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Børn og unge kommer ud for mange fristelser og påvirkninger i livet. Det kan være svært 

for et barn at navigere rundt og træffe de rigtige valg. Nogle gange tackler de udfordrin-

gerne, de står overfor på en uhensigtsmæssig måde, der kan have en negativ påvirkning 

på dem selv eller deres omgivelser. Heldigvis udviser størstedelen af børn og unge hver-

ken normbrydende adfærd eller bliver kriminelle, men mennesker synes at være mere ri-

sikovillige som unge end som voksne.  

Ifølge Professor Per-Olaf Wikström har unges morale, deres selvkontrol og deres om-

gangskreds betydning for, om de er i risiko for at begå kriminalitet eller udfører anden 

uhensigtsmæssig adfærd. Ingen mennesker fødes med høj selvkontrol eller god moral, 

det er noget, vi tillærer os igennem livet via instruktioner, spejling og afprøvning, ligesom 

vi lærer, at vores valg og fravalg har konsekvenser. Vi har alle et fælles ansvar for at børn 

og unge lærer dette: ”It takes a village to raise a child”, som der så populært bliver sagt i 

mange sammenhænge. Både forældre men også skolen,  hvor børnene bruger mange af 

deres vågne timer, har derfor en helt central rolle, når vi snakker forebyggelse, og som 

Wikström siger, er det vigtigt, at vi starter med dette tidligt.  

Desuden viser en dansk undersøgelse foretaget af Center for Ungdomsforskning, at der er 

en tendens til, at unge med kriminalitetserfaringer i højere grad end andre unge har væ-

ret udsat for mobning, føler sig ensomme og/eller socialt isolerede eller føler, at de har 

problemer, der gør hverdagen svær at håndtere (jf. DKR.dk).  

Vi har derfor et fælles ansvar for at sikre, at børn og unge trives, at de har gode voksne at 

spejle sig i, at de lærer, at deres handlinger har konsekvenser - positive såvel som negati-

ve, samt at alle er del af et fællesskab.  

Vi ønsker derfor med denne læseplan at sætte fokus på trivsel i klasserne samt udvikle 

gode sociale relationer og et særligt klassefællesskab, så grundstenene til et godt ung-

domsliv og voksenliv dannes.  

 

  Joan Kirkebak  
SSP-koordinator 

SAMMEN HAR VI FOKUS 

PÅ TRIVSEL! 



 

 

OM SSP-LÆSEPLANEN 

Læseplanen er tænkt som inspiration til, hvordan man på de enkelte årgange i Folkesko-

lerne og Friskolerne kan arbejde med trivsel. Den tager udgangspunkt i forskellige emner 

på de enkelte årgange, som det enkelte lærerteam omkring klassen kan arbejde med. I 

indskolingsårene er der i høj grad fokus på klassefællesskab og venskab, et fokus som fort-

sætter i mellemtrinet men med fokus på forskelligheder og respekt for hinanden og hin-

andens ting. I udskolingen er der i høj grad fokus på de valg, man som ung står overfor og 

vejen til det gode ungdomsliv.  

 

Materialerne skal ses som inspiration til arbejdet med de overordnede temaer, og som 

klasseteam vælger I selv om og i hvilket omfang, I bruger materialet. Skulle I selv ligge in-

de med anden materiale, som I gør brug af ,og som I gerne vil anbefale andre, ser vi ger-

ne, at I melder det tilbage til SSP-kontaktlæreren på jeres skole eller direkte til SSP-

koordinatoren, så andre også kan få gavn og hente inspiration i det brugbare materiale.  

 

Samtidig tilbyder SSP, at komme ud i klasserne og til forældremøder med forskellige em-

ner (se bagsiden). Søger du råd og vejledning til andre emner end de nævnte er du altid 

velkommen til at kontakte SSP-koordinatoren eller SSP-læreren på din skole, så ser vi, 

hvad vi kan finde ud af.  

