
FOR EN SIKKER OG TRYG
HVERDAG PÅ SKOLEN

- et sikkert valg

RÅDGIVNING & HVERDAG
PRODUKTKATALOG



Vi arbejder med at påvirke, udvikle og implementere sikkerhed, trivsel og tryghed på  
landets uddannelsesinstitutioner, der understøtter tilfredshed, tillid og læring hos med- 
arbejdere, elever og forældre.

VORES VISION ER, AT GØRE BÅDE UNDERVISNING, FRIKVARTER OG  
FESTER TIL KATALYSATORER FOR TRIVSEL, TRYGHED OG SOCIAL- 
FAGLIGE FÆLLESSKABER PÅ LANDETS UDDANNELSESINSTITUTIONER.
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For at sikre vores mission tilbyder vi både den fysiske sikkerhed, men samtidig også en pædagogisk tilgang til 
at løse sociale udfordringer på skolen der kan være med til at inspirere og integrere eleverne i en demokratisk 
skolekultur. Det at behandle hinanden ordentligt, ligeværdigt og respektfuldt er derfor det, man lægger mærke 
til, når man betragter vores samarbejde med eleverne. Det betyder, at formålet med vores tilstedeværelse er at 
skabe og understøtte tillidsbaserede relationer; for kun derigennem er det muligt at opnå et positivt samspil med 
eleverne.

JON VALDEMAR ANDERSEN
DIREKTØR, SKOLETRYGHED

VI ØNSKER AT BØRN OG UNGE PÅ LANDETS UDDANNELSESINSTITUTIONER HAR DE 
BEDSTE, MEST TRYGGE OG SIKRE RAMMER, FOR DET ER FORUDSÆTNINGEN FOR, 
AT ELEVERNE KAN UDVIKLE TILLIDSBASEREDE SOCIALE RELATIONER OG INDGÅ I 
POSITIVE FÆLLESSKABER.

”
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Vi er eksperter i tryghed og konfliktforebyggelse på uddannelsesinstitutioner.
Vores dygtige konsulenter, med ekspertise inden for pædagogisk konflikthåndtering, hjælper skoler med 
at skabe den tryghed for elever og lærere, som er fundamentet for et godt og motiverende læringsmiljø. 
Det gør vi bl.a. ved at rådgive om håndtering af forskellige trygheds- og trivselsrelaterede pædagogiske 
udfordringer på skoler. Det kan f.eks. handle om pædagogisk støtte og vejledning til at håndtere risiko- 
samtaler, rådgivning om implementering af ordensregler eller bistand med pædagogiske strategier og 
værktøjer målrettet særligt udfordrede elevtyper.

Vi har også personale med særlige pædagogiske kompetencer, der kan understøtte socialt og/eller fagligt 
udfordrede elever med mentorhjælp eller træde til som pædagogisk personale på skolen og f.eks. hjælpe 
med at integrere elevtyper, der kræver en ekstra pædagogisk indsats i hverdagen. 

Vi hjælper kort sagt skoler ved at tilbyde pædagogisk- og tryghedsfaglig assistance, så lærerne får de bedst 
mulige vilkår for at koncentrere sig om skolens kerneydelse, nemlig undervisningen!

INTRODUKTION
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I det følgende gennemgås nogle af de mangeartede problematikker, vi har erfaring i at råd-
give skoler om at håndtere, men da alle uddannelsesinstitutioner er forskellige, grundet sko-
lekultur, socialmiljø, elevsammensætning og værdier m.m., er det følgende ikke en udtøm-
mende liste. 

Vi laver gerne en skræddersyet løsning tilrettelagt efter lige netop jeres konkrete problem-
stilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os for at få et tilbud; tilrettelagt efter jeres behov 
og ønsker. 

RÅDGIVNING
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At få en klasse til at fungere som et trygt og stimulerende fællesskab for læring og social udvikling kan være 
en stor udfordring, som kræver både lærerautoritet og pædagogisk indsigt for at lykkes. Læreren spiller i 
sagens natur en afgørende rolle som formidler af skolens sociale kultur, når elever med forskellige og ofte 
meget uensartede baggrunde, personligheder, faglige- og personlige styrker og svagheder skal lære at om-
gås hinanden på en positiv og anerkendende måde. 

Særligt med hensyn til elever som har svært ved at afkode den sociale kultur på en ungdomsuddannelse, 
kan skolen, såvel som den enkelte lærer, stå med nogle udfordringer i forhold til adfærd, som kræver eks-
tra rådgivning og vejledning fra professionelle med specifikke pædagogiske kompetencer og erfaringer på 
området. Skoletrygheds erfarne konsulenter kan rådgive lærere, som står med særlige udfordringer, om 
klasserumsstyring og vejlede om brug af forskellige socialfaglige og pædagogiske værktøjer til at etablere 
velfungerende sociale rammer for undervisningen samt en anerkendende, men konsekvent, lærerautoritet 
i klasseværelset. 

Vores erfaring er, at de sociale udfordringer i klasselokalet aldrig er uoverkommelige, når blot læreren får 
de rette pædagogiske værktøjer til at spille eleverne gode.

Praktisk indsigt 
i forskellige elevtyper,  

sociale hierarkier  
og dynamikker  

i en elevgruppe.

Pædagogiske teknikker 
til at skabe lærerauto-
ritet og velfungerende 

sociale spilleregler.

Redskaber til at  
håndhæve regler på 
en måde som skaber 
respekt og mindsker 

konflikter.

Rådgivning om  
konfliktforebyggelse og 

konstruktiv konflikt- 
løsning i klassen.

Vi kan hjælpe med:

KLASSERUMSSTYRING OG LÆRERAUTORITET
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Støj og uro i fællesområder og studierum kan være en betydelig kilde til både almindelig irritation og mere 
alvorlige konflikter. Det er ofte uklare regler og manglende definering af forskellige områders brug, som er 
den bagvedliggende årsag til at udfordringerne med larm og uro opstår i skolens fællesområder. De unge 
kan ikke aflæse reglerne ud fra konteksten, og resultatet bliver en usikkerhed om reglerne for adfærd, som 
let fører til støjscener, irritation, uenighed og konflikt.  

På samme måde kan manglende tydeliggørelse omkring ordensregler, retningslinjer og fællesområders 
brug føre til, at nogle elever opretter ”spisestuer” eller ”klublokaler” på områder af skolen, hvor dette er 
uhensigtsmæssigt hvilket kan udvikle sig til en besværlig problematik. 

Skoletrygheds konsulenter har erfaring i at rådgive skoler om udformning af ordensregler og retningslin-
jer samt tydelig definering og adskillelse af domæner i fritidszoner og arbejdszoner. Vi kan helt konkret 
hjælpe med vejledning i udformning, implementering og kommunikation af ordensregler og vejledende 
retningslinjer for brug af fællesområder. Det er vores erfaring, at en gennemtænkt og klart formidlet struk-
turering af skolens fællesområder kan eliminere uro, støjscener og uhensigtsