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Tak

Projekt Fælles Skoleglæde har i perioden 2020-2022 udviklet og afprøvet værktøjer og indsamlet erfaringer med 
henblik på, at nye indsatser på fraværsområdet i Aalborg Kommune står på værdifuld viden - herunder børnenes, for-
ældrenes og skolernes egne oplevelser og perspektiver.

Vi vil gerne takke skolerne i Område Øst og alle de lærere og pædagoger, som har gjort det muligt at afprøve tiltag i 
deres klasserum, ligesom vi vil takke de samarbejdende skoler generelt. 

En helt særlig tak skal gå til de børn og deres familier, som har inviteret os ind i deres personlige fortællinger. Børnene 
og deres familier rakte ud, da de oplevede vanskeligheder i forbindelse med barnets skolegang, med det resultat at 
andre børn, familier, lærere og skoler i lignende situationer kan høste erfaringer og virksomme værktøjer - afprøvet 
og udviklet i praksis - til at forebygge, opspore og nedbringe fravær og mistrivsel.

Tak til nyere forskning på skolefraværsområdet, som har udgjort fundamentet for tilgangen i projektet, herunder fore-
byggelse i fællesskaber og inddragelse af  skolekontekstuelle faktorer.

Rigtig god læselyst fra

Jarl Simonsen, Mia Højslev, Nina Lassen, Pia Nielsen og Sidsel Jensen
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”Team Fælles Skoleglæde blev en 
fin støtte i overgangen fra hjem til skole 

og i genopbygningen af tryghed og relationer 
til klassekammerater og lærere.”

Inklusionsvejleder for barn i 6. klasse

Formålet med værktøjskassen er at udstyre skoler 
og praktikere med anbefalinger, tilgange og virksomme 
værktøjer til at forebygge, opspore og nedbringe fra-
vær og mistrivsel. 

Projekt Fælles Skoleglæde er et indsatsteam mod 
skolefravær i Aalborg Kommune, som består af lære-
re og socialrådgivere. Prøvehandlingerne har ikke ale-
ne været koncentreret omkring indsatser ved fysisk 
fravær, men også omkring tidlige tegn på begynden-
de mistrivsel og fravær. Dette har kaldt på tilgange og 
værktøjer til at indhente børnenes, klassens og foræl-
drenes perspektiver samt en opmærksomhed på det 
mentale fravær, hvor lyset i øjnene slukkes.

Projektet er ressourceorienteret og lyser på tilvær 
og nærvær frem for på fravær. Fælles Skoleglæde indi-
kerer med ordet ‘fælles’ et systemisk perspektiv, som 
handler om at se hele vejen rundt med barnet/børne-
ne. Tilgangen i projektet har været, at fravær fra skolen 
må mødes i den kontekst, barnet har fravær fra, hvorfor 
fællesskabsperspektivet er en del af alle prøvehandlin-
ger. Denne tilgang er i tråd med nyere fraværsforskning, 
som argumenterer for altid at inddrage skolekontek-
stuelle faktorer (Fisker et al., 2019; Emmertsen Lund, 
2021).

Skolen kan altid gøre en positiv forskel gennem 
nysgerrighed på barnets, klassens og forældrenes 
perspektiver. På samme måde har projektet mødt de 
samarbejdende skoler med en nysgerrighed på skolens 
struktur, kultur og visioner og på baggrund heraf sam-
arbejdet om praksisnære prøvehandlinger inden for føl-
gende fire niveauer:

● Organisatorisk - Tag den hjem til skolen
● Forældresamarbejde 
 - Nøglepersoner til tidlig opsporing
● Forebyggelse i Fællesskab - Klasserumsarbejde
● Individ - Nysgerrighed med barnet

Prøvehandlinger på alle fire niveauer er udviklet 
og gennemført i praksis. Anbefalingerne har således 
udgangspunkt i børnenes, forældrenes og forskellige 
fagpersoners stemmer og ageren i praksis. Det tætte 
samarbejde har medvirket til en mulighed for at veksle 
mellem de fire ovenstående niveauer. De praksisnære 
indsatser fremhæves af de samarbejdende skoler som 
en af projektets styrker til at kunne forebygge og ned-
bringe fravær og mistrivsel.  

Introduktion
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Fakta om skolefravær 
i Aalborg Kommune
2105 børn havde i skoleåret 2020/21 et fravær over 
10 %. Det svarer til 11 % af samtlige elever. Skolefravær 
er lige udbredt blandt drenge og piger1. 

Nedenstående tabel viser skolefravær opdelt i klasse-
trin (specialklasser undtaget)2. 

Fraværsprocent
Antal dage pr. skoleår
   Indskoling 
   8 dage 

   Mellemtrin 
   9 dage 

   Udskoling 
   11 dage

3,9 %

4,6 %

5,6 %

Konsekvenser af fravær på lang sigt
Højt skolefravær i grundskolen kan føre til øget frafald 
senere i uddannelsessystemet. Samtidig ses en højere 
risiko for psykiske, økonomiske og sociale problemer i 
voksenlivet3. 

Projekt Fælles Skoleglæde har berørt mere end 860 
børn i Område Øst, heraf 816 via klasserumsarbejde 
og 45 via individforløb, samt berørt mere end 120 børn 
gennem enkeltstående samtaler som følge af klasse-
rumsindsatser. 

Projektet har løbende indsamlet data om børnenes 
trivsel og klassefællesskabet. Bag om tallene fra skole-
året 2021/22 kan man se, at mellem 6-8% af eleverne 
har en meget dårlig trivsel.

I de klasser, hvor der har været tilbudt individuelle sam-
taler efter klasserumsforløb, er der i gennemsnit kom-
met 7 børn pr. klasse. Det handler ikke nødvendigvis om 
en mangelfuld relation til læreren, men om manglende 
muligheder for at få sagt sig selv højt. 

“Det har også været dejligt, at vi har 
kunne komme ind og snakke, fordi man ellers

 ikke ville have kommet ud med det 
man havde på hjerte.”

Barn efter endt klasserumsforløb
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1) Tal fra uddannelsesstatistik.dk
2) I skoleåret kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering 

af elevfravær såvel som faktisk elevfravær.
3) Børns Vilkår, 2020,

Konsekvenser af fravær på kort sigt
● Mistrivsel
● Dårligere faglige præstationer i skolen
● Ringere mestring af hverdagsaktiviteter
● Stress og angst
● Social isolation
● Konflikter med kammerater og i familien

  Ja, det er blevet bedre - 33,8 %

 Uændret - jeg synes det var godt i forvejen - 34,8 %

  Nej, det er ikke blevet bedre - 19 %

  Ved ikke - 12,4 %

Er fællesskabet 
blevet bedre
Efter indsatser vedrørende forebyggel-
se i fællesskaber oplever en tredjedel, at 
klassefællesskabet var godt i forvejen, 
mens en tredjedel oplever, at det er ble-
vet bedre. Hertil oplever 19 %, at det ikke 
er blevet bedre, ligesom 12 % svarer ved 
ikke. 

Forebyggelse i fællesskaber er en til-
gang,som vinder frem, og  børnenes eva-
luering understreger at det kræver en de-
dikeret indsats, for at være virksom.



Beskrivelse af 
tilgange og værktøjer 
til at forebygge, 
opspore og nedbringe 
fravær og mistrivsel

Organisatorisk niveau 
- Tag den hjem til skolen 
Med prøvehandlinger på organisatorisk niveau har pro-
jektet samlet erfaringer til at forebygge, opspore eller 
nedbringe fysisk eller mentalt fravær. Tilgangen er at 
være opmærksom på tilvær og fælles skoleglæde. Fra-
værsregistrering må i den forbindelse forstås som en 
måde at drage omsorg for barnet og den enkelte klas-
ses trivsel på. Formålet er at afdække årsager til mang-
lende skoleglæde og sammen finde løsninger herpå.

ANBEFALINGER

● Fokusér på tilvær, og hvad der understøtter 
fælles skoleglæde

● Etabler en tydelig lokal praksis ved skole- 
fravær, herunder anvendelse af MU|Elev, 
hvor registrering må forstås  
som omsorg for barnet 

● Tilstræb at fravær, trivsel og handleplaner 
indgår som faste punkter på teammøder 

● Vær nysgerrig med barnet, forældrene og 
klassen, hvis du oplever en ændret adfærd: 
“Er du i tvivl, er du ikke i tvivl!” 

● Tilstræb at tale med barnet frem for at  
tale om barnet

● Ledelsen skal gå forrest for at lykkes

Lokal praksis ved skolefravær 
Fraværsregistrering handler om omsorg for det enkelte 
barn. Fraværsdata må derfor analyseres i sammenhæng 
med øvrige forståelser af barnet, herunder de fællesska-
ber han/hun bevæger sig i. Forståelser skal udforskes 
med barnet (og evt. med barnets forældre og klasse). 
Fraværsregistreringen kan ikke stå alene. Den må følges 
tæt og nysgerrigt op. En lokal praksis skal være tydelig 
og ansvarliggøre lærere, pædagoger og forældre i fra-
værsarbejdet. Det er relevant, at skolen har en syste-
matik omkring hvem og hvordan, der følges op på op-
mærksomhedskrævende tegn på (begyndende) fravær. 
Et eksempel på en lokal praksis fremgår af værktøj A. 

Ensartet anvendelse af MU|Elev 
En ensartet fraværsregistrering styrker muligheden for 
tidlig opsporing og overblik over fraværsmønstre. Der-
med kan MU|Elev fungere som et pædagogisk værktøj 
til at opspore og nedbringe fravær og mistrivsel samt 
fungere som samtaleværktøj, når barnets og forældre-
nes perspektiver på fraværet skal indhentes. En ensar-
tet registrering kan understøttes af lettilgængelige vej-
ledninger f.eks. overblik til katederet (værktøj B) samt 
vejledning til forældre omkring fravær (værktøj C). 

Aalborgs kommunale handlevejledning på fraværsområ-
det angiver pejlemærker omkring bekymrende skolefra-
vær (eksempelvis fem sammenhængende dage, syv ud af 
tyve dage på en måned osv.). Disse udgør skolernes faste 
lister i MU|Elev. Flere skoler har suppleret med øvrige li-
ster til at kunne opspore et begyndende fravær tidligere. 

Et drypvist fravær kan eksempelvis spores ved at opret-
te lister med forskellige procentsatser. Her kan gentag-
ne sygdomsperioder kalde på nysgerrighed med barnet 
og forældrene, hvor skolesundhedsplejersken med for-
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del kan inddrages af skolesundhedsplejersken. Når det 
enkelte barns fraværsoverblik gennemgås, er noterne 
yderst relevante. Derfor er det vigtigt, at skolen kontinu-
erligt gør forældrene opmærksomme på altid at skrive en 
note, så MU|Elev kan anvendes som et pædagogisk værk-
tøj til at opspore en eventuel begyndende mistrivsel. 

“Vi har et redskab i forhold til 
fraværsregistrering, hvor en meget 

god og tydelig fraværsregistrering både 
fra forældrenes side, men også fra vores side 

kan give os noget data, som der kan 
tolkes på. (...) Er der et mønster, 

som man kan kigge ind i?” 

Afdelingsleder 

Skoleledelsen har en central rolle i at udvikle og 
understøtte en kultur, hvor fravær og trivsel sammen-
tænkes. Dette handler blandt andet om at implemente-
re fraværsdata og dynamiske handleplaner som faste 
punkter på teammøder. Punkterne må have udgangs-
punkt i fraværsdata fra MU|Elev sammenholdt med 
klasseteamets daglige observationer og eventuelle for-
ældrehenvendelser med henblik på en tidlig opsporing. 
Implementering af MU|Elev kan understøttes gennem 
casearbejde (værktøj D) i teamet. Øvrig inspiration kan 
findes i litteraturlisten og “hvis du vil vide mere”. 