 

SSP-koordinator Joan Kirkebak kan kontaktes på  

mail: jki@morsoe.dk  

Telefon 99 70 62 88  

eller I kan kontakte Morsø Ungdomsskole på  

mail: ung@morsoe.dk  

telefon: 99 70 62 80 

I finder os på  

Spurvevej 2, 7900 Nykøbing Mors 



 

 

LÆSEPLAN—INDSKOLING 

LÆSEPLAN—MELLEMTRINET 

LÆSEPLAN—UDSKOLING 

0.-1. KLASSE 2.-3. KLASSE 

4. KLASSE 5.-6. KLASSE 

7.-8. KLASSE 9.-10. KLASSE 

I klassen hjælper vi hinan-

KLASSEFÆLLESSKAB 

I 0. og 1. klasse har klasseteamet fokus på klasse-
fællesskab. I første omgang er der fokus på at 
blive en klasse og dernæst at være en klasse.  

Eleverne skal lære at give plads til hinanden og 
udtrykke egne meninger samt respektere andres. 
Der skal være fokus på forskelligheder, ligesom 
der skal skabes en særlig ”klasseånd”. 

Forældrene er vigtige medspillere i disse første år, 
og derfor tilskyndes der til, at forældre laver fæl-
les aftaler for klassen blandt andet i forhold til 
fødselsdage mm. (Se tilbud til indskoling). 

I klassen er v
i gode 

 ved hinanden  

VENSKAB 

Klasseteamet har fortsat fokus på klassetrivsel og 
lærer eleverne at være den gode kammerat. Ele-
verne skal lære, hvornår er man en god kamme-
rat, og hvornår er man det ikke. Desuden er der 
fokus på, at alle trives i klassen og er gode ved 
hinanden. De skal lære at løse konflikter, og der 
er fokus på at få alle med.  

Også her er forældrene væsentlige medspillere, 
og det kan give god mening allerede i de tidligere 
år at klæde forældrene på i forhold til sociale me-
dier, da mange elever allerede i 2.-3. klasse har 
mobiltelefon mm. (jf. tilbud til indskolingen). 

MOTTO 

Vi vælger  

det gode kammeratskab 
VENSKABER 

Lærerteamet har fokus på klassens trivsel.  

Omgangstonen i klassen er i fokus.  

Eleverne skal lære forskellen mellem kammerat-
skab, venskab og bekendtskab , og de skal gøres i 
stand til at agere hensigtsmæssigt i samværet 
med andre.  

De skal lære at respektere hinanden og passe 
godt på hinandens ting.  

Forebyggelse af mobning i klassen og på de socia-
le medier er i fokus.  

 

Hvad er dit, og hvad er mit? 

AT SÆTTE GRÆNSER 

Klasseteamet gør eleverne bevidste om konse-
kvenserne ved hærværk, tyveri og hæleri. 

De skal blive i stand til at sætte grænser og have 
respekt og forståelse for andres grænser.  

Eleverne bliver bevidste om de signaler de sen-
der—både verbale og nonverbale. 

Eleverne får kendskab til konfliktløsning.  

Sociale medier er fortsat et fokusområde.  

Vi passer på os selv og 

hinanden (og accepterer DET GODE UNGDOMSLIV 

Klasseteamet skaber dialog om centrale emner 
(rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex mm.), 
og eleverne tager stilling til og udveksler erfarin-
ger om emnerne. Den enkelte elev tager stilling 
til, hvad er et godt liv, og hvad er godt for mig 
selv. Eleverne og forældrene gøres opmærksom 
på flertalsmisforståelser og gruppepres, når det 
handler om fester, alkohol, sex, stoffer mm.  (jf. 
tilbud til udskoling) 

Der er desuden fokus på konsekvenser ved valg 
og fravalg 

Vi gør vores pligt 

- vi kender vores ret 

Tænk dig om— valget er d
it 

AT TAGE STILLING 

Klasseteamet har fokus på selvstændighed. Ele-
verne skal være i stand til at tage stilling og til at 
udveksle erfaringer og holdninger om for dem 
centrale emner som rusmidler, vold, kriminalitet, 
kærester mv. De skal lære at træffe de fornuftige 
valg, og hvordan man imødegår gruppepres.  

