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Trivsel 
På RNF arbejder vi med tillid og frihed under ansvar. Vi har en positiv tilgang til at lære eleverne at 
møde omverdenen åbent og nysgerrigt. Personale og elever møder hinanden ligeværdigt med ansvar 
for læring og trivsel. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag er anerkendelse i et inkluderende 
fællesskab et vigtigt nøgleord.  
   Vi er glade og stolte af vore omgivelser og behandler disse respektfuldt. I undervisningen arbejder 
vi engageret med fokus på samarbejde og tryghed. 
   Skolen er ikke kun et sted, hvor der læres. Der leves også et barneliv, og derfor er vennerne noget 
af det vigtigste ved at komme i skole. Social integration er en vigtig opgave for skolen. RNF priori-
terer et godt kammeratskab, hvilket vi anser som forudsætning for, at der kan foregå socialisering 
og læring.  
   Ved at det pædagogiske personale er gode rollemodeller, der omgås hinanden og eleverne på en 
respektfuld måde, gives der mulighed for anerkendende dialoger og positivt samspil, der alt sam-
men bidrager til, at alle kan trives i fællesskabets dagligdag. 
 

Skolens handleplan for arbejdet med trivsel 
Individuelle trivselssamtaler 
I løbet af skoleåret afholdes en individuel trivselssamtale mellem gruppe-/kontaktlærer og elev. 
Formålet er gennem dialog at rette opmærksomheden på, hvordan barnet trives og har det sammen 
med andre. Det er vigtigt, at barnet føler sig set, mødt, forstået, accepteret og anerkendt. 
 
Gruppemøde/kontakttime 
Gruppemødet er et lærerstyret møde for hele gruppen, hvor det centrale er samtalen. Der arbejdes 
i praksis med at styrke og udvikle elevens sociale kompetencer, som er en forudsætning for at kun-
ne indgå i et forpligtende og respektfuldt fællesskab. 
   Dette gøres i debatter om emner, som eleverne eller læreren foreslår. Formen på gruppesamtalen 
er uformel, men dialogen er struktureret således, at alle elever gives mulighed for at blive hørt af 
både kammerater og lærer. Her aftales og formuleres om nødvendigt diverse samværs- og trivsels-
regler for det faglige og sociale skoleliv. 
   Med jævne mellemrum sørger gruppelæreren for, at der laves fælles aktiviteter, hvis formål er at 
styrke gruppens sociale bånd og skabe tryghed og lyst til samarbejde. 
   Udskolingen holder på samme måde kontakttime. De første 20 min. er gruppen samlet. De næste 
25 min. går eleverne i kontaktgrupper, hvor de er blandet på tværs af klassetrin. I kontaktgruppen 
bliver debatterne mere nuancerede, da eleverne sidder med hver deres erfaringsgrundlag. Kontakt-
timens todeling styrker elevernes relationer på tværs af årgangene, samtidig med at gruppefælles-
skabet opretholdes. 
 
Skolevenner 
På RNF dannes der grobund for en tryg og omsorgsfuld skolestart, da de nye elever i løbet af første 
skoleuge tildeles en skoleven fra 2. Mellem. 
  Den ældste skolevens opgave er at hjælpe den nye elev med at falde til og samtidig være rollemo-
del. Dette gøres ved, at skolevenner ind i mellem sidder sammen til morgensamling. Den ældste 
elev skaber rum for lege i frikvarteret. Skolevennen kan være støtte ved emne- og temadage, hvor 
der gennem fællesskab og tryghed skabes læring på tværs af alder. Skolevennerne kan spise mad-
pakke sammen og invitere hinanden til arrangementer/oplæg. 
   Disse opgaver falder nemt for nogle elever og er sværere for andre. Derfor får alle ikke lige meget 
med sin skoleven at gøre, og det er heller ikke alle elever, der har behov for det. 
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Trivselsdag 
Skolen afholder hvert år en trivselsdag med skiftende fokuspunkter, hvor der tilrettelægges aktivite-
ter som passer til de respektive trin. (Indskolingen, Mellemtrinnet, Udskolingen) Der tales om og 
arbejdes med empati, sprogbrug og kropssprog, klassemiljø og -indretning. I det store hele fysisk og 
mentalt velvære ud fra devisen, at RNF er et rart sted at være. 
 
Fokuspunkter: 
- Det fysiske -, psykiske - og æstetiske arbejdsmiljø 
- Samspillet mellem eleverne/ kommunikation og samvær  
- Kommunikation 
- Forebyggelse af mobbende adfærd 
 

 
Konflikthåndtering samt håndtering af uacceptabel adfærd 
 
Retningslinjer for adfærd på RNF 

- Vi omgås hinanden med respekt og bidrager alle til at skabe en følelse af ”vores skole”. 
- Vi kommer i skole til tiden. 
- Alle bidrager til et roligt miljø, hvor der er plads til, at alle kan komme til orde. 
- Vi er parate til at arbejde både fagligt og socialt. 
- Vi respekterer hinanden for det, vi hver især er i stand til at bidrage med og taler anerken-

dende til og om andre. 
- Vi behandler skolens og hinandens ting ordentligt. 
- Elever respekterer anvisninger fra personalet. 

 
Hvis et barn udviser en adfærd, der er i strid med ovenstående retningslinjer, vil skolens personale 
reagere på en måde, der passer til situationens karakter.  
 