“Trin 0” - tidlige tegn der kræver opmærksomhed
For at kunne handle tidligt på fravær, er det nødvendigt 
med viden om tegn, der kræver opmærksomhed. Netop 
tidlige tegn har der været stor interesse i fra de samar-
bejdende skoler. Værktøj E beskriver, hvilke tidlige tegn 
man med fordel kan tillægge opmærksomhed i sin daglige 
praksis på skolen. Opmærksomhedspunkterne omkring 
tidlige tegn er hverken udtømmende eller en tjekliste, 
men erfaringer fra praksis sammenholdt med den nye-
ste fraværsforskning. Forskningen fraråder en tjekliste 
og argumenterer for opmærksomhedspunkter, som giver 
anledning til at følge nysgerrigt op med barn og forældre 
(Fisker, 2019; Emmertsen Lund, 2021). Når det handler 
om tidlige tegn, er det relevant med devisen: “Er du i tvivl, 
er du ikke i tvivl”. Vær nysgerrig med barnet, klassen og 
forældrene. En praksisnær og overskuelig version af Aal-
borg Kommunes handletrin på fraværsområdet fremgår 
af værktøj F. Udover trin 1-3 er der i projektet beskrevet 
et trin 0, som giver mulighed for at have en mere syste-
matisk tilgang til at arbejde opsporende og forebyggende. 

Handleplaner styrker en fælles tilgang
Handleplaner er et brugbart pædagogisk værktøj til at 
konkretisere og fastholde et fælles fokus for klasse-
team, barn og forældre i forbindelse med en adfærd og/
eller et fravær, der kræver opmærksomhed. Handlepla-

nen kan samtidig fungere som en struktur for den til-
gang, hvormed man som skole ønsker at møde barn og 
forældre. Når man ønsker at inddrage barnets perspek-
tiv og have et tæt skole-hjem-samarbejde, må handle-
planen inddrage barnets og forældrenes perspektiver 
tidligt. Forebyggelse i fællesskabet kan understøttes, 
ved at handleplanen lægger op til, at der også altid 
iværksættes tiltag på fællesskabsniveau, så forebyggel-
se i fællesskabet ikke drukner i en travl hverdag.

Handleplaner alene er ikke løsningen, men de kan bi-
drage til et fælles fokus. Opfølgning på det fælles fokus 
er afgørende og kræver en tovholder, som kan under-
støtte, at planen lever, succeser hyldes og/eller nye mål 
kan sættes. Det kan være relevant at have en fast prak-
sis for, hvornår relevante noter fra MU|Elev inddrages i 
en handleplan, da noterne betragtes som aktuel viden, 
som bidrager til forståelsen af barnet og konteksten.

Tag den hjem til skolen
Fravær forklares ofte med forhold, der ligger uden for 
skolen - eksempelvis familieforhold. Forskning på fra-
værsområdet argumenterer for at fokusere på den kon-
tekst, barnet har fravær fra - nemlig fra skolen (Fisker 
et al., 2019; Emmertsen Lund, 2021). Det er væsentligt, 
at ledelsen støtter op om udviklingen af en kultur, hvor 
medarbejderne har mulighed for at være nysgerrige på 
børnenes fravær og adfærd i relation til egen praksis i 
skolekonteksten. Vi skal turde stille spørgsmål til den 
kultur, vi er en del af, herunder narrativer og sprog, som 
er væsentlige elementer for at understøtte forebyg-
gende arbejde. Co-teaching kan bidrage til at kvalificere 
vores nysgerrighed på hinanden gennem fælles forbe-
redelse, gennemførelse og evaluering.

Mens vi venter på en samlet IT-løsning er det væ-
sentligt, at handleplanen deles med forældre og alle 
øvrige aktører. Det er nødvendigt, at handleplanen 
behandles som et konkret og dynamisk dokument til 
handling og aftaler. En bedre IT-løsning vil gøre hand-
leplanerne mere dynamiske, og man vil bl.a. have bed-
re adgang til historik, udvikling og sammenhæng, uden 
at den aktuelle handleplan bliver lang og omfattende. 
Erfaringen er, at lærere er nødsaget til at arbejde i op 
til fire forskellige platforme: aula, google drev, MU-elev 
og eDoc. I projektet er ikke set samlede løsninger på 
skolerne, men løsninger som henviser til diverse ska-
beloner, procedurer, elevmapper, fravær m.v. uden en 
intuitiv sammenhæng. På dette område er der noget at 
hente, da børn, hvis der fandtes en samlet IT-løsning, 
i mindre grad ville være afhængige af konsistente læ-
rere/pædagoger, der kan handle meningsfuldt på f.eks. 
opmærksomhedskrævende adfærd eller fravær. 
 



Skole-hjem-samarbejde 
- Forældre som nøgleper-
soner til tidlig opsporing
Med prøvehandlingen forældresamarbejde har pro-
jektet samlet erfaringer med at fremme samarbejdet 
mellem skole og hjem. Tilgangen er ressourceoriente-
ret og fokuserer på vigtigheden af at møde forældrene 
som vigtige medspillere i skolens forebyggende arbejde 
med barnets og klassens trivsel. Dette kræver nysger-
righed, inddragelse og systematikker omkring indhent-
ning af og handlen på forældrenes perspektiver.

ANBEFALINGER

● Præsenter forældre for skolens 
 fraværspraksis og viden om tidlige 
 tegn på fravær og mistrivsel 
● Formidl til forældre, at registrering 
 af fravær er omsorg for barnet
● Mød alle forældre nysgerrigt, når de 
 henvender sig 
● Anlæg en ressourceorienteret tilgang og 

understøt et udviklende narrativ om børn 
 og forældre

Tidlig forældreinddragelse fremmer tidlig opspo-
ring. Forældrene er, som oftest, de første, der ser, hører 
eller mærker, at deres barn har begyndende mistrivsel. 
Den amerikanske skoleforsker, Christopher Kearney, 
(Kearney, 2008) har illustreret dette i en model omkring 
udvikling af skolefravær. Modellen kan anvendes som 
udgangspunkt for drøftelser og aftaler i diverse skolefo-
ra omkring skolens forebyggende arbejde (værktøj H). 

“Forældrene er alfa omega. 
Det er dem, der kender børnene, og det er dem, 

der oplever de første tegn på mistrivsel.”

Afdelingsleder

Mød forældrene nysgerrigt hver gang, de kommer 
med en bekymring og overvej i det hele taget, hvordan 
forældrene mødes. Det er vigtigt, at alle forældre op-
lever at få positive fortællinger fra deres barns skole. 
Forældrene skal mærke, at de og skolen har et fælles 
mål om, at alle børn skal være glade for at komme i 
skole, og at børn i trygge fællesskaber har mulighed for 
at blive så dygtige, de kan. Når forældrene oplever sig 
mødt, vil det understøtte trygheden til at henvende sig 
ved bekymring. 

Forældremøder med fokus på fælles skoleglæde og 
forebyggelse af fravær. Forældremødet er centralt i 
forbindelse med at invitere forældrene ind i et trygt og 
gensidigt samarbejde omkring klassens børn. Værktøj I 
er et slideshow til forældremøder, som har udgangspunkt 
i, at trygge fællesskaber forebygger fravær. Slideshowet 
indeholder viden om tidlige tegn, som forældre kan være 
opmærksom på. På forældremødet bliver forældrene præ-
senteret for, at opmærksomhed omkring fravær handler 
om barnets og klassens skoleglæde. Forældrene skal klæ-
des på til at forstå sig selv som nøglepersoner til tidlig op-
sporing af mistrivsel og fravær. Denne pointe underbyg-
ges i en undersøgelse omhandlende, hvem børn fra 5. til 
8. klasse vil foretrække at tale med, hvis de bliver kede af 
noget i skolen. Her svarer 66 % af de adspurgte børn, at de 
vil tale med deres forældre (Børns Vilkår, 2020). 

Registrering er omsorg for barnet
Det er skolens ansvar at oplyse forældrene om vigtig-
heden af at registrere fravær. Her er det centralt at 
formidle fraværsregistrering som omsorg for barnet. 
Fraværsregistrering er et værktøj til at supplere op-
mærksomheden på det enkelte barns og klasses trivsel. 

Fravær kræver et kontinuerligt fokus, hvorfor det er 
centralt at have på dagsordenen til forældremøder og sko-
le-hjem-samtaler. Gentagen motivation af forældrene til at 
bruge notefunktionen kan styrke forståelsen af noter som 
et pædagogisk værktøj til at understøtte de enkelte børns 
trivsel. I værktøj C kan der hentes udkast til Aula-besked 
med vigtige informationer omkring fraværsregistrering.

Skole-hjem-samtalen skal altid inddrage barnets 
og forældrenes perspektiver 
Som lærer har man meget, man ønsker at fortælle for-
ældrene (og i mange tilfælde barnet), når der er sko-
le-hjem-samtale. Det kan være, hvordan lærerne op-
lever trivslen, arbejdsindsatsen, det faglige m.m.. Ofte 
er der fem minutter tilbage, hvor barnet/forældrene 
spørges til, hvordan det går. Det kan hindre, at barnets 
og forældrenes perspektiver bringes ind. Nogle skoler 
har gode erfaringer med at medbringe fraværsoverblik 
som supplement til at tale om barnets trivsel og læring, 
ligesom flere skoler anvender diverse samtaleark, som 
barnet og forældrene skal bruge som udgangspunkt til 
samtale før skole-hjem-samtalen. Man kan eksempelvis 
også anvende værktøj Q til at være nysgerrig på bar-
nets perspektiv inden for skole, hjem og fritid.

“En respektfuld tillidsbaseret relation [...] 
inddragelse og støtte til barnet. Fokus på at 

barnet ikke er problemet, men på at skolen skal 
være et sted, man har LYST til at være!”

Forælder til barn i 7. klasse
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Forebyggelse i 
fællesskaber 
- Klasserumsarbejde 
Med prøvehandlingen forebyggelse i fællesskaber har 
projektet samlet erfaringer med klasserumsarbejde. 
Tilgangen er ressourceorienteret med afsæt i skole-
konteksten bl.a. gennem nysgerrighed og fysiske øvel-
ser med henblik på at styrke fællesskabet, trivslen og 
tilværet for derigennem at forebygge skolefravær.

ANBEFALINGER

● Vær nysgerrig med klassen og indhent 
klassens perspektiver på fællesskabet og 
undervisningen

● Understøt den kropslige læring gennem fy-
siske og fællesskabende øvelser med fælles 
refleksioner

● Inddrag klassen i at opstille positive mål, 
som visualiseres i klassen og løbende gen-
besøges med børnene

● Forstærk det positive hos de enkelte børn 
og klassefællesskabet 

● Medtænk fællesskabsniveau før, under og 
efter individindsatser

Lærer/pædagog-elev-relationen 
En positiv lærer/pædagog-elev-relation har afgøren-
de betydning for barnets trivsel, udvikling og lyst til at 
komme i skole (VIVE, 2020; Børns Vilkår, 2020). 

Lærerne og pædagogerne har ansvaret for relationen 
og må kunne understøtte barnets grundlæggende psy-
kologiske behov for autonomi, kompetence og samhø-
righed (Klinge, 2015) Dette er i tråd med Aalborg Kom-
munes vision for skoler:

Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015 - 2018
● Alle har mod på at deltage i verden (autonomi)
● Alle kan se, de bliver dygtigere hver dag 
 (kompetence)
● Alle har en ven i skolen (samhørighed)

Børnenes perspektiver på de grundlæggende psykolo-
giske behov kan afdækkes gennem værktøj U. Det er 
vigtigt for børnene at føle sig taget alvorligt og mærke, 
at lærerne/pædagogerne i skolen har en reel interesse i 
dem som mennesker (Børns Vilkår, 2020). Med nærvær 
og nysgerrighed signalerer lærere og pædagoger, at de 
ser og er tilgængelige for barnet. Denne tilgang under-
støtter skoleglæde og kan bidrage til forebyggelse af 
skolefravær. 

