
gen og formålet med trivselsgrupperne.  
 
Forældreperspektiv set fra to personer 
Begge medarbejdersperspektiver er genkendelige. Svært at snak-
ke om svære ting i grupperne. Godt med arrangementer uden for 
skoleregi. Arbejdet i trivselsgrupperne bliver nemt til tvang og over-
flade snak. De virkelige udfordringer er svære at snakke om på 
trivselsmøderne. Vi skal være skarpere på hvorfor ”trivsel”. 
Trivselsgrupperne fungerer bedst, når vi mødes, og børnene leger 
sammen. Vi får kendskab til klassekammeraternes familier. Introen 
af trivselsgrupperne er vigtig. Tilpas aktiviteter og antal møder. En 
ide kunne være en kasse med samtaleemner.    
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17.40 - 18.10 Gruppearbejde (SB opdeles i 3 grupper) 

 Hvad giver perspektiverne anledning til ift. praksis? 

 Formuler og skriv 2 overskrifter for gruppens reflek-
sioner på flipoveren, og gem til senere fremlæggel-
se 

 
Hjælpemidler: flipover + tuscher til hver gruppe 
 

18.10 - 18.40 Fællesspisning 
 

18.40 - 18.50 Pause  
 

18.50 - 19.30 Fremlæggelse af gruppearbejde 

 På skift fremlægger grupperne deres overskrifter og 
refleksioner over medarbejderne og forældrenes 
oplæg 

 
Referat 
Se billede 1  

 
19.30 - 19.50 Oplæg om Klar til læring v. Birgitte 

Birgitte fortalte om de forskellige kompetencer i klar til læring. Vig-

tigt er samarbejde mellem forældre-barn-lærer 

19.50 - 20.20 Gruppearbejde (SB opdeles i 3 grupper) 

 Overvej, drøft og skriv ned, hvordan Klar til læring 
kan anvendes i: 1. relation til trivselsgrupperne og 
2. i relation til forældresamarbejdet generelt 

  
 
Hjælpemidler: flipover + tuscher til hver gruppe 

20.20 - 21.00 Opsamling af overskrifter og gruppernes drøftelse af an-
vendelsen af Klar til Læring 

 Input fra grupperne ifb. Klar til læring kobles med 
overskrifterne/refleksionerne ifb. Trivselsgrupperne 

 
Referat  
Se billede 2  

 

 Overskrifter, som SB vil arbejde videre med i skole-
året 2018-2019 

Referat  
-Trivselsgrupper; Udrulning af grupperne, indhold, hvordan, formål 
,why. Indholdet i udrulningen af version 2 skal stå skarpt.  
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-Klar til læring som del af trivselsgrupperne. 
-Strategiplan for implementering af klar til læring i trivselsgruppe 
projektet. På alle de niveauer som SB vil arbejde med.   
-Klar til læring som del af skolehjemsamarbejdet. Fælles sprog til 
samarbejde efter indskolingen. 
 
Beslutning: Skolebestyrelsen arbejder fremadrettet i skoleåret 
2018/2019 med skolehjemsamarbejdet og Trivselsgrupper version 
2.0. 
 

Se også billede 3  

21.00 Tak for i dag! 

Billede 1: 
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Billede 3:  

 