Skole, forældre og elever planlægger sammen, 
hvor og hvordan sidste skoledag skal foregå.  

MOTTO 

MOTTO 

I klassen taler vi sammen  

I klassen taler vi pænt til, om og med hinanden  

Vi respekterer hinanden og 

vores forskelligheder 

14 år og hvad så?  



 

 

0.- 1. klasse: Klassefællesskab 
 Undervisningsmateriale om elevernes FYSISKE OG PSYKISKE ARBEJDSMILJØ findes på 

www.armi.dk. Materialet består af både lærermateriale med ark til både lærere og elever og 

er målrettet 0.-3. klasse. 

 Undervisningsmaterialet HOLDNING OG HANDLING som et forholdsvist lettilgængeligt ma-

teriale med fokus på klasetrivsel, og hvor eleverne  gennem gruppearbejde, lærer at sætte 

pris på hinandens færdigheder og forskelligheder  

 Alle børns rettigheder 0.-3 klasse: .Lær om OMGANGSTONE OG HØFLIGHED  

 http://bit.do/omgangstone  

 Tema om FORSTÅELSE OG ACCEPT: 0.-3. klasse http://bit.do/forstaaelse  

 Med EMPATIbanko udvider eleverne deres emotionelle ordforråd og træner deres empati 

med en sjov og legende tilgang.  http://bit.do/empatibanko  

 I et KLASSEFÆLLESSKAB skal der være plads til alle, og det er vigtigt, at der hele tiden arbej-

des løbende med god klasseledelse og forebyggende trivselsarbejde, så man styrker fælles-

skabet og forebygger mobning. Find lærermateriale til indskolingen med forslag til aktivite-

ter, forløb og film på:  

 http://bit.do/mobning-indskoling 

 Børn skal lære at blive reflekterende og kritiske bruger af nettet og sociale medier. Allerede i 

indskolingen kan vi starte med at guide og vejlede dem i forhold til SOCIALE MEDIER OG 

NETADFÆRD. Der findes læreringsmateriale mv. om emnet på:  

 http://bit.do/netadfaerd-indskoling 

 På EMU Danmarks læringsportal findes masser af emner og materialer omkring MOBNING, 

som man som fagperson kan bruge både i forhold til elever og forældre på forskellige klasse-

trin: http://bit.do/emu-mobning 

 FORÆLDREROLLEN. På hjemmesiden http://www.foraeldrefiduser.dk  findes en masse inspi-

ration og gode råd til , hvordan forældrene kan være aktive medspiller i og omkring klassens 

trivsel. Her er blandt andet gode råd til sociale klassearrangementer, som forældrene kan 

stå for og en miniguide til, hvordan forældrene kan hjælpe børn med KONFLIKTLØSNING 

 FORÆLDREAFTALER: På www.sspmors.dk findes skemaer til inspiration til indgåelse af for-

ældreaftaler  

 

 

 

 

 

http://www.armi.dk
http://bit.do/omgangstone
http://bit.do/forstaaelse
http://bit.do/empatibanko
http://bit.do/mobning-indskoling
http://bit.do/netadfaerd-indskoling
http://bit.do/emu-mobning
http://www.foraeldrefiduser.dk
http://www.sspmors.dk


 

 

2.– 3. klasse: Venskab 
 Undervisningsmateriale om ELEVERNES FYSISKE OG PSYKISKE ARBEJDSMILJØ findes på 

www.armi.dk. Materialet består af både lærermateriale med ark til både lærere og elever og 

er målrettet 0.-3. klasse. 