Elev-elev-relationen 
Alle har behov for at høre til og være en del af et fæl-
lesskab. Trygge og inkluderende klassefællesskaber er 
kendetegnet ved en høj grad af tolerance, tryghed og 
venlighed (Børns Vilkår, 2020). Lærere og pædagoger 
har ansvaret for at sikre et positivt samspil mellem 
børnene. Gennem positiv klasserumsledelse, hvor læ-
rere og pædagoger eksplicit benævner alle børn som 
værdifulde og gyldige medlemmer af klassens fælles-
skab, sættes der rammer og retning for et inkluderende 
fællesskab med plads til alle og udviklingen af positive 
elev-elev-relationer. Ved at arbejde med forebyggelse 
i fællesskaber og skabe trygge og inkluderende klas-
sefællesskaber sikres de enkelte børn kroge ind i fæl-
lesskabet, hvilket er en betydelig beskyttelsesfaktor i 
forhold til at  undgå skolefravær. Med værktøj O og P 
sættes der fokus på anerkendelse mellem børnene i 
klassefællesskabet.

Tag den hjem til skolen
Klassen er den sociale kontekst i skolen, som barnet 
overvejende udfolder og udvikler sig i. Derfor er det 
også i klassefællesskabet og i undervisningen, vi finder 
mange af de faktorer, som kan justeres for at styrke 
trivsel, tilhør og læring og forebygge mistrivsel og fra-
vær. Når skolerne retter blikket mod skolekonteksten 
og egen praksis, og tager fraværsproblematikken hjem 
til skolen, åbnes der for et mulighedsrum i forhold til 
at arbejde konstruktivt og forebyggende med skolefra-
vær. 



Klassefællesskabet styrkes gennem en 
ressourceorienteret og anerkendende 
klasserumsledelse
Når man arbejder ressourceorienteret og anerkenden-
de, har man som lærer og pædagog i sin klasserumsle-
delse særligt fokus på at spotte og fremhæve børnenes 
positive intentioner og initiativer. Barnet/klassen mø-
des med respekt, og der tages udgangspunkt i barnets/
klassens ressourcer. Det handler om at skabe de bedste 
narrativer. Det gøres ved at benævne og dermed posi-
tivt forstærke børnenes gode initiativer som fx at lave 
hurtige skift mellem aktiviteter eller at inddrage alle 
klassekammerater i en øvelse. Det, der bliver bemær-
ket, bliver forstærket. På den måde kan det enkelte 
barn og klassefællesskabet udvikles gennem anerken-
delse.

“Vi skal huske at sætte fokus på styrker 
hos eleverne og italesætte det. 

Være gode til at dele god energi ud og 
lægge mærke til når eleverne gør.”    

Lærer

Skab et fælles sprog, der understøtter trivsel 
og klassefællesskaber
Sproget er værktøj for tænkningen. Det vi kan tale om, 
kan vi sammen tænke over og arbejde på. Når læreren 
faciliterer en “pegen” med sproget, oplyses et fælles 
tredje, som klassen i fællesskab kan beskæftige sig 
med. I klasserumsarbejde peges på skoleglæde, som 
noget der opstår i fællesskabet, når vi hjælper hinan-
den med at have det godt. Børnene kan selv være med 
til at lyse på konkrete mål, der bidrager til skoleglæde 
og forebygger fravær. Dette eksemplificeres i værktøj J 
og K. Mens man øver sig i noget nyt, er det en god ide 
med en visuel fastholdelse af det, man øver sig på. Når 
klassens mål hænger i klassen, bliver det også lettere 
for lærere og pædagoger i dagligdagen at huske på at 
inddrage og repetere målene, hvor det giver mening.

“At vi har snakket om venner og hvordan 
man har det. Fx min “ballon” er tømt 

(= jeg føler jeg har fået snakket det ud 
som jeg havde brug for .)” 

Barn fra 4. klasse

Vær nysgerrig med klassen 
- Indhent klassens perspektiver
Klasseteamets perspektiver, på hvad der fungerer og 
udfordrer i en klasse, må aldrig stå alene. Det er væ-
sentligt også at indhente klassens perspektiver, for at 
afdække hvad, der, set med deres øjne, er på spil i un-
dervisningen og klassens fællesskab. Børnene kan bi-
drage med vigtig viden, der giver klasseteamet indsigt i, 
hvor der kan justeres. For eksempel kan børnene gøre 
et klasseteam opmærksom på, at de oplever for stilles-
iddende undervisning, for megen skæld ud eller klike-
dannelser. Med værktøj J, K, L og U kan man få større 
indsigt i klassens perspektiver og blive klogere på, hvil-
ke skolekontekstuelle faktorer, man som klasseteam 
kan samarbejde med børnene om at justere i en klasse.

Fysiske øvelser
I et neuropædagogisk perspektiv, der tager udgangs-
punkt i hjerne, krop og omverden, forstås læring som 
det, der opstår i samspillet mellem den enkelte og om-
givelserne. Med kroppen kan vi sanse, agere og spille 
sammen. Gennem kroppen forstår vi ofte mere, end 
ord alene kan give os indsigt i. Gennem kropslig ageren 
bliver barnet en aktør, der kan tage kontakt til klasse-
kammerater og indgå i samspil. Øvelserne til klasse-
rumsarbejdet er designet til at skabe opmærksomhed 
på elementer i samspil, der styrker fællesskabet, hvil-
ket gøres klart for børnene, når man efter øvelserne 
sammen reflekterer over læringen. Det anbefales, at 
der i klasserumsarbejde anvendes en høj grad af fysi-
ske øvelser for at understøtte læringen omkring, hvad 
et positivt klassefællesskab består af.Det anbefales, at 
øvelserne gentages over tid, da øvelse gør mester, og 
børnene vokser af at lykkes og mærke, at de sammen 
bliver bedre til at udføre øvelserne, samtidig med at 
klassefællesskabet styrkes. Værktøj M og N er eksem-
pler på fællesskabende fysiske øvelser.
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Individniveau 
- Nysgerrighed 
med barnet 
Med prøvehandlingen individniveau har projektet sam-
let erfaringer med tovholderfunktionen i samarbejdet 
barn, forældre, skole og relevante samarbejdspartne-
re. Tilgangen er ressourceorienteret og fokuserer på 
vigtigheden af at møde barnet. Dette kræver nysger-
righed, inddragelse og systematikker omkring indhent-
ning af og handlen på barnets perspektiver.

ANBEFALINGER

● Skab systematikker, der sikrer, at alle børn 
har tilgængelige lærere/pædagoger, som de 
kan tale med i hverdagen

● Vær nysgerrig med barnet - al adfærd er 
kommunikation

● Tovholderfunktionen er central og skal sikre 
nysgerrighed og opfølgning hele vejen rundt 
om barnet

● Fokus på kroge ind i fællesskabet

jer til at bringe barnets perspektiver frem på en struk-
tureret, men åben måde. Med udgangspunkt i oven-
stående kan barnet inddrages i målformuleringer og 
brainstorm over mulige løsninger. Dette understøtter 
ejerskab og motivation for barnet.

“Det er, som om de voksne forstår mig 
meget bedre nu. Før havde jeg lyst til at 

blive hjemme. Det har jeg ikke mere”    

Barn fra 3. klasse

Tovholderfunktion er central
Når et barn skal hjælpes i forhold til fravær, er tovhol-
derfunktionen central. Tovholderen må sikre en nysger-
rig og helhedsorienteret tilgang, hvor barnets adfærd 
må forstås i de kontekster, han/hun er en del af. Dette 
fordrer, at både barnets, forældrenes og klasseteam-
ets perspektiver inddrages. Klasseteamet må sikre, at 
klassefællesskabet medtænkes, når barnets adfærd 
analyseres og indsatser bestemmes. Ofte er der øvrige 
samarbejdspartnere som sundhedsplejen, PPR og J&V, 
hvor tovholderfunktionen bliver særlig central i forhold 
til en tydelig rollefordeling og en sikring af en fælles og 
dynamisk handleplan med tydelige aftaler for opfølg-
ning. 

Kroge ind i fællesskabet
Det er vigtigt altid at sikre, at barnet oplever at have en 
plads i fællesskabet, hvilket er i tråd med Aalborg Kom-
munes vision om, at alle børn skal have en ven i sko-
len. Værktøj X og Y understøtter vigtigheden af altid at 
spørge ind til barnets kroge ind i fællesskabet, uagtet 
om barnet er i skole på fuld tid, har fuldt fravær eller 
ligger et sted derimellem. Kroge ind i fællesskabet, el-
ler mangel herpå, har afgørende betydning for barnets 
trivsel og motivation for at komme og være på skolen/i 
klassen. Elev-elev-relation og lærer/pædagog-elev-re-
lation er de to stærkeste enkeltstående beskyttende 
faktorer i forhold til at forebygge skolefravær. En be-
tydningsfuld lærer/pædagog, som barnet oplever sig 
mødt af, spiller en stor rolle for barnets motivation for 
skolen. Projektet har erfaret, at mange børn giver ud-
tryk for vigtigheden af, at kunne tale med en voksen, 
hvor lærerens/pædagogens tilgængelighed og imøde-
kommenhed bør være centrale opmærksomhedspunk-
ter på skolerne.

“Det var rart, at det [støtte til at komme 
tilbage efter ca. et halvt år hjemme] blev taget 

trin for trin, så det ikke gik for stærkt”    

Barn fra 6. klasse

Al adfærd er kommunikation
Med et ressourceorienteret og anerkendende børne-
syn vil man som klasseteam altid søge at forstå budska-
bet bag barnets handlinger. Det betyder, at man i bar-
nets ageren aflæser tegn på, hvad barnet kan, og hvad 
barnet har brug for hjælp til at lære. I denne tænkning 
afstår man fra at skabe historier, der placerer ansvaret 
hos barnet eller forældrene. Man tager den hjem til sig 
selv og spørger: hvordan kan vi bedst hjælpe barnet 
med det, der er svært? På den måde undgås hæmmen-
de narrativer omkring barnet og/eller forældrene, og 
skolens handlingsrum styrkes, idet skolen tager den 
hjem til sig selv. En væsentlig pointe er, at man aldrig 
må antage. At forblive åben og gøre sig nysgerrig med 
barnet vidner om respekt for barnet, styrker relationen 
og forebygger skolefravær. Værktøj Q, R, S, T, U, V, W, 
X og Y kan anvendes til at være nysgerrig på barnets 
perspektiver med barnet.”

Nysgerrighed på barnets perspektiv
Når et barn oplever lav skoleglæde, kan det have man-
ge årsager. I forhold til fravær er det centralt at huske 
på, at for barnet er fravær ofte en løsning på et langt 
større problem og dermed ikke selve problemet (Fi-
sker, 2021). I projektet er hvert individforløb indledt 
og afsluttet med en temperaturmåling, værktøj Q, som 
afdækker barnets trivsel inden for hjem, fritid, skole og 
mig selv. Derudover er der anvendt forskellige værktø-
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Dette kapitel indeholder 
printvenlige værktøjer til 
at forebygge, opspore og 
nedbringe fravær og mistrivsel.

Værktøjskasse
til fælles
skoleglæde
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Overordnet procedure omkring fravær

Fælles retning på skolen 
Ledelse og trivselsperson orienterer lærere, pædagoger, forældre og børn om skolens 
fraværsprocedure og registrering. Fraværsregistrering er omsorg for barnet.

Ansvarlig: Skoleledelse og trivselsperson 

Fraværsregistrering i alle lektioner
● Den enkelte lærer og pædagog registrerer fravær ved hver lektion. 
 Om morgenen registreres fraværet kl. 8.15. 
● Der tilstræbes en note ved hver registrering og som minimum ved ulovligt fravær.

Ansvarlig: Alle lærere og pædagoger

Fast dagsorden på teammøder
● Teamet tjekker op på listerne ugentligt og sikrer handling og tovholder (se f.eks. værktøj F). 
● Fraværsoverblikket suppleres med flg. fokus: “Er der grund til særlig opmærksomhed i klassefællesskabet 

eller ved enkelte børn, som ikke har fysisk fravær?” (Jvf. trin 0 i værktøj F).
● Der følges op på ulovligt fravær, så ingen børn er registreret forkert, og alt ulovligt fravær er angivet med en 

note. Hvis noten er “ukendt årsag”, tager en i teamet kontakt til hjemmet.  

