
TRIVSEL
PÅ 
VESTERVANGSKOLEN

Et godt sted 
at være – er 
et godt sted 

at lære

INSPIRATION TIL FORÆLDRE I INDSKOLINGSHUSET FRA TRIVSELSAMBASSADØRERNE

FORSLAG TIL FORÆLDREGRUPPERNE

Arrangementsgruppe
(Mindst 4 personer) laver mindst 2 arrangementer for 
klassens børn og evt. forældre (se listen over inspiration 
til arrangementer). Ved selve afholdelsen af arrangemen-
ter, får arrangementgruppen hjælp fra de øvrige grupper 
til den praktiske gennemførelse.

Forplejningsgruppe
(Mindst 4 personer) bestyrer klasse-kassen og evt. 
indkøb til klassen samt sørger for forplejning til møder, 
arrangementer m.v.

Hvad kan jeg bidrage med? 
Heraf kan nogle inddrages i løbet af året til uforudsete 
eller faste opgaver, som f.eks. fastelavnsarrangement, 
klassefest, udflugter m.v. 
Anvend forældreressourcer og netværk til evt. klassear-
rangementer, udflugter, foredrag o.l.

Forældrerepræsentanter
(Mindst 4 personer) er det primære bindeled mellem alle 
forældregrupperne. Sørger for at initiativerne bliver igang-
sat og føres ud i livet. De træder naturligvis også til, hvor 
der mangler hænder.

Idéer til klassearrangementer:
- Fisketur
- Grillfest
- Julehygge
- Bankospil
- Lave ballondyr
- Lave bolcher
- Besøge Falck
- Besøge en gård
- Tage til stranden

Vi håber, dette kan inspirere og medvirke til en forrygende 
skolegang på Vestervangskolen.  

Med venlig hilsen

Trivselsambassadørerne 

Trivselsambassadørerne er en gruppe på 10 for-
ældre, 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.



FOKUS PÅ EN GOD START I 
INDSKOLINGSHUSET

Vi tror på at gode forældrerelationer er vejen frem 
for trivsel, og vi vil derfor gerne involvere så mange 
forældre som muligt.

TRIVSEL for alle!
- Fordi vi skal sikre tryghed og trivsel for ALLE børn
- Fordi ansvaret for børnenes trivsel deles mellem skolen  
 og ALLE forældre
- Fordi vi gerne vil skabe et socialt fællesskab for ALLE

Målet er, at ALLE forældre bidrager til klassens trivsel 
i større eller mindre omfang. I fællesskab skal vi sikre 
en kultur omkring den enkelte klasse, hvor vi løbende 
samarbejder og vænner os til at tale åbent om børnenes 
trivsel.

Samarbejdet tager afsæt i værdien ved et forpligtende 
fællesskab. Det optimale er at ALLE forældre er tilknyttet 
mindst én gruppe i klassen, som sammensættes på ny 
fra år til år. 

Forældrerepræsentanterne samarbejder tæt med klas-
sens faste lærere og fordeler de forskellige opgaver til de 
øvrige forældre.

HVAD SKABER TRIVSEL?
Relevante emner til forældremøder

Fysiske rammer

Integration af nye 
elever/forældre

Fællesskab

Positive relationer

Empati

Forståelse for andre

Sprog & „god tone“

Rummelighed

Fysisk aktivitet

Synlige grænser

Knus og kram

Nærvær

Sund kost/søvn

Mobilpolitik

Adfærd – generelt og ved 
konflikter

Gode forældrerelationer

Konstruktiv konfliktløsning

Åben dialog

Gode rollemodeller

Arrangementsgruppe
Hvad skal der ske?
Kan jeg hjælpe?

Forplejningsgruppe
bage kage / mad og drikke

Hvad kan jeg bidrage med...
Alt er velkommen

Forældrere-
præsentanter

Klassens
Forældregrupper

EKSEMPEL