 Alle børns rettigheder 0.-3 klasse: Lær om OMGANGSTONE OG HØFLIGHED  

 http://bit.do/omgangstone 

 Undervisningsmaterialet HOLDNING OG HANDLING, som et forholdsvist lettilgængeligt ma-

teriale med fokus på klasetrivsel, og hvor eleverne  gennem gruppearbejde lærer at sætte 

pris på hinandens færdigheder og forskelligheder  

 Tema om FORSTÅELSE OG ACCEPT: 0.-3. klasse: http://bit.do/forstaaelse 

 KONFLIKTLØSNING OG DILEMMAER: Girafsprog er et redskab der kan bruges i enhver kon-

flikt i skolen uanset niveau og findes på: http://bit.do/konfliktlosning 

 Med EMPATInanko udvider eleverne deres emotionelle ordforråd og træner deres empati 

med en sjov og legende tilgang.  http://bit.do/empatibanko  

 TroubleShooter om DILEMMAER OG OM AT TAGE STILLING Eleverne stilles overfor dilem-

maer fra den virkelige verden som Børns Vilkår rådgiver om. Det kan laves som paneldebat 

ala ”Mads og Monopolet”, eleverne kan skrive svar eller der kan laves rollespil med dilem-

maerne. Der er spørgsmål fra 3.-5. klasse: http://bit.do/troubleshooter-dk  

 I et KLASSEFÆLLESSKAB skal der være plads til alle, og det er vigtigt, at der hele tiden arbej-

des løbende med god klasseledelse og forebyggende trivselsarbejde, så man styrker fælles-

skabet og forebygger mobning. Find lærermateriale til indskolingen med forslag til aktivite-

ter, forløb og film på: http://bit.do/mobning-indskoling 

 På EMU Danmarks læringsportal findes masser af emner og materialer omkring MOBNING, 

som man som fagperson kan bruge både i forhold til elever og forældre på forskellige klasse-

trin: http://bit.do/emu-mobning 

 FORÆLDREROLLEN. På hjemmesiden http://www.foraeldrefiduser.dk  findes en masse inspi-

ration og gode råd til , hvordan forældrene kan være aktive medspiller i og omkring klassens 

trivsel. Her er blandt andet gode råd til sociale klassearrangementer, som forældrene kan 

stå for og en miniguide til, hvordan forældrene kan hjælpe børn med KONFLIKTLØSNING 

 FORÆLDREAFTALER: På www.sspmors.dk findes skemaer til inspiration til indgåelse af for-

ældreaftaler  

 

 

 

 

http://www.armi.dk.
http://bit.do/omgangstone
http://bit.do/forstaaelse
http://bit.do/konfliktlosning
http://bit.do/empatibanko
http://bit.do/troubleshooter-dk
http://bit.do/mobning-indskoling
http://bit.do/emu-mobning
http://www.foraeldrefiduser.dk
http://www.sspmors.dk


 

 

4. klasse: Venskab 
 KONFLIKTLØSNING OG DILEMMAER: Girafsprog er et redskab der kan bruges i enhver kon-

flikt i skolen uanset niveau og findes på: http://bit.do/konfliktlosning 

 TroubleShooter om at forstå DILEMMAER OG AT LØSE KONFLIKTER Eleverne stilles overfor dilem-

maer fra den virkelige verden som Børns Vilkår rådgiver om. Det kan laves som paneldebat ala 

”Mads og Monopolet”, eleverne kan skrive svar eller der kan laves rollespil med dilemmaerne. Der 

er spørgsmål fra 3.-5. klasse: http://bit.do/troubleshooter-dk  

 På www.sikkerchat.dk findes materiale omkring SOCIALE MEDIER både til elever og forældre. Der 

findes desuden lærermaterialer mv. angående sociale medier og NETADFÆRD for mellemtrinet på  

 http://bit.do/netadfaerd-mellemtrinet 

 MOBNING OG TRIVSEL I FOKUS TIL FORÆLDREMØDE. Et gratis interaktivt dialogreskab, der er 

skræddersyet til at sætte mobning og trivsel på dagsorden til forældremødet. Nemt og enkelt og 

tager ca. 30-60 min og kan bruges både forebyggende og som brandslukning. Er beregnet til foræl-

dre til elever i 4.–8. klasse. Findes på:  http://bit.do/tag-ansvar 

 STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker klassefællesskabet og det enkel-

te barn. Er bygget op som otte grundmoduler a ca. 90 minutters varighed samt to supplerende mo-

duler og et skole-hjem-modul til forældrene. Materialet er sendt til skolerne men findes også på:  

 http://bit.do/staerke-sammen 

 Tema om TRIVSEL I KLASSEN, FÆLLES FORSTÅELSE OG FÆLLES REGLER. Sammen mod mobning 4.-6. 