Ansvarlig: Nærmeste leder/teamkoordinator er ansvarlig for at have punktet på dagsordenen.
Hele teamet er ansvarlig for at samarbejde om indsatser, der tilstræber fremmøde, trivsel og læring.

Mulighed for sparring 
Leder, trivselsperson, skolesocialrådgiver, skolesundhedsplejerske m.v. kan inddrages til sparring, møder og 
indsatser. Leder og trivselsperson SKAL inddrages, når der er bekymring for et barn.

Ansvarlig: Nærmeste leder og teamkoordinator

Organisatoriske
værktøjer
Værktøj A: 
Eksempel på lokal praksis ved skolefravær
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Værktøj B: 
Eksempel på registreringsoverblik til katederet 

Registreringsoverblik
Fraværsregistrering handler om omsorg for barnet

1. Registrer fravær kl. 8:00 (aftales lokalt af skoleleder)

● Husk altid at klikke på “bekræft registreringer” i nederste højre hjørne, også når alle er tilstede.

 Et barn er fraværende uden årsag:
● Du skal registrere fraværet som ulovligt, og der sendes automatisk besked til forældrene. 

 Et barn møder, efter registreringen er foretaget:
● Hvis et barn møder for sent og er registreret med ulovligt fravær, klikker du på barnets navn og ændrer 
 fraværet ved at Klikke på “fraværskategori” → “note” → “for sent” (skriv eksempelvis “20 min. - kæde hoppet af”)

2. Registrer fravær i hver lektion

● Husk altid at klikke på “bekræft registreringer” i nederste højre hjørne, også når alle er tilstede.

● Du har hurtigt overblik over, hvilke elever der er meldt fraværende tidligere på dagen, da systemet placerer 
 dem øverst, når du trykker på “registrering”. Ellers er børnene listet alfabetisk.

 Et barn, som står til at være fraværende, er tilstede:
● Du efterregistrerer ved at klikke på barnets navn og skifte fraværskategori. 
 Klik på “fraværskategori” → “note” → “for sent” (skriv eksempelvis “mødt kl. 10 - ukendt årsag”).
 Husk at være nysgerrig med barnet efterfølgende.

 Et barn, som står til at være til stede, er fraværende:
● Du efterregistrerer ved at klikke på barnets navn og skifte fraværskategori. 
 Klik på “fraværskategori” → “note” → “gået for tidligt” (skriv eksempelvis “gået kl. 12 - ukendt årsag”).
 Husk at være nysgerrig med barnet efterfølgende.
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Værktøj C: 
Eksempel på skriftlig information 
til forældre vedrørende fraværsregistrering

Kære alle

Som skole ser vi fraværsregistrering som en måde at drage omsorg for barnet og den enkelte klasses trivsel. Ved at 
være opmærksom på f.eks. drypvis fravær, fraværsmønstre, sygdom, for sent fremmøde m.v. er det muligt for os at 
være nysgerrige på et tidligt tidspunkt, så vi kan forebygge, opspore og nedbringe fravær og mistrivsel. Alt med det 
formål at skabe mest mulig skoleglæde for alle. 

Som forældre og skole i Aalborg Kommune anvender vi MU|Elev til fraværsregistrering. Forældre og personale har 
adgang til systemet gennem MinUddannelse eller AULA – se video.

Som udgangspunkt registrerer vi fravær i klasserne i hver lektion. Som forælder er det ikke muligt at registrere fravær 
bagudrettet. Det er kun skolens personale, som kan rette bagud.

Sygdom
Hvis dit barn er syg, skal du inden kl. 8.00 registrere fraværet på MU|Elev fravær.
Sygdom dækker også over nødvendige tider ved læge, tandlæge, ørelæge og øjenlæge mv.
Når du registrerer sygdom, er det muligt at skrive en note om årsagen. Dette er frivilligt, men kan give skolen en større 
mulighed for at hjælpe dit barn.

Vurdering af ekstraordinær frihed
Hvis dit barn skal have fri, skal du ansøge om ekstraordinær frihed. Ved ekstraordinær frihed skal I notere fraværsår-
sag, ellers vil forespørgslen blive afvist, og fraværet vil blive registreret som ulovligt fravær. Uden årsag kan vi ikke 
foretage en vurdering. Lærere og pædagoger kan godkende op til to dages ekstraordinær frihed, mens skolens ledelse 
godkender ekstraordinær frihed på over to dage.

Fraværs-SMS
I forbindelse med implementering af MU|Elev, er det muligt at give jer direkte besked via SMS, hvis jeres barn ikke 
møder op til undervisningen eller går i løbet af dagen. 
Hvis du ikke ønsker at modtage en SMS, bedes du sende en besked via AULA til sekretæren.

For sent fremmøde
Hvis barnet møder for sent, efter der er registreret fravær i klassen, modtager I en SMS om ulovligt fravær. Hvis barnet 
møder i løbet af dagen, retter vi registreringen til fremmødt, men med en note. Hvis I har sendt jeres barn i skole og 
modtager en SMS om ulovligt fravær, bedes i tjekke fraværssystemet, inden i kontakter kontoret.

https://vimeo.com/442960911/93deadb9c4


Værktøj D: 
Cases til brug for teammøder

Case 1:

”Jeg synes nok bare, at de ikke var særlig sådan hurtige og gode i forhold til at kunne hjælpe. De så kun… ja, han kom 
ikke skole, og det var det eneste, de gik op i. Hvad der var baggrunden for det… ja det var åbenbart ikke så vigtigt (…). 
De havde ikke forståelse for, at vi ikke kunne få ham af sted.”

Ovenstående efterlader os med spørgsmålet: Hvordan træffer vi bedst beslutninger om indsatser, som inddrager barn 
og forældre?

MU|Elev skal følges af en tydelig lokal procedure og nysgerrighed:

● MU|Elev giver muligheden for at sammentænke fravær og trivsel

● Fravær kan være udtryk for begyndende mistrivsel; derfor bør ethvert fravær tildeles opmærksomhed

● Lærerne/pædagogerne tæt på børnene skal følge op med barn og forældre

● Overvej/undersøg, hvilken opmærksomhed, der kan bidrage positivt på fællesskabsniveau

● MU|Elev kan med fordel italesættes på forældremøder og til skole-hjem-samtaler som indgang 
 til en gensidig nysgerrighed 

● Inddrag tidligt barn og forældre i handleplan med tydelige handlinger 
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Case 2:

Du bliver overrasket, da din leder spørger til en handleplan på Sara på grund af fravær. Du får altid besked fra hendes 
forældre om, at hun er syg, når hun er fraværende. Pludselig slår det dig, at I har vendt hende på teammøder flere 
gange, fordi hun plejer at være mere aktiv i undervisningen. Gårdvagten har også bemærket, at hun har gået for sig 
selv. Opmærksomheden er endt i, at nogle af de andre piger også er mere stille for tiden, så det er nok bare en periode: 
“...sådan er det i 6. klasse”. Da du får en udskrift af fraværet, kan du se, at hun har 12 % fravær, men da du altid får 
besked fra forældrene, har du ikke tillagt fraværet betydning. 

Dagen efter taler du med Sara. Hun fortæller, at mor og far skændes meget, og hun har hørt mor sige, at hun vil skilles. 
Sara har ikke villet vise, at hun er ked af det, og derfor har hun nogle gange sat sig alene i frikvarteret. Sara græder 
og fortæller, at Amalie og Asra har sendt et billede på Snapchat af en bokserhund, der ser sur ud og skrevet “Sara!”.

Ovenstående efterlader os med spørgsmålet: Hvordan kan vi sammentænke registreringer i MU|Elev med observere-
de tegn til at være nysgerrige og tidligt opsporende?

MU|Elev som forebyggende værktøj:

● Betragt MU|Elev som et pædagogisk værktøj til at bidrage til en forebyggende opmærksomhed på elevens trivsel

● Med MU|Elev har du et tydeligt overblik over alle børnenes fremmøde og kan dermed handle tidligt

● Du har mulighed for at lave dine egne lister; f.eks. 5 %, så der forebyggende kan spørges nysgerrigt ind til barnets 
gode grund til det drypvise fravær

● Vis overblikket i MU|Elev og mød barnet med tilgangen: “Det er dejligt at se dig igen. Jeg kan se, du har været syg 
fem dage i den her måned. Det vil jeg gerne høre lidt om.” 

● Inspiration til at være nysgerrig på fravær sammen med barnet fremgår af værktøj Q, R, S, T, U, V, W, X og Y, mens 
værktøj J, K og L kan indhente klassefællesskabets perspektiver.



Værktøj E: 
Tidlige tegn

Opmærksomhedspunkter i din daglige praksis

● Barnets humør fx trist, manglende glæde, vrede
● Barnets adfærd, herunder ændringer i adfærd fx flere konflikter, fremtoning, sprogbrug
● Fravær og fraværsmønstre fx møder for sent, går hjem før tid, drypvis fravær
● Fysiske symptomer, herunder sygdom fx mavepine, ondt i hoved, træt
● Barnet trækker sig socialt fx er indadvendt, flere toiletbesøg, stille, ingen sociale aktiviteter
● Faglige dyk
● Trivselsmålinger herunder check-in, morgenhumør o.l.
● Dårligt selvværd
● Modstand på krav og aktiviteter
● Barnets opmærksomhedsbehov
● Bekymringer fra forældre
● Sociale medier
● Udfordringer i familien

Kilde: Tematisk kodet opsamling på tidlige tegn i Område Øst (fra oplæg 
med ledelse, trivsels-/inklusionspersonale og inklusionspædagoger). 
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Værktøj F: 
Praksisnære handletrin

Handletrin 0:

Der arbejdes på handletrin 0, når der observeres en op-
mærksomhedskrævende adfærd ved et barn, eller hvis 
der modtages en henvendelse (f.eks. skriver en foræl-
der, at x ikke har lyst til at komme i skole). På dette trin 
er der ikke nødvendigvis fysisk fravær.
Se værktøj E omkring tidlige tegn.

Handlinger der kan iværksættes 
på handletrin 0

Dialog med barn og forældre
Ansvarlig: Lærer/pædagog

Undersøg klassefællesskabet
Ansvarlig: Klasseteam

Klasseteamet opretter en handleplan i fælles-
skab og udpeger tovholder
Ansvarlig: Klasseteam

Hvis der opleves udfordringer eller behov for 
sparring f.eks. i arbejdet med handleplaner, kan 
trivselspersonen inddrages mhp. kvalificering af 
indsatser på individ- og fællesskabsniveau
Ansvarlig: Klasseteam

Handletrin 1: 

Der arbejdes på handletrin 1, når barnet har max 10 
sammenhængende skoledage uden undervisning, eller 
der er tale om bekymrende fravær karakteriseret ved:

● 5 sammenhængende skoledage
● 7 skoledage i en periode 20 skoledage
● 15 skoledage i en periode på 60 skoledage
● drypvist fravær; der giver anledning til opmærksom-

hed; herunder for sent fremmøde (f.eks. 5 ud af 20 
dage)

Handlinger der kan iværksættes
på handletrin 1

Dialog med barn og forældre
Ansvarlig: Klasseteam 

Analyse af fraværsårsager og gerne oprettelse 
af handleplan (medtænk klassefællesskabet)
Ansvarlig: Klasseteam

Afdelingsleder orienteres
Ansvarlig: Klasseteam eller tovholder

Afdelingsleder orienterer skoleleder ved tvivl
Ansvarlig: Afdelingsleder og skoleleder
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Handletrin 2:

Handletrin 2 igangsættes, når en elev har 11 sammen-
hængende skoledage uden undervisning, eller når fra-
værsarbejdet på handletrin 1 ikke har været tilstræk-
keligt.