Konflikter 
Hvis konflikten kan afsluttes via en umiddelbar tilrettevisning, foretages der ikke yderligere. Vi 
tænker, at små konflikter og mindre uoverensstemmelser er et af tilværelses vilkår, som vi ikke kan 
forskåne børnene for. I stedet er vi opmærksomme på at lære dem at håndtere sådanne situationer, 
når de opstår.  
   Forældrene orienteres ikke specifikt om hændelsen. 
 
Større konflikter 
Ved større konflikter kan det være nødvendigt at inddrage gruppelæreren, der sætter tid af til at tale 
med de involverede børn og evt. gruppen eller dele af gruppen. Samtalerne tilrettelægges, så de 
gennemløber følgende fire faser: 
 

1. En præcisering af at den adfærd, der har været udvist, ikke er acceptabel, og at samtalens 
mål er, at stoppe denne type handlinger og i stedet at finde andre måder at komme videre på. 
 

2. En afdækning af hvordan hver enkelt oplever problemet. I denne fase pejler vi ud fra føl-
gende filosofi: ”Det er aldrig personen, der er problemet. Det er problemet, der er proble-
met”. Vi taler om, at den uhensigtsmæssige adfærd er et problem; ikke personen. Det kan 
eksempelvis være, når vreden tager over, eller når skænderierne løber løbsk.  
 

3. En afklaring af hvilke intentioner hver enkelt har. Hvad der er vigtigt for vedkommende, 
samt hvilke forhåbninger han eller hun har i forhold til de fremtidige relationer. 
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4. En refleksion over hvor problemet allerede fylder mindst. Hvad kendetegner disse situatio-

ner, og hvad kan børnene eller læreren/pædagogen gøre, der understøtter mulighederne for, 
at der i fremtiden kan opstå flere af disse situationer. Der kan ligeledes tales om, hvilke erfa-
ringer børnene allerede har med at håndtere problemet mere konstruktivt, ved at tale om, 
hvordan det andre gange er lykkes dem at afværge en truende konflikt af samme karakter 
som den nuværende. 

 
   Hvis konflikten skønnes at have haft en størrelsesorden, der gør, at børnene vil kunne have brug 
for at tale videre derhjemme, bliver forældrene orienteret.  
   Det er imidlertid vigtigt, at konfliktens tema ikke tages op hjemme i form af skæld ud eller repres-
salier. Det, man som forældre i stedet kan tale med barnet om, er de erfaringer, som dagens oplevel-
ser har givet, og barnets strategier for handling i lignende fremtidige situationer.  
   Det hjælper barnet videre, hvis man som forældre kan undgå at blive vred på de andre børn, deres 
forældre eller skolen. Dette giver samtidig bedst mulighed for en løsning, der gavner alle parter.    
 
Problematisk adfærd/ Alvorlige brud 
Ved meget alvorlige brud på skolens retningslinjer, eller hvis en konflikt ikke er løst ved hjælp af de 
beskrevne indsatser, vil skolelederen samt forældrene blive inddraget i processen.  
   Hvis en del af en problemstilling lokaliseres til et bestemt barn eller en bestemt familie, er vi op-
mærksomme på, hvad der kan siges inden for tavshedspligtens rammer. Hvis det skønnes formåls-
tjenligt, og hvis familiens ønsker det, kan det aftales, hvad der må siges om problemet til de øvrige 
forældre.  
   Dialogen kan imidlertid sagtens finde sted i det åbne forum uden at inddrage personlige problem-
stillinger, idet der som udgangspunkt ikke tales om enkelpersoner, som problemet, men om den 
problematiske adfærd.   
   Forældredialogerne gennemløber de samme fire faser, som er beskrevet under ”Større konflikter”. 
 
Uacceptabel adfærd/ Krænkende handlinger 
Krænkende handlinger med en vis systematisering, som et eller flere børn over tid retter mod et be-
stemt barn, kan betegnes mobbende adfærd. Ofte ses en ulighed i magtrelationen mellem de invol-
verede børn, og der er ikke længere tale om en konflikt, idet adfærden for den, som den rettes imod, 
mere opleves som et overgreb.  
   Henvendelser til skolen om mobbende adfærd tages altid meget alvorligt. Vores udgangspunkt i 
sådanne situationer er, at begge parter har brug for hjælp for at komme videre. Den, der føler sig 
krænket, skal støttes i, at det er i orden at sige fra og søge hjælp.  
   I samme proces giver det somme tider mening at kigge på, om den som den mobbende adfærd går 
ud over, eventuelt sideløbende har en uhensigtsmæssig adfærd overfor andre, som det vil være for-
målstjenligt at arbejde med. Det skal understreges, at selvom dette skulle være tilfældet, legitimerer 
det på ingen måde mobbende adfærd.  
   En del af løsningen er, at finde ud af hvordan den, der udøver adfærden, kan hjælpes til at finde 
andre givtige handlemuligheder i forhold til sig selv og modparten i situationen. Hvis barnet skal 
have mulighed for at ændre på sin adfærd, kan det sommetider være formålstjenligt at inddrage de 
andre børn og eventuelt hele eller dele af forældregruppen. Dette på baggrund af, at børnene ofte 
fastholdes i bestemte roller i klassen, som det kan være svært at bryde ud af på egen hånd.  
   Hvis den mobbende adfærd udmønter sig i meget krænkende handlinger, eller hvis den trods en 
indsats som den ovenfor beskrevne ikke standser, kan det i yderste konsekvens betyde eleven ikke 
kan gå på skolen længere.   