klasse:  

 http://bit.do/sammen-mod-mobning 

 MOBNING handler om sociale processer og kan opstå i fællesskaber, der er præget af utryghed og 

mistrivsel. Du kan finde lærermateriale til mellemtrinet med forslag til aktiviteter, film og forløb til 

at styrke klassefællesskabet og forebygge mobning på: http://bit.do/mod-mobning 

 På EMU Danmarks læringsportal findes masser af emner og materialer omkring MOBNING, som 

man som fagperson kan bruge både i forhold til elever og forældre på forskellige klassetrin:  

 http://bit.do/emu-mobning 

 Klassekabalen er et temamateriale om FÆLLESSKAB og TRIVSEL i skolen udviklet til mellemtrinet  

 http://bit.do/klassekabalen 

 FORÆLDREROLLEN. På hjemmesiden http://www.foraeldrefiduser.dk findes en masse inspiration og 

gode råd til , hvordan forældrene kan være aktive medspiller i og omkring klassens trivsel. Her er 

blandt andet gode råd til sociale klassearrangementer, som forældrene kan stå for og en miniguide 

til, hvordan forældrene kan hjælpe børn med KONFLIKTLØSNING 

 DIT LIV DIT VALG er et undervisningsmateriale udviklet til kriminalpræventiv undervisning på mel-

lemtrinet http://bit.do/dit-liv 

 FORÆLDREAFTALER: På www.sspmors.dk findes skemaer til inspiration til indgåelse af for-

ældreaftaler  

http://bit.do/konfliktlosning
http://bit.do/troubleshooter-dk
http://www.sikkerchat.dk
http://bit.do/netadfaerd-mellemtrinet
http://bit.do/tag-ansvar
http://bit.do/staerke-sammen
http://bit.do/sammen-mod-mobning
http://bit.do/mod-mobning
http://bit.do/emu-mobning
http://bit.do/klassekabalen
http://www.foraeldrefiduser.dk
http://bit.do/dit-liv
http://www.sspmors.dk


 

 

5.-6. klasse: At sætte grænser 
 KONFLIKTLØSNING OG DILEMMAER: Girafsprog er et redskab der kan bruges i enhver kon-

flikt i skolen uanset niveau og findes på: http://bit.do/konfliktlosning 

 TroubleShooter om at forstå DELEMMAER OG LØSE KONFLIKTER. Eleverne stilles overfor dilemma-

er fra den virkelige verden som Børns Vilkår rådgiver om. Det kan laves som paneldebat ala ”Mads 

og Monopolet”, eleverne kan skrive svar eller der kan laves rollespil med dilemmaerne. Der er 

spørgsmål fra 3.-5. klasse og 6-9 klasse: http://bit.do/troubleshooter-dk  

 På www.sikkerchat.dk findes materiale omkring SOCIALE MEDIER både til elever og forældre. Der 

findes desuden lærermaterialer mv. angående SOCIALE MEDIER OG NETADFÆRD for mellemtrinet 

på http://bit.do/netadfaerd-mellemtrinet 

 MOBNING OG TRIVSEL I FOKUS TIL FORÆLDREMØDER Et gratis interaktivt dialogreskab, der er 

skræddersyet til at sætte mobning og trivsel på dagsorden til forældremødet. Nemt og enkelt og 

tager ca. 30-60 min og kan bruges både forebyggende og som brandslukning. Er beregnet til foræl-

dre til elever i 4. –8. klasse. Findes på: http://bit.do/tag-ansvar 

 STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker klassefællesskabet og det enkel-

te barn. Er bygget op som otte grundmoduler a ca. 90 minutters varighed samt to supplerende mo-

duler og et skole-hjem-modul til forældrene. Materialet er sendt til skolerne men findes også på:  

 http://bit.do/staerke-sammen 

 Tema om TRIVSEL I KLASSEN, FÆLLES FORSTÅELSE OG FÆLLES REGLER. Sammen mod mobning 4.-6. 

