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VESTERVANGSKOLEN
INSPIRATION FRA TRIVSELSAMBASSADØRERNE

Engagerede forældre
Vi vil alle vores børn/unge det bedste!
Det kræver et aktivt medansvar fra alle, og du kan også 
bidrage med noget. Gode forældrerelationer er vejen til et 
godt fællesskab. 
Husk: Et godt sted at være  - er et godt sted at lære.

Forældrebidrag
Alle kan bidrage med noget!
Det kan være alt lige fra:
- hjælp til en fisketur 
- styre grillen til sommerfesten
- udnytte kreative hænder f.eks. ved julehygge
- bage en kage til et arrangement
- arrangere besøg på forældres arbejspladser eller andre  
 spændende steder (Falck, bondegård, DGI, stutteri m.m.)
- give en hjælpende hånd til klassearrangementer, så alt  
 ikke hænger på klasserepræsentanterne.

Idéer til klassearrangementer:
- Naturlegeplads (Momhøje, Løvbakkerne)
- Overnatning i Givskud Løvepark, Jyllands Park Zoo,   
 Kattegatcentret m.m.
- Kanotur
- Sejltur på Sunds sø m. Sunds Sejlklub
- Filmaften
- Baboon City
- Svømmehal
- Bowling
- Boldspilsturnering
- Fastelavnsfest
- Klassefest for forældrene - uden børn
- Fisketur
- Grillfest
- Julehygge
- Lave bolcher
- Strandtur 
- Fuglsang sø
- Kreativ lørdag på Kulturellen

Vi håber på en fortsat god trivsel i klassen.  

Med venlig hilsen

Trivselsambassadørerne
trivsel-vestervang@live.dk 

Trivselsambassadørerne er en gruppe på 9 foræl-
dre, der repræsenterer alle skolens årgange. Vi er 
et udvalg, som refererer direkte til skolebestyrel-
sen, der godkender alle vores tiltag. Vores målsæt-
ning er at medvirke til skabelse af en åben dialog 
om trivsel og igangsætte aktiviteter til fremme af 
trivsel blandt skolens elever.

3. - 5. klassetrin



ER ALLE MED I 
FÆLLESSKABET?
Nu hvor alle i klassen kender hinanden - både børn 
og forældre - er det stadig vigtigt at bruge energi på 
fællesskabet og at sikre god trivsel for alle. Her er 
det godt, at forældrene har en god kommunikation 
indbyrdes.

Fortsat trivsel for alle!
Nu begynder børnene på skift at være påvirket af 
deres egen udvikling mod teenageårene, ligesom 
de bliver påvirket af nye omstændigheder f.eks. 
mobil, sociale medier, kæresterier m.m.

Derfor bliver dialogen mellem forældrene ikke min-
dre vigtig - tværtimod, da det er godt at få drøftet 
brugen af f.eks. mobil og sociale medier.

Vi forældre og skolen skal i fællesskab sikre, at der 
fortsat tales åbent om børnenes behov og forskel-
ligheder, så der gives plads til den enkelte.

5 GODE TIPS 
Her er et par gode ideer til, hvordan vi som forældre 
håndterer eventuelle udfordringer i klassen:

1. En historie har altid 2 sider - lyt til begge og   
 prøv at forstå modpartens situation.

2. Tag kontakt til de involverede børns forældre. 

3. Involver klasselæreren hvis det er relevant for   
 klassens trivsel. 

4. Følelser er OK - når de håndteres hensigtsmæs- 
 sigt. Du er som forælder rollemodel.

5. Husk på at vi ser tingene forskelligt - både børn  
 og voksne.
 

Dialog skaber tryghed, 
Tryghed skaber læring,
Læring giver engagement.

- og det hele skal ske i et 
forpligtende fællesskab.

HVAD 
SKABER 
TRIVSEL

I KLASSEN

?
Forståelse for andre

Adfærd
Nærvær

Synlige grænser
Sprog & „god tone“

Åben dialog
Gode rollemodeller
Positive relationer

Konstruktiv konfliktløsning
Fysiske rammer

Empati
Lytte og anerkende
Integration af nye 
elever/forældre

Mobilpolitik
Sund kost/søvn

Fællesskab
Fysisk aktivitet
Rummelighed

Gode forældrerelationer