Handlinger der kan iværksættes 
på handletrin 2   

Udpegning af tovholder
Ansvarlig: Afdelingsleder

Møde med forældre og elev; evt. trivselsforum 
eller netværksmøde, hvis eleven har en sag i 
Job og Velfærd
Ansvarlig: Tovholder 
(evt. kan fraværskonsulent* inddrages)

Udarbejdelse af handleplan eller revidering af 
analyse om fraværsårsager 
Ansvarlig: Klasseteam og tovholder

Varetagelse af undervisningspligten
Ansvarlig: Skoleleder og tovholder

Tovholder sørger for ugentlig advis på elevens 
fravær
Ansvarlig: Tovholder

Handletrin 3:

Handletrin 3 igangsættes, hvis eleven har haft max. 8 
uger sammenlagt uden undervisning, svarende til 40 
fraværsdage ud af 200 skoledage.

Handlinger der kan iværksættes 
på handletrin 3   

Inddragelse af fraværskonsulent*, som er an-
svarlig for kvalificering af handleplan.
Ansvarlig: Tovholder

Revidering af analyse om fraværsårsager 
Ansvarlig: Tovholder

Indstilling til PPR 
Ansvarlig: Skoleleder (afdelingsleder og trivsel-
sperson udfører)

Underretning til Job og Velfærd
Ansvarlig: Skoleleder (afdelingsleder og trivsel-
sperson udfører)

Varetagelse af undervisningspligten
Ansvarlig: Skoleleder

Møde med forældre og elev (med aftale om 
hvordan den ugentlige opfølgning skal foregå)
Ansvarlig: Tovholder

Ugentlig opfølgning med elev og forældre
Ansvarlig: Tovholder

* Opmærksomhed på at fraværskonsulenternes 
funktion nedlægges
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Værktøj G: 
Eksempel på handleplan

Inspiration til handleplansarbejdet, som kan bidrage til hensigtsmæssig tilgang og systematik.

 Jeg har tilgået samtalen med barnet nysgerrigt og ressourceorienteret

 Jeg har tilgået samtalen med forældrene nysgerrigt og ressourceorienteret

 Jeg har været nysgerrig på klassens aktuelle trivsel

 Jeg har bragt barnet op på teammøde, og handleplanen er oprettet og opdateret

 Jeg har gennemlæst handleplanen med forældrenes briller og overvejet, hvordan forældrene bedst inddrages i 
handleplansarbejdet og præsenteres for den endelige handleplan

 Jeg har inddraget ressourceteam ved tvivl

 Jeg har inddraget fagpersoner, som kan supplere med  relevant viden f.eks. trivselsperson, skolesundhedsplejer-
ske, PPR, skolesocialrådgiver mv.

Dato/klasse/navn:

Hvad kræver opmærksomhed? 
(Konkrete observationer eller henvendelser)
 - husk dato og initialer:

Inddragelse Hvad fungerer? 
(beskyttende faktorer)

Hvad udfordrer? 
(risikofaktorer)

Hvad siger barnet/den unge?
værktøj Q, R, S, T, U og W

Hvad siger forældrene?

Hvad siger klassen?
værktøj J, K, L, R og U

Hvad siger klasseteamet?
værktøj V

Mål

Tovholder Opfølgning 
(hvornår og hvordan)

Indsatser 
(Teamet skal aftale og iværksætte én fællesskabsfokuseret indsats)



Mød forældrene
nysgerrigt 
Værktøj H: 
Dialogværktøj vedrørende tidlig forældreinddragelse

Formål: 
At skolen gør sig bevidst, hvordan forældre inviteres til at dele tidlige tegn på begyndende mistrivsel. 

Fremgangsmåde: 
Drøft nedenstående model på samrum, til afdelings- og/eller teammøder. Modellen er fra den amerikanske skole-
forsker, Christopher Kearney, og illustrerer, hvordan et skolefraværs udvikling kan se ud fra helt tidlige tegn til fuldt 
fravær fra skolen i en lang periode. 

Forældrene skal klædes på til at forstå sig selv som nøglepersoner til tidlig opsporing af mistrivsel og fravær. Denne 
pointe underbygges i en undersøgelse omhandlende, hvem børn fra 5. til 8. klasse vil foretrække at tale med, hvis de 
bliver kede af noget i skolen. Her svarer 66 % af de adspurgte børn, at de vil tale med deres forældre (Børns Vilkår, 
2020).

Spørgsmål til drøftelse:

1. Hvordan inviterer vi som skole, til at forældrene oplever, at de kan dele tidlige tegn på mistrivsel? 
 Eksempelvis uro i klassen, udfordringer i afleveringssituationen, faglige udfordringer, konflikt med 
 klassekammerater eller en lærer m.v.

2. Er det tydeligt for forældrene, hvem de skal henvende sig til og hvornår?

3. Har vi en systematik for, hvordan forældrehenvendelser deles i teamet?

4. Hvordan kan vi udvikle skolens praksis (systematikker og procedurer) med henblik at understøtte et tættere 
 skole-hjem-samarbejde til glæde for børnene, forældrene og skolens voksne? 
 (Kan vi evt. anvende nogle af værktøjerne fra denne værktøjskasse?)
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Værktøj I: 
Slideshow til forældremøde vedrørende fravær

Formål: 
Introducer forældrene til opmærksomhedspunkter med henblik på at styrke det forebyggende arbejde for klassen og 
de enkelte børn.

Fremgangsmåde: 
Viden om fravær og tidlige tegn præsenteres på et forældremøde, hvor der er mulighed for dialog omkring, hvordan 
forældrene kan handle på tegnene. Se forslag til drøftelse nedenfor slideshowet. 

Slideshow til forældremøde vedrørende fælles skoleglæde og forebyggelse af fravær:
Link til slideshow: Forældremøde - Fælles skoleglæde og forebyggelse af fravær
 
Forslag til drøftelse: 
Med afsæt i slideshowet kan forældrene drøfte nedenstående udsagn i grupper eller plenum.
● Jeg er nogle gange i tvivl, om jeg skal kontakte skolen pga. noget mit barn fortæller derhjemme
● Jeg er nogle gange usikker på, om mit barn er syg, eller der er “noget” i skolen
● Jeg ved, hvem på skolen jeg skal kontakte, hvis mit barn er ked af noget
● Jeg kan være usikker på, om jeg blander mig, hvis jeg giver lærerne besked om, at mit barn synes, der er uro i klassen
● Jeg vil gerne, at mit barn er sammen med flere forskellige
 
Ovenstående drøftelser kan suppleres med at understrege, at skolen og forældrene har et fælles ansvar for de enkelte 
børns trivsel (herunder klassetrivslen). Skab klarhed omkring, hvordan henvendelser ønskes, og hvad forældrene kan 
forvente ske, når de henvender sig.

Inspiration og variation: 
Forældrene kan f.eks. markere sin holdning til udsagnet med grønt kort (enig) eller rødt kort (uenig) og følge op med 
uddybninger. Drøftelsen kan også udføres som take a stand som beskrevet i værktøj L. Øvelsen kan bruges til at akti-
vere alle forældre til at forholde sig til udsagnene. 

https://aalborg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/n1lrlc_aalborg_dk/EQaCH9xqcDZIgFod3P-DuioB7Sq5E-uqw68eJPRo4EzX1w?e=AhdYym


Vær nysgerrig med 
klassen - Indhent 
klassens perspektiver
Værktøj J: 
Skab fælles sprog gennem mini-trivselsmåling

Formål: 
Med en mini-trivselsmåling kan man tage temperaturen på klassen og derigennem starte en dialog omkring samspillet 
i klassefællesskabet og skabe et fælles sprog. Dette kan danne afsæt for fælles målsætninger og fokus på de tegn, 
man gerne vil se i samspillet.

Fremgangsmåde: 
Skab indledningsvist et fælles sprog og aktiver børnenes forforståelser og synspunkter ved at starte med spørgsmå-
let om, hvad der giver skoleglæde vs. skoletristhed. Dette hjælper til en fælles bevidsthed om, hvad der fungerer og 
udfordrer i klassen, som også kan indgå, når klassen sammen formulerer mål og tegn.

Stil derefter klassen spørgsmålene:
1) Hvordan har du det i din klasse lige nu?
2) Hvordan tror du, de andre i din klasse har det lige nu?
3) Hvordan går det med at hjælpe hinanden til at trives i klassen?

Lad børnene notere deres svar (på en skala fra 0-10) på en seddel og saml besvarelserne sammen. Læreren fordeler, 
som billedeksemplet viser, børnenes tal på skalaen på tavlen. 

Sørg for at alle børn forstår betydningen af ordet “trivsel”, som optræder i spørgsmål tre.

Drøft også, hvad “lige nu” dækker over, fx hvordan du for det meste har haft det de seneste uger.

Refleksion efter øvelsen:
● Hvad får I øje på? 
● Hvad tænker I om markeringernes fordeling? 
● Hvordan kan man hjælpe den/dem med lav skoleglæde?
● Hvad kan vi som klasse fremadrettet gøre for at hjælpe hinanden til at trives?
● Hvilke positive mål skal vi sætte os?
● Hvilke handlinger (tegn) vil vi se i klassen?
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Værktøj K: 
Skab et fælles sprog - Pust luft i min ballon

Formål: 
Øvelsen “Pust luft i min ballon” bidrager til et fælles sprog i klassen om, hvad et godt klassefællesskab er. Øvelsen 
inviterer børnene til at sætte ord på, hvordan de kan hjælpe hinanden til at have det godt (luft i ballonen) samt få øje 
på, hvad der kan være svært for nogen (luft ud af ballonen).

På denne måde kan man i øjenhøjde og sammen med børnene formulere de handlinger (tegn), som vil styrke klasse-
fællesskabet og trivslen.

Fremgangsmåde: 
Øvelsen er tilrettelagt som et rollespil. 
1.  Læreren/pædagogen (gerne klasseteamet) skriver et lille rollespil med udgangspunkt i et eller flere temaer, som 

de ønsker børnenes perspektiver på (se eksemplet på næste side).
2.  Forud for rollespillet, skrives på tavlen: Læg mærke til, hvad man kan lære af historien! Sig til børnene, at det skal I 

tale om bagefter.
3.  Læreren/pædagogen læser rollespillet op, mens en anden agerer skuespiller. En tredje voksen (eller et barn, som 

er instrueret) puster luft i ballonen, når der sker noget positivt, og lukker luft ud af ballonen, når der sker noget 
negativt.

4.  Hvor det giver mening, kan ballonerne, som klassen sammen har skrevet (se forklaring nedenfor) genbesøges, så 
børnenes ageren i relation til målene benævnes og positivt forstærkes. Lad børnene byde ind med, hvor de ser, de 
som klasse (eller nogen fra klassen) lykkes med at puste luft i hinandens balloner.

Refleksion under øvelsen: (lad gerne børnene reflektere undervejs og byde ind i rollespillet)
● Hvad man kan gøre for at få/gi’ ”luft i ballonen”

Refleksion efter øvelsen: (Lad gerne børnene drøfte deres svar med sidemanden inden en drøftelse i plenum)
● Hvad man kan lære af historien? (børnene aktiveres til at forholde sig til og sætte ord på det, de har set, hvorved 

læringen uddybes)
● Hvad giver luft i egen ballon?
● Hvad giver luft i klassefællesskabets ballon (Alle ideer skrives op på balloner, og ud fra det vælges to til tre balloner, 

der skal fokuseres på i den næste tid)

Inspiration og variation:
Børnene kan aktiveres ved, at de kommer op at stå og mærker bevægelsen fra fuld oppustet ballon til flad ballon på 
egen krop, eller lade dem indgå i rollespillet.
Tal med børnene om at vi, ved at aflæse hinandens kropssprog, kan se, om der er nogen, der trænger til at få pustet 
lidt luft i sin ballon.
Lad børnene skrive rollespil, som filmes, så de kan vises til forældrene, der på den måde også får mulighed for at tale 
med og støtte op om, at vi puster luft i hinandens balloner.