klasse:  

 http://bit.do/sammen-mod-mobning 

 MOBNING handler om sociale processer og kan opstå i fællesskaber, der er præget af utryghed og 

mistrivsel. Du kan finde lærermateriale til mellemtrinet med forslag til aktiviteter, film og forløb til 

at styrke klassefællesskabet og forebygge mobning på: http://bit.do/mod-mobning 

 På EMU Danmarks læringsportal findes masser af emner og materialer omkring MOBNING, som 

man som fagperson kan bruge både i forhold til elever og forældre på forskellige klassetrin:  

 http://bit.do/emu-mobning 

 Klassekabalen er et temamateriale om FÆLLESSKAB og TRIVSEL i skolen udviklet til mellemtrinet  

 http://bit.do/klassekabalen 

 KLASSETRIVSEL: På http://trivsel-i-skolen.dk/ findes filmklip og undervisningsmateriale til 5. –10. 

klassetrin, som tager udgangspunkt i antagelsen om, at trivsel skabes som socialt samspil. 

 DIT LIV DIT VALG er et undervisningsmateriale udviklet til kriminalpræventiv undervisning på mel-

lemtrinet http://bit.do/dit-liv 

 FORÆLDREAFTALER: På www.sspmors.dk findes skemaer til inspiration til indgåelse af for-

ældreaftaler  

 På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside findes materiale om forskellige emner i det KRIMINA-

LITETSFOREBYGGENDE arbejde: http://www.dkr.dk/materialer/ 

http://bit.do/konfliktlosning
http://bit.do/troubleshooter-dk
http://www.sikkerchat.dk
http://bit.do/netadfaerd-mellemtrinet
http://bit.do/tag-ansvar
http://bit.do/staerke-sammen
http://bit.do/sammen-mod-mobning
http://bit.do/mod-mobning
http://bit.do/emu-mobning
http://bit.do/klassekabalen
http://trivsel-i-skolen.dk/
http://bit.do/dit-liv
http://www.sspmors.dk
http://www.dkr.dk/materialer/


 

 

7.-8. klasse: At sætte grænser 
 TroubleShooter om DILEMMAER OG TAGE STILLING Eleverne stilles overfor dilemmaer fra den vir-

kelige verden som Børns Vilkår rådgiver om. Det kan laves som paneldebat ala ”Mads og Monopo-

let”, eleverne kan skrive svar eller der kan laves rollespil med dilemmaerne. Der er spørgsmål fra 6.-

9. klasse http://bit.do/troubleshooter-dk  

 MOBNING OG TRIVSEL I FOKUS TIL FORÆLDREMØDER. Et gratis interaktivt dialogreskab, der er 

skræddersyet til at sætte mobning og trivsel på dagsorden til forældremødet. Nemt og enkelt og 

tager ca. 30-60 min ig kan bruges både forebyggende og som brandslukning. Er beregnet til foræl-

dre til elever i 4. –8. klasse. Findes på: http://bit.do/tag-ansvar 

 Om BØRNS RETTIGHEDER materiale 7.-10. klasse findes på: http://bit.do/boerns-rettigheder 

 MOBNING handler om sociale processer og kan opstå i fællesskaber, der er præget af utryghed og 

mistrivsel. Du kan finde lærermateriale til udskolingen med forslag til aktiviteter, film og forløb til at 

styrke klassefællesskabet og forebygge mobning på:  

 http://bit.do/udskoling-mobning 

 SOCIALE MEDIER, NETETIK OG –ADFÆRD for udskolingen. Find lærermaterialer mv. på  

 www.sikkerchat.dk, http://bit.do/it-krim og http://bit.do/netadfaerd-udskoling 

 På http://bit.do/blaa-mandag findes inspiration, gode råd og vejledning til, hvordan elever og foræl-
dre sammen planlægger BLÅ MANDAG. 

