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GIV PLADS 
TIL ALLE

DEL DINE
FIDUSER

Forældrefiduser

Trivsel har en fremtrædende plads i skolernes hverdag, og vi ved, 
at trivsel og kontinuitet i skolegangen har en væsentlig betyd-
ning for, at børnene får et positivt livsforløb. 

Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med TrygFonden og Skole og 
Forældre udviklet materialet Forældrefiduser, der inddrager forældrene som 
en stærk ressource i skolernes trivselsarbejde. Forældrene vil meget gerne 
bidrage til trivselsarbejdet, men de har brug for at blive hjulpet i gang. Her 
spiller skolerne en vigtig rolle som igangsættere af det gode samarbejde mel-
lem forældrene. Når rammerne først er sat med hjælp fra Forældrefiduser, er 
forældrene klædt på til at kunne videreudvikle forældresamarbejdet selv.

Solidt grundlag som udgangspunkt
Materialet på Forældrefiduser.dk bygger på solid forskning i mobning, social 
kapital og forældresamarbejde, og er gennemtestet på flere skoler. 

Grundtanken er, at skolen og forældrene ved at arbejde med klassernes 
inklusionsmønstre kan fremme klassens tolerance og sociale kapital. Skolen 
igangsætter samarbejdet, hele forældregruppen aktiveres, og forældrene får 
redskaber til at arbejde selvstændigt med alle børnenes trivsel som supple-
ment til skolens øvrige trivselsarbejde.

Alle vinder ved det gode forældresamarbejde. Det forældrene kan gøre for fællesska-
bet, er nemlig det bedste, de kan gøre for deres eget barn. Når gruppen bygger på et 
sundt, inkluderende fællesskab, trives det enkelte barn i højere grad - blandt andet til 
gavn for læringsmiljøet.

- gør forældrene stærke i skolernes trivselsarbejde 
“I forbindelse med skolere-
formen sidder vi nu og laver 
oplæg til den inkluderende 
skole. Der har jeg også 
brugt forældrefiduser.dk. 
Jeg har også anbefalet den 
til lærerne på de ældre 
årgange på skolen.””

Lærer, 1. klasse. 

97 % af de lærere, som 
har brugt materialet, er 
tilfredse.
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Forældrefiduser.dk 
– en nem vej til det gode forældresamarbejde
Forældrefiduser igangsætter et godt samarbejde mellem ALLE 
klassens forældre, hvor de samarbejder om ALLE børnenes 
trivsel. Når fællesskabet styrkes, er det til gavn for alle – både 
stærke og svage elever.

• Forældrefiduser gør det let for skolens aktører at sætte triv-
sel på dagsordenen til forældremøder

• Forældrefiduser sætter ord på forældres vigtige betydning 
for fællesskabet i en klasse

• Forældrefiduser løfter trivselsarbejdet fra at være den en-
kelte lærers ansvar til at være hele skolens ansvar.

Ansvaret fordeles på alle
Forældrefiduser gør det nemmere for skolerne at løse kerneopgaven med 
at fremme trivslen blandt eleverne. Alle skolens aktører kan være med til at 
bringe forældrefiduserne ind i skolens trivselsarbejde. 

• Kommunens skoleforvaltning
 Med forældrefiduser kan kommunens forvaltning understøtte skolele-

delserne og skolebestyrelserne i at udvikle og fastholde resultaterne af 
skolernes trivselsarbejde. Skoleforvaltningen kan fx introducere materialet 
for skolelederne, når trivsel i skolen er på dagsordenen. 

•  Skoleledelsen
 Skoleledelsen kan italesætte forældrenes ansvar og indflydelse på klas-

sens trivsel og klassekultur i relevante sammenhænge, og understøtte, at 
forældrefiduserne bruges i indskolingen. 

•  Skolebestyrelsen 
 På forældrefiduser.dk er der gør-det-selv-materialer og præsentationer, der 

kan bruges direkte i skolebestyrelsens arbejde med at sætte trivslen på 
dagsorden og skærpe skolens profil og praksis omkring trivselsarbejdet. 

•  Pædagoger og lærere i indskolingen 
 Medarbejderne i indskolingen afsætter tid på forældremødet til en dialog 

blandt forældrene med afsæt i forældrefiduser.dk. Forældrefiduserne er 
lige til at gå til, fx er der præsentationer og små film, der fortæller om 
trivsel i børnegruppen og forslag til dagsorden for det forældremøde, hvor 
forældrefiduser bliver præsenteret for klassens forældre.

•  Forældrene 
 Klassens forældre kan bruge forældrefiduserne til at skabe aktiviteter, der 

styrker børnenes fællesskab.  Alt ligger samlet på forældrefiduser.dk. Det 
er nemt at gå til og gør forældrene selvhjulpne med en ganske lille indsats 
fra skolens side. 

Materialet udmærker sig 
ved, at det er enkelt og lige 
til at gå til for alle skolens 
interessenter – og når det 
først er sat i gang, kræver 
det et minimum af alle 
parter.

”Forældrene, som ikke var 
til stede, blev også sat på 
noget, så alle forældre var 
med. Det var en af de ting, 
som forældrene ytrede, var 
godt. Der kan nemt sidde 
forældre, som taler meget, 
mens nogen er mere 
tilbageholdende. Med dette 
materiale får alle lejlighed 
til at komme på banen, og 
alle bliver del.” 

Lærer i BH.kl.

Eksempel 
”Aktivitetsgrupper” kan 
hurtigt og nemt opbygge 
gode relationer mellem 
forældrene. Det tager 
ca. ½ time at forberede 
aktivitetsgrupperne inden 
forældremødet, og læreren 
skal afsætte ½ time på 
selve mødet til gruppernes 
arbejde. 