Fortæller: Det er morgen, og Ida vågner op. Hendes mor har sat musik på, så hun kommer hurtigt i godt humør 
og danser lidt
Skuespiller: Gnider øjnene, strækker sig, springer op og danser
Ballonpuster: Puster luft i ballonen

Fortæller: Ida skal have fundet det rigtige tøj til dagen. Hun prøver først den blå bluse, men det ser helt vildt 
åndsvagt ud.
Skuespiller: Prøver blusen, ser sig i spejlet, er utilfreds
Ballonpuster: Lukker lidt luft ud af ballonen

Fortæller: Ida prøver 2-3 bluser mere, før hendes mor råber, at nu skal hun skynde sig, så hun ikke kommer 
for sent i skole
Skuespiller: Prøver bluser, ser sig i spejlet, utilfreds, stresset
Ballonpuster: Lukker lidt luft ud af ballonen

Fortæller: Heldigvis venter Sofie uden for huset. Hun og Ida følges til skole hver dag
Skuespiller: Smiler og vinker til Sofie, giver hende et knus
Ballonpuster: Puster luft i ballonen

Fortæller: På vejen møder Ida og Sofie to drenge fra klassen. Ida og Sofie siger hej, men drengene svarer ikke
Skuespiller: Vinker og siger hej, ser trist ud, da drengene ikke svarer
Ballonpuster: Lukker lidt luft ud af ballonen

Fortæller: Ida kommer ind i klassen, hvor hun mødes af flere venner
Invitér børnene til at bidrage ved at spørge: Hvad kan klassekammeraterne fx sige, når de møder Ida om morgenen? 
Invitér gerne nogle børn “på scenen” så de kan sige det, de vil til Ida
Skuespiller: Skuespilleren besvarer børnenes udsagn
Ballonpuster: Ballonpusteren styrer ballonen

Fortæller: Det er Trines fødselsdag, så hun deler slikkepinde ud
Skuespiller: Pakker slikkepinden ud og slikker på den, glad
Ballonpuster: Puster luft i ballonen

Fortæller: I frikvarteret spørger nogle af de andre piger, om Ida vil være sammen i frikvarteret
Skuespiller: Nikker og ser glad ud
Ballonpuster: Puster luft i ballonen
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Nedenfor findes et eksempel på en historie samt skabelonen til de balloner, der kan skrives på i klassen.
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Print evt. ballonen på farvet papir for mere blikfang



Værktøj L: 
Take a stand 

Formål: 
Vær nysgerrig med klassen og indhent klassens perspektiv. Øvelsen kan bruges til at aktivere alle børn til at forholde 
sig til klassefællesskabet. Når børnene med kroppen viser, at de har forholdt sig, og de ikke behøver at række hånden 
op for at svare, bliver det lettere for dem at deltage og for læreren at spørge alle. Som voksen er formålet, at agere 
rollemodel for forskellighed og skabe tryghed til at turde sige sin mening og træne at argumentere for denne.

Fremgangsmåde: 
Alle børn står i en rundkreds, og læreren/pædagogen starter med at præsentere øvelsen. Det er primært en øvelse 
uden ord – en stilleleg. Børnene præsenteres for nogle udsagn, et udsagn ad gangen. Børnene forholder sig til, om 
de er enige/uenige. Ved enighed træder barnet et lille skridt frem og ved uenighed bliver barnet stående. Der er ikke 
forkerte svar, det er blot relevant at kunne argumentere for sit valg. Læreren/pædagogen kan spørge ind til børnenes 
valg. Start altid med simple og ufarlige spørgsmål, for at introducere konceptet.  

Nedenfor findes eksempler på spørgsmål:  
● Is er bedre end kage
● Sol er bedre end sne
● Jeg bruger for meget tid med skærm
● I min klasse er der plads til at lave fejl
● Alle skal være lige gode til alt
● Nogle styrker er bedre end andre styrker
● Alle mennesker er lige meget værd
● Jeg er en god klassekammerat
● Alle gør det bedste, de kan
● Gruppearbejde er altid godt
● Det kan være svært, at være seriøs i gruppearbejde
● Man kan altid se på andre, hvordan de har det
● Det er ok at drille, hvis man selv synes, det er sjovt
● Jeg ved altid, om andre synes, at det, jeg siger, er sjovt
● Det er pinligt at lave fejl
● Jeg accepterer, når der bliver sagt stop

● Jeg kan godt lide bevægelse i undervisningen
● Jeg arbejder bedst med en makker
● Arbejdsro er vigtigt
● Frikvartererne er sjove
● Jeg accepterer andre, som de er
● Jeg kan nå mine skoleopgaver
● Jeg taler pænt til andre
● Der er plads til alle i vores klasse
● Det er nødvendigt, at alle i klassen kan arbejde sammen
● Jeg bidrager til arbejdsro i timerne
● Jeg hilser på de andre i klassen
● Jeg kan finde styrker ved mine klassekammerater
● Det er vigtigt at være dygtig i skolen
● Det er vigtigt, at vi accepterer hinandens 
 forskelligheder både i og udenfor klassen
● Det er vigtigt, at der er plads til kreativitet og 
 mulighed for at afprøve nye løsninger

Fælles refleksion:
● Hvorfor tror I denne øvelse er valgt?
● Hvilke fordele er der ved øvelsen?
● Hvad lærer vi?
● Hvordan kan det gavne klassefællesskabet?

Inspiration og variation:
Som voksen er det relevant at være åben og nysgerrig på børnenes svar – deres enig-/uenighed og tankerne og inten-
tionerne bag deres svar. Accepter alle svar og træn din egen nysgerrighed. Når der spørges ind til børnenes holdning 
så vær nysgerrig både på dem, der er enige og uenige.

Uddybende spørgsmål kunne være: 
● Er det altid/aldrig sådan? 
● Har du eksempler på det modsatte?
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Styrk fællesskabet
gennem fysiske øvelser
Værktøj M:
Her kommer jeg

Formål: 
I denne øvelse trænes børnene i at træde frem og tage sin plads, at vente på og fordele tur og at holde øjenkontakt.

Fremgangsmåde:
Udgangspunktet er en rundkreds. Personen, der starter, sikrer øjenkontakt med en på modsatte side af cirklen. Når 
øjenkontakten er opnået, går den startende person igennem cirklen. Personen stiller sig bag den person, der var øjen-
kontakt med. Denne får nu øjenkontakt med en ny, og øvelsen fortsætter således. 
Når alle er med på øvelsen, skrues niveauet op. Den der går gennem cirklen siger nu ordene: “Her kommer jeg” 
Alle i cirklen skal forholde sig stille, kun den, der tager fokus ved at gå igennem cirklen med ordene: “Her kommer jeg”, 
må tale. 

Undervejs i øvelsen guides børnene til opmærksomhed på, at alle vælges til, og at alle byder sig til ift. at tilbyde øjen-
kontakt til den, der skal vælge, og til kun at tage fokus, når det er ens tur. Man kan bede de børn, der ikke har haft tur 
om at lægge en hånd på maven, så det bliver lettere at overskue, at alle får prøvet.
Nogle børn kan føle sig usikre ved at have alles opmærksomhed, det kan komme til udtryk på forskellige måder, nogle 
børn kommer til at fjolle, andre bliver små og stille.
Guid bredt ved flere gange at sige: Der er plads til dig, lige præcis som du er, og du kan øve dig i at kigge op og holde 
øjenkontakt med den, du går hen til.

Fælles refleksion: 
● Hvordan var det?
● Hvad kan man lære af øvelsen?
● Hvad kan vi bruge det her til i hverdagen sammen med hinanden?
● Hvorfor er det vigtigt, at kunne vente på tur?
● Hvorfor er det vigtigt, at alle får prøvet?
● Hvorfor er det vigtigt at kunne træde frem og tage sin plads?

Inspiration og variation:
Der vil her være mulighed for at udbygge de sagte ord: Her kommer jeg, og der er plads til mig, Her kommer jeg, og jeg 
er god nok, som jeg er.
Obs på at ovenstående kræver stor tryghed i fællesskabet og egner sig bedre til mindre grupper. 
 



Formål: 
Her er fokus på den nonverbale kommunikation, hvor børnene uden ord skal samarbejde om at bygge forskellige  
figurer. Børnene øver sig i at aflæse hinanden, gå med på hinandens idéer og justere sig efter hinanden.

Fremgangsmåde:
1. Børnene inddeles i små grupper, 2, 3 eller 4 mands grupper 
2. Grupperne placeres på gulvet med god afstand til hinanden 
3. De vigtigste regler gentages:
 ●   Der er tale om en leg uden ord - en stilleleg
 ●   Ingen fagter eller flytten rundt på hinanden 
 ●   Hver gruppe skal tænke sig som én stor klump formbar ler
 ●   Der er ingen forkerte skulpturer, vi bygger kunst 
4. Læreren/pædagogen fortæller, hvad der skal bygges og tæller ned fra 10, hvorefter der siges frys
5. Herefter gentages pkt. nr. 4 flere gange. Repeter gerne reglerne undervejs. Undgå at rette opmærksomhedspunk-

terne mod enkelte elever
6. Sæt så 2 grupper sammen og gentag punkt 4
7. Sæt så 2 grupper sammen igen (eller hele klassen) og gentag punkt 4

Start eksempelvis med at lade dem bygge et “T”, et “K” en “blomst” et “træ” eller lignende. Øg så sværhedsgraden. 
Eksempler kan være:
En ananas, et damplokomotiv, en regnbue, en speedbåd, en skål med fredagsslik, et gyngestativ, en valmue, en tipi, en 
traktor, en zoologisk have, en regnskov, et kirketårn, julemandens kane, en swimmingpool osv. 

Opmærksomhed på at alle er lige og selv placerer sig som ønsket. 
Italesæt, at der ikke kan bygges forkerte figurer - figurerne må se ud, ligesom de gør, så længe alle er med - en traktor 
kan snildt have 5 dæk og 2 chauffører, en speedbåd kan sagtens have et sejl og 3 motorer osv.
 
Fælles refleksion efter øvelsen:
● Hvad lærer vi af denne øvelse?
● Hvad skal man kunne her?
● Hvad er svært ved øvelsen? (måske det at være stille eller følge de andres idéer)
● Hvorfor tror I, at vi nogle gange kommer til at tale, selvom vi ved, det er en stilleleg?
● Hvornår har man brug for de styrker, som vi arbejder med i denne øvelse?
● Hvordan kan klassefællesskabet styrkes af, at vi alle udvikler disse styrker, og hvordan kan det mærkes 
 i vores hverdag?

Værktøj N: 
Byg figurer
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Styrk fællesskabet 
gennem anerkendende 
øvelser
Værktøj O: 
Styrkespotting - De 24 styrker

Formål: 
At sætte fokus på børnenes styrker og støtte børnene i at anlægge et positivt perspektiv på klassekammerater med 
henblik på at understøtte tryghed, trivsel og tilvær i skolen.

Fremgangsmåde: 
Giv børnene en kort intro ved at fortælle, at man har fundet ud af, at der findes 24 styrker, som vi alle besidder nogle 
af. Vi er forskellige, og derfor er det også forskelligt hvilke styrker, der træder tydeligst frem hos os hver især. Man 
kan lære og udvikle sig, så længe man lever. Det betyder, at man selv kan træne og udvikle de styrker, man gerne vil.
Lad børnene lære styrkerne at kende ved at de hver får et styrkekort, som de kan gå rundt og læse og og give eksem-
pler på til de andre, hvorefter man bytter kort. Styrkekort kan findes på trivnu.dk Styrkekort på mellemtrin (trivnu.dk) 
Efter beskrivelsen af øvelsen findes styrkekortene i en sprogligt forenklet form.

Man kan evt. udfordre børnene ved at bede dem have i baghovedet undervejs, om de kan komme i tanke om en person 
(en kendis eller en klassekammerat), der udviser nogle af styrkerne. 