 ALKOHOL: Undervisningsmateriale til overbygningen:  http://www.omalkohol.dk/  

 Værktøj til hvordan man arbejder med forældres holdning til ALKOHOL. Herunder video om flertals-

misforståelser: www.fuldafliv.dk 

 På EMU Danmarks læringsportal findes masser af emner og materialer omkring MOBNING, som 

man som fagperson kan bruge både i forhold til elever og forældre på forskellige klassetrin:  

 http://bit.do/emu-mobning 

 KLASSETRIVSEL: På http://trivsel-i-skolen.dk/ findes filmklip og undervisningsmateriale til 5. –10. 

klassetrin, som tager udgangspunkt i antagelsen om, at trivsel skabes som socialt samspil. 

 På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside findes materiale om forskellige emner i det KRIMINA-

LITETSFOREBYGGENDE arbejde: http://www.dkr.dk/materialer/ 

 SOCIAL TRIVSEL OG BILLEDDELING På DCUM finder du et dialogværktøj målrettet udskolingen, hvor 

eleverne med samtale og dialog etablerer konkrete principper for adfærd, som kan forebygge kræn-

kelser og mobning på sociale medier. Værktøjet findes på: http://bit.do/billeddeling 
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9.-10. klasse: At tage stilling 
 TroubleShooter om at forstå DILEMMAER OG LØSE KONFLIKTER. Eleverne stilles overfor dilemmaer 

fra den virkelige verden som Børns Vilkår rådgiver om. Det kan laves som paneldebat ala ”Mads og 

Monopolet”, eleverne kan skrive svar eller der kan laves rollespil med dilemmaerne. Der er spørgs-

mål fra 6.-9. klasse: http://bit.do/troubleshooter-dk  

 MOBNING handler om sociale processer og kan opstå i fællesskaber, der er præget af utryghed og 

mistrivsel. Du kan finde lærermateriale til udskolingen med forslag til aktiviteter, film og forløb til at 

styrke klassefællesskabet og forebygge mobning på:  

 http://bit.do/udskoling-mobning 

 SOCIALE MEDIER, NETETIK OG ADFÆRD for udskolingen. Find lærermaterialer mv. på  

 www.sikkerchat.dk og  http://bit.do/netadfaerd-udskoling 

 På http://bit.do/sidste-skoledag findes gode råd og vejledning til, hvordan skole, forældre og elever 

sammen planlægger SIDSTE SKOLEDAG¨ 

 ALKOHOL: Undervisningsmateriale til overbygningen:  http://www.omalkohol.dk/  

 Værktøj til hvordan man arbejder med forældres holdning til ALKOHOL. Herunder video om flertals-

misforståelser: www.fuldafliv.dk 

 På EMU Danmarks læringsportal findes masser af emner og materialer omkring MOBNING, som 

man som fagperson kan bruge både i forhold til elever og forældre på forskellige klassetrin:  

 http://bit.do/emu-mobning 

 KLASSETRIVSEL: På http://trivsel-i-skolen.dk/ findes filmklip og undervisningsmateriale til 5. –10. 

klassetrin, som tager udgangspunkt i antagelsen om, at trivsel skabes som socialt samspil. 

 På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside findes materiale om forskellige emner i det KRIMINA-

LITETSFOREBYGGENDE arbejde: http://www.dkr.dk/materialer/ 

 SOCIAL TRIVSEL OG BILLEDDELING På DCUM finder du et dialogværktøj målrettet udskolingen, hvor 

eleverne med samtale og dialog etablerer konkrete principper for adfærd, som kan forebygge kræn-

kelser og mobning på sociale medier. Værktøjet findes på: http://bit.do/billeddeling 
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TILBUD TIL INDSKOLING 

TILBUD TIL MELLEMTRINET 

7. KLASSE 

TILBUD TIL UDSKOLING 

0.-1. KLASSE 0.-3. KLASSE 

4.-6. KLASSE 6. KLASSE 

8. KLASSE 

FORÆLDRENETVÆRK 

Åben samtale med forældrene omkring forældre-
samarbejdet med fokus på fælles klasseaftaler.  