Fælles refleksion: 
● Kan I genkende nogle af styrkerne hos nogen, I kender?
● Kan I genkende nogle af styrkerne hos jer selv?
● Kan I genkende nogle af styrkerne i klassens fællesskab?
● Er der nogle styrker, I kunne tænke jer at udvikle? 
 (Individuelt eller i klassefællesskabet - og hvordan kunne det se ud?)

https://trivnu.dk/sites/psykiatrifonden.dk/files/media/document/Styrkekort%20-%20mellemtrin.pdf


Fremgangsmåde fortsat: 
Herefter kan børnene i par eller grupper sidde med styrkekortene og få til opgave at spotte en styrke hos alle klasse-
kammerater. Nedenfor tabellen med de 24 styrker findes på et ark, hvor alle klassens navne kan skrives ind, og hvor 
der er plads til at børnene giver et eksempel.

Det er vigtigt, at der gives tilstrækkeligt med tid til denne opgave (minimum 45 minutter), da der ellers vil være børn, 
som ikke får tildelt styrker.

Det er en god ide, at man begrænser sig til én styrke pr. klassekammerat, da der ellers let vil kunne opstå en skævvrid-
ning, hvor nogle børn spottes på markant færre styrker.

Tal gerne med klassen om, at det måske er nyt for dem at kigge efter styrker hos andre, men at det er noget, man 
kan træne, og hvis I gentager øvelsen om nogen tid, bliver det måske lettere. Vær opmærksom på at guide børnene 
undervejs, så det sikres, at alle børn har forstået opgaven.

Det anbefales, at lærere/pædagoger samler børnenes styrkespotting af klassekammerater ind, med henblik på at se 
dem igennem og skrive dem rent, inden de udleveres til de enkelte børn. På den måde sikrer man, at kun det bedste 
når frem.

Fælles refleksion: 
● Hvordan var det at styrkespotte på hinanden?
● Hvad kan være svært? 
 (At styrkespotte på dem man ikke snakker så meget med, fordi man ikke kender dem så godt)
● Hvad kan det, at I er blevet bedt om at styrkespotte på hinanden betyde for jer i klassen? 
 (At I måske begynder at kigge mere efter styrker end fejl hos hinanden). (Man bliver mindre irriteret på en person, 

når man har tænkt på vedkommende på en positiv måde).
● Hvad kan vi bruge det til fremadrettet?

Inspiration og variation: 
Øvelsen kan også laves på kassens styrker. Lad børne drøfte klassens styrker i grupper. Lad hver gruppe finde frem 
til 3-5 styrker. Skriv alle styrkerne op og lad klassen drøfte sig frem til maks 5 topstyrker. Tilføj gerne nogle mål til 
hvordan klassen kan arbejde videre med deres styrker, eller hvordan andre styrker kan trænes.
Dette bidrager til at skabe positive narrativer om klassefællesskabet og sammen sætte mål.
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De 24 styrker

Find hinandens styrker



Værktøj P: 
”Meld klar” 

Formål:
At træne børnenes nonverbale kommunikation og samarbejde, mens man har det sjovt. Specifikt trænes det at melde 
klar, have øjenkontakt, turde tage fokus (spille sit kort), give plads til andre, aflæse hinanden og være stille. Disse so-
ciale kompetencer signalerer og bidrager til gensidig respekt og anerkendelse børnene imellem.

For at ”vinde” kræver det koncentration, mod og samarbejde, og man vinder som hold. 

Spillet kan med fordel anvendes forud for gruppearbejde, da det skaber en god samhørighed. Desuden giver elemen-
terne med at melde klar og afstemme sig efter hinanden udgangspunkt for en snak på klassen om, hvad gruppearbej-
de kræver.

Fremgangsmåde:
Spillet indeholder tallene fra 1-100 og spilles af 2-6 børn. Ved de yngste børn kan man reducere talrækken til 1-50. 
Hver spiller trækker et kort, melder klar ved at placere en hånd på bordet og afventer. Nu gælder det om, uden at tale 
sammen, at smide sine kort på, således de danner den rigtige rækkefølge fra 1-100, uden snak. Lykkes det, trækker 
hver spiller 2 kort og gentager. Lykkes man ikke, starter man forfra med 1 kort hver. 

Fælles refleksion: 
● Hvordan var det?
● Hvad var svært? (At være stille, ikke at blive irriteret, når det mislykkes)
● Hvilke evner træner vi her?
● Hvad kan vi bruge disse evner til i hverdagen?
● Hvilke af disse evner er relevante for et godt gruppearbejde?
● Hvad tager I med jer fra øvelsen?

Inspiration og variation:
Man kan med fordel ændre grupperne, enten med nye børn, gøre grupperne større eller mindre. 
Øvelsen er inspireret at spillet The Mind
Nedenfor findes skabeloner til at lave spillet selv. 
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Når skabelonen skal printes, vælg: “Udskriv på begge sider”. Skabelonen kan med fordel forstørres op til A3. Det far-
verige mønster på side to er til for at sløre tallene. Ved at printe på begge sider, kan arket let lamineres og klippes ud. 
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Vær nysgerrig
med barnet
Værktøj Q: 
Temperaturmåling 

Formål: 
Vær nysgerrig med barnet. Værktøjet er virksomt i flere samtalesituationer fx til at visualisere en positiv udvikling og 
som løbende opfølgning på både kort og lang sigt. Værktøjet er særligt anvendeligt indledningsvist og kan være et 
forebyggende værktøj, når tidlige tegn, opmærksomhedskrævende adfærd og/eller drypvist fravær viser sig.

Fremgangsmåde: 
Der anvendes en skalering fra 0-10, hvor nul indikerer, at der er mest, som er svært, og 10 viser, at der er mest, som 
er godt. Skaleringen kan hjælpe læreren/pædagogen med at opnå øget nysgerrighed og indsigt i barnet, samt følge og 
visualisere en udvikling sammen med barnet. 

Start med at lade barnet skalere, ud fra overskrifterne: 
● skole 
● hjem
● fritid 
● dem selv

Sørg hele tiden for at udvise nysgerrighed:
● Hvad får dig til at sige 5? 
● Hvad skal der til for, at du kommer på 6?
● Hvad er det, der gør, at du ikke er på 4?
● Hvad skal der til for, at du kommer på 8?
● Hvem kan hjælpe dig? 

Ved at være nysgerrig på det valgte tal, opstår en naturlig nysgerrighed på, hvor barnet finder mening og glæde samt 
det modsatte. Netop det der skal til, for at nå et tal højere op på skaleringen, er barnets nærmeste udviklingsønske(r)/
mål for handleplan. 

Inspiration og variation:
Anvend +/- værktøj for at udfolde barnets svar i skaleringen. Værktøjet 
kan anvendes i samarbejdet med forældrene ved at lade forældrene ud-
fylde deres perspektiver på vegne af barnet. Værktøjet kan også fungere 
som skabelon til skole-hjem-samtaler.
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Værktøj R: 
Børnenes perspektiver på fællesskaber 
- Kortsortering

Formål: 
Vær nysgerrig med barnet. Kortsortering er et virksomt værktøj til at skabe forståelse for barnet gennem de fælles-
skaber, som barnet indgår i. Øvelsen kan ligeledes laves i klassefællesskabet. Børnenes perspektiver kan dels gøre et 
klasseteam klogere på, hvorfor enkelte børn agerer, som de gør, og dels kan øvelsen bevidstgøre børnene selv om 
egen og andres position i eksempelvis klassefællesskabet.

Fremgangsmåde:
● Alle børnenes navne skrives på små sedler eller klassebilledet klippes ud til individuelle billeder

○ Barnet bliver bedt om at lægge de børn sammen, der har noget tilfælles
○ Fortæl børnene, at der ikke er en forkert måde at gøre det på, da øvelsen handler om at afdække, hvilke fælles-

skaber de hver især oplever
● Bed barnet reflektere over fællesskaberne. Spørg fx.:

○ Kan kortene lægges på andre måder i nogle andre situationer? Fx. i timerne
○ Vil man kunne lægge nogle af fællesskaberne sammen?
○ Kan man forestille sig at lægge alle kortene sammen i ét fællesskab?

Inspiration til nysgerrige spørgsmål:
● Hvilke fællesskaber er du en del af? 
● Hvad er styrkerne og udfordringerne ved netop det fællesskab, du ser sig selv i? 
● Er der et eller flere fællesskaber, som du ville ønske at være en del af?
● Og hvad kunne du håbe at få ud af netop dette fællesskab?
● Ser du nogen, der har det svært i fællesskabet?
● Hvad kan du gøre for at hjælpe vedkommende ind i fællesskabet?



Værktøj S: 
Skemaanalyse - Rød, gul og grøn

Formål: 
Vær nysgerrig med barnet. Ved at lade barnet inddele dets skema i rød, gul og grøn skabes der større indsigt i barnets 
virkelighed. 

Skemaanalyser understøtter en relevant nysgerrighed på de skolekontekstuelle forhold som f.eks. gør det muligt at 
lokalisere relevante tiltag/justeringer eller arbejde med konkrete mål.

Dårlige erfaringer, negative forventninger og manglende motivation kan være en markør for behovet for at modellere 
og nuancere barnets perspektiver og forventninger til lærerne. Vær særlig nysgerrig på begreber som “altid” og “al-
drig” og udfordre disse i fortællingen. 
Samme kortlægning kan laves på frikvartersaktiviteter, enkelte aktiviteter i specifikke fag, relationer mv.

Fremgangsmåde:
● Udskriv barnets skoleskema og brug det som udgangspunkt for analysen
● Lad barnet farvelægge skemaet (rød, gul, grøn) 

○ Er det hele faget, der skal have denne farve? 
○ Er der elementer i fagene, der har en anden farve?

● Gå i dialog med barnet omkring farverne
○ Hvilke elementer trækker op og hvilke ned?
○ Hvad skal der til, før et fag kan blive bedre for dig?
○ Vær særlig nysgerrig på begreber som “altid” og “aldrig” og udfordre disse i fortællingen. 

● Suppler evt. med elev-lærer-relation til de enkelte fag
○ Er der sammenhæng mellem fag og lærer?
○ Kan læreren gøre noget anderledes for en bedre oplevelse af faget?

Inspiration til nysgerrige spørgsmål:
● Søg efter undtagelserne

○ Har du oplevet situationer, hvor de røde fag ikke var helt røde og måske nærmede sig gul? 
○ Sidst du havde et gult fag, hvad lavede I der? 
 Var der noget i den time, som nærmede sig grøn?

● Nysgerrighed på forskellige faktorer
○ Siddeplads 
○ Lokaleindretning
○ Opgavetyper
○ Relationer 
○ Pauser 
○ Faglige udfordringer eller 
 kompetencer i de enkelte lektioner
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Værktøj T: 
Mit energioverblik

Formål: 
Vær nysgerrig med barnet. Når et barn oplever skoletristhed, kan det være brugbart at lade barnet blive bevidst om-
kring hvilke aktiviteter, der giver og tager energi for at opnå en hensigtsmæssig balance.

Det kan hjælpe barnet og lærerne/pædagogerne omkring barnet, med at få sikret holdbare dage, hvor punkterne i det 
grønne felt forsøges fordelt ud på dagen, hvor punkterne i det orange og gule felt skal ses som udviklingspunkter ift 
at reducere kampen mod punkterne i det lilla felt.

Fremgangsmåde:
Start med at forklare og gennemgå oversigten med barnet.
“Det jeg kan li’- Og som giver mig energi”
“Det jeg kan li’ - Men som tager min energi”
“Det jeg ikke kan li’ - Men som giver mig energi”
“Det jeg ikke kan li’ - Og som tager min energi”

Sørg hele tiden for at udvise nysgerrighed og folde udsagnene ud f.eks. hvis skolen placeres i det lilla felt, er det særligt 
relevant at være undersøgende på hvilke skolekontekstuelle forhold, der skal justeres:

● Hvad er det i løbet af skoledagen, som tager din energi? Timerne, frikvartererne, fag, træthed, kedsomhed?
● Hvad skal der til for at give mere energi?
● Hvem kan hjælpe dig?

Ved at udfolde barnets energibalance i løbet af dagen, opstår der en naturlig nysgerrighed på årsagerne til barnets ad-
færd. De følgende justeringer har således afsæt i barnets perspektiv og motivation for udvikling og mål i handleplanen. 



Mit energioverblik

Det jeg kan li’
- Og som giver mig energi!

Det jeg ikke kan li’
- Og som giver mig energi!

Det jeg kan li’
- Men som tager min energi

Det jeg ikke kan li’
- Men som tager min energi
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Værktøj U: 
Din skoledag (til barnet)

Formål:
Værktøjerne “Din skoledag” og “Barnets skoledag” understøtter nysgerrighed og forståelse for barnet. “Din skoledag” 
tager udgangspunkt i barnets oplevelse af egen skoledag, hvor “Barnets skoledag” tillader lærere og pædagoger at 
reflektere over dagen set med barnets/klassens øjne. Begge værktøjer tager udgangspunkt i overskrifter vedr. auto-
nomi, kompetence og samhørighed, der er de grundlæggende psykologiske behov, som alle har brug for at få opfyldt 
for at trives og udvikle sig.

Fremgangsmåde:
“Din skoledag” udfyldes i samarbejde med barnet, eller af barnet selv. 
“Barnets skoledag” udfyldes af klasseteam.
Fælles drøftelse af vigtige nedslag. 
Afsluttende er der mulighed for at skrive hvilke ændringer, der kan gøre barnets skoledag bedre set med barnet øjne. 

Inspiration og variation:
Skemaerne kan besvares med ord, farverne rød, gul og grøn eller ud fra en skalering, 1-10, hvor 10 er det bedste. Brug 
evt. bamsekort til at supplere svarene/uddybe forståelsen.



Er der plads til dine ideer og interesser 
i undervisningen?

Synes du for det meste, at det, du arbejder med, 
hverken er for svært eller for let?

Oplever du at være en del af klassens fællesskab?

Glæder du dig til at komme i skole?

Oplever du, at du selv har mulighed for at bestemme 
nogle ting i timerne? 
(F.eks. hvor du må sidde og med hvem, 
hvilken opgave du starter med først) 

Oplever du for det meste at få den hjælp, du har brug for i 
undervisningen?

Har du mindst en ven på skolen, du ved, du kan gå til, hvis du 
har det svært?

Oplever du at blive talt venligt til, når du bliver bedt 
om noget af dine lærere?

Kan du huske, det du lærer i skolen, når du kommer hjem?

Tror du, dine lærere forstår dig?

Giver det, du laver i skolen mening for dig?

Deltager du aktivt?

Tror du, det har betydning for nogen på skolen, at du kommer 
i skole?

○ I samtaler på klassen
○ Når du skal lave opgaver selv
○ Når der er gruppearbejde
○ I frikvartererne

○ I timerne
○ I frikvartererne
○ Når jeg har fri fra skole

Giver skolen mening for dig? 
Med flotte ord: Oplever du autonomi?

Oplever du, at du kan klare de opgaver, du får i skolen?
Med flotte ord: Oplever du dig kompetent?

Oplever du at være en del af skolens fællesskaber?
Med flotte ord: Oplever du samhørighed?

Sammenfattende
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Hvilke ændringer i skolen kan gøre din skoledag bedre?



Værktøj V: 
Se skolen med barnets øjne (til lærere/pædagoger)

Forsøg at se skolelivet fra barnets perspektiv. 
Hvordan tror du, barnet vil svare på følgende spørgsmål?

Er der plads til dine ideer og interesser 
i undervisningen?

Synes du for det meste, at det du arbejder med, hver-
ken er for svært eller for let?

Oplever du, at du selv har mulighed for at bestemme 
nogle ting i timerne? 
(F.eks. hvor du må sidde og med hvem, 
hvilken opgave du starter med først) 

Oplever du for det meste at få den hjælp, du har brug for i 
undervisningen?

Oplever du at blive talt venligt til, når du bliver bedt 
om noget af dine lærere?

Kan du huske, det du lærer i skolen, når du kommer hjem?

Giver det, du laver i skolen mening for dig?

Deltager du aktivt? ○ I samtaler på klassen
○ Når du skal lave opgaver selv
○ Når der er gruppearbejde
○ I frikvartererne

Giver skolen mening for dig? 
Med flotte ord: Oplever du autonomi?

Oplever du, at du kan klare de opgaver, du får i skolen?
Med flotte ord: Oplever du dig kompetent?
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Oplever du at være en del af klassens fællesskab?

Glæder du dig til at komme i skole?

Har du mindst en ven på skolen, du ved, du kan gå til, hvis du 
har det svært?

Tror du, dine lærere forstår dig?

Tror du, det har betydning for nogen på skolen, at du kommer 
i skole?

○ I timerne
○ I frikvartererne
○ Når jeg har fri fra skole

Oplever du at være en del af skolens fællesskaber?
Med flotte ord: Oplever du samhørighed?

Sammenfattende

Hvilke ændringer i skolen kan gøre din skoledag bedre?

Mulige måder at svare på:
● Svar med dine egne ord 
● Farvelæg med grøn, gul eller rød
● Svar med tal 0-10, hvor 10 er det bedste



Værktøj W: 
Bamsekort

 Formål:
At nuancere og øge forståelsen af børnenes svar samt hjælpe de børn, for hvem den verbale kommunikation er ud-
fordrende.

Bamsekort kan anvendes til at tale med barnet om følelser, tanker og hændelser. Sættet består af 48 forskellige kort 
af bamser, som udtrykker forskellige følelser. Værktøjet kan bruges på mange forskellige måder og hjælper barnet 
med at nuancere og differentiere vanlige svar som fx “okay”, “fint nok”, “ligemeget”. Ligeledes visualiserer kortene et 
bredere indblik i følelser, end barnet måske er vant til, og dermed hjælper de med at udvide barnets ordforråd om 
følelser og fokusset på at mærke og differentiere dem i sig selv.

Inspiration og variation:
Med forskellige følelseskort eller billeder kan det være nemmere at spore sig ind på, hvordan barnet har det, uden det 
kræver, at barnet nødvendigvis skal/kan sætte ord på.

● Udfold begreber som ”fint nok”, ”træls”, ”ikke så godt”, ”okay” mv. med bamsekort eller lignende

● Tal fx om hvilken bamse der minder mest om barnet når: Der er N/T på skemaet, i frikvarteret, gruppearbejde, 
hjemme, til fodbold, om morgenen lige inden skole, eller?

● Lad barnet bruge yderpols-bamser. Eksempelvis en bamse for det bedste frikvarter og det værste? Hvad gør for-
skellen? Hvad trækker i hvilken retning? 

● Hvilken bamse ønsker barnet at være, og hvordan ser vejen dertil ud?

● Tal om, hvornår barnet sidst havde det som nogle af de forskellige typer bamser (bamser udvalgt af læreren/
 pædagogen på forhånd)

● Spred kortene ud og lad barnets umiddelbare valg af bamser være genstand for nysgerrighed
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Kroge
i fællesskabet
Værktøj X: 
Kroge i fællesskabet

Formål:
Det er vigtigt altid at sikre, at barnet har kroge ind i fællesskabet, uagtet om barnet er i skole på fuld tid, har fuldt 
fravær eller ligger et sted derimellem. Netop krogene ind i fællesskabet eller mangel på samme, har afgørende be-
tydning for barnets trivsel og motivation for at komme og være på skolen/i klassen. De andre børn og fællesskaberne 
har enorm betydning for alle børn. Af samme grund er fokus på fællesskaber afgørende for trivsel på individniveau.

Fremgangsmåde:
Spørg altid barnet til positive relationer i skolen
● Hvem kan du lide at være sammen med i frikvartererne?
● Hvem arbejder du godt sammen med i timerne?
● Hvad kan du lide at lave i frikvartererne og i din fritid? (Mulighed for nye interessefællesskaber)

 → Anvend evt. relationscirkel eller kortsortering som metode

Inspiration og variation:
● Lad barnet mærke klassen ved fravær. Skriv sammen med klassen en lille hilsen eller lad en god ven skrive hjem
● Fortæl det til klassen/bede klassen hjælpe, når et barn har svært ved at komme i skole
● Samarbejde i klassen (fællesskabende didaktik)
● Omsorg, tillid, opmærksomhed mellem børnene
● Tone og sprogbrug i klassen
● SoMe
● Anti-mobbe arbejde
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Værktøj Y: Tryghedsaftaler og midlertidige 
undtagelser må have fokus på kroge i fællesskaber

Formål:
Med tryghedsaftaler og midlertidige undtagelser arbejdes der med det, der kan øge barnets tryghed og trivsel i skolen, 
så barnets tilvær i skolen understøttes. Eventuelle undtagelser skal tænkes som midlertidige, hvilket vil sige, at der bør 
aftales en periode, hvorefter der evalueres og justeres. Midlertidige undtagelser bør aldrig stå alene, og det anbefales, 
at man samtidig iværksætter tiltag i fællesskabet. En vigtig pointe er, at der sideløbende med tryghedsaftaler og mid-
lertidige undtagelser for enkelte børn også altid tænkes og handles i forhold til kroge ind i fællesskabet.

I forhold til børn, der viser tegn på ængstelighed eller angst, er det vigtigt at have for øje, at undgåelse fodrer angsten. 
Det er vigtigt at træne eksponering og genoptrapning i forhold til det, som barnet er utryg ved, således at sikkerheden 
gradvist øges, og barnet oplever mestringsstrategier.

Inspiration:
Tryghedsaftaler og midlertidige undtagelser kan f.eks. være: 

● Sidemakker
● Placering i klassen
● Dagens gang er tydelig for barnet
● Tryghed i overgange
● Tilbud om at blive hentet på p-pladsen
● Aftaler om at følges til skole med en kammerat
● Tydelighed og nærhed i kommunikationen
● Klare forventninger til barnet
● Hvem har den gode relation til barnet? Spørg barnet
● Er der tydelig klasseledelse?
● Barnet kan gå ud af klassen ved behov
● Aftaler om pauser, hvordan, med hvem og hvor?
● Tjek in samtaler med en lærer/pædagog
● Et trygt rum, hvis noget bliver svært for barnet
● Ingen oplæg for klassen, men evt. aftale om oplæg for lærer eller en mindre børnegruppe
● Skal ikke læse op eller svare på noget
● Reduceret skema
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Hvis du vil vide mere

● Skoletrivsel for alle: Strategisk værktøj til skolens trivselsarbejde
● TrivNu: Styrkebaseret trivselsforløb
● Red barnet: Fællesskab og trivsel
● Trivsel i skolen
● Skoleglæde.nu: Styrke og bevægelsesorienteret inspiration til undervisningen
● Skolestyrken
● Refleksionspakke: Materiale med fokus på relationen mellem voksne og børn 
● Er du på vej? (Køge Kommune)
● Back 2 School (Aarhus Kommune) 
● Fra fravær til fremmøde - en håndbog (Aarhus kommune)
● Fra fravær til fremmøde (Randers Kommune)
● U-start i Hvidovre (Hvidovre Kommune)

https://bornsvilkar.dk/skolens-tomme-stole/
https://bornsvilkar.dk/skolepres/
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=16780785-14319838-1.pdf&type=bilag&pdfid=58892
https://www.vive.dk/media/3526/301252_panelanalyse-af-bekymrende-skolefravaer_tg.pdf
https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/skoletrivsel-for-alle-strategisk-vaerktoej-til-skolens-trivselsarbejde
https://trivnu.dk
https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/
https://trivsel-i-skolen.dk
https://skoleglæde.nu
https://skolestyrken.dk
https://eduk.dk/refleksionspakke/
https://erdupaavej.dk
https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/back2school
https://docplayer.dk/5278061-Fra-fravaer-til-fremmoede-en-haandbog.html
http://www.bysekretariatet.dk/fra-fravaer-til-fremmoede.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dbrtXYgp8-8
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