SSP har udviklet et arbejdspapir til indgåelse af 
forældreaftaler - denne kan rekvireres ved SSP-
kontaktlæreren på skolen eller ved henvendelse 
til SSP-koordinator. 

Desuden tilskyndes til dannelse af forældretriv-
selsråd. 

SSP står til rådighed for rådgivning og materiale-
hjælp 

I klassen hjælper vi hinanden  

KLASSETRIVSEL 

I klassen har lærerteamet fokus på klassetrivsel 

herunder omgangstone, samværsregler og drilleri.  

Som forebyggende element står SSP til rådighed i 

forhold til at snakke sociale medier med forældre-

ne og eleverne, hvis behovet er der.  

SSP står desuden til rådighed til råd og vejledning 

og som gæsteunderviser, hvis der er særlige ud-

fordringer i klassen omkring trivsel, som klasse-

teamet har svært ved at løse på egen hånd. 

I klassen er v
i gode 

 ved hinanden  

MOTTO 

Vi vælger  det  gode  

kammeratskab 

Hvad er dit, og hvad er mit? 

14 år og hvad så?  

Vi passer på os selv og hinan-

den (og accepterer e
t nej) 

Vi gør vores pligt 

- vi kender vores ret 

Tænk dig om— valget er 

I klassen taler vi sammen  

I klassen taler vi pænt til, om og med hinanden  

Vi respekterer hinanden  

og vores forskelligheder 

MOTTO 

MOTTO 

SOCIALE MEDIER 

Til elever og forældre tilbyder SSP oplæg i adfærd 
og trivsel på sociale medier. Der sættes fokus på 
de unge som værende digitale indfødte, og foræl-
drene får gode råd og vejledning til, hvordan de 
kan guide og vejlede deres børn i at agere hen-
sigtsmæssigt på nettet.  

Der er fokus på emner som mobning, hacking, 
billeddeling m.m.  

FLERTALSMISFORSTÅELSER 

”Alle de andre gør det” - det tror vi i hvert fald. 
SSP vil gerne stå til rådighed i forhold til at sætte 
fokus på flertalsmisforståelser i forhold til emner 
som rygning, hærværk, butikstyveri, alkohol, kæ-
rester, billeddeling og sociale medier mm.  

Det kan dog give mening at vente til 7. årgang før 
der sættes fokus på dette afhængig af, hvad kultu-
ren i klassen er.  

ALKOHOLDNING 

Konfirmationen står for døren - hvilket giver an-
ledning til debat omkring alkohol. SSP står til rå-
dighed i forhold til at sætte alkohol på skemaet 
for både elever og forældre. Vi skal tage stilling til 
alkohol - vi skal have en alkoholdning.  

Vi snakker flertalsmisforståelser, og der lægges op 
til at elever og forældre laver fælles klasseaftaler 
om alkohol både i 7. klasse og fremadrettet.  

Det kan desuden give mening at snakke generelt 
om flertalsmisforståelser.  

DET GODE UNGDOMSLIV 

SSP tilbyder temadag omkring ”Det gode ung-
domsliv”. Der vil på dagen være fokus på ung-ung 
dialog, hvor der snakkes om emner ,som fylder 
meget hos de unge som sex, fester, alkohol, 
stoffer, mobning, sociale medier mv. Desuden vil 
Politiet være til stede. De vil fortælle om deres 
arbejde i nattelivet og snakke om ungdomskrimi-
nalitet, og hvad der sker, hvis man får en plet i 
straffeattesten. De kommer omkring de faldgrup-
per, der kan være for unge mennesker, og hvilke 
konsekvenser deres handlinger kan medfører. 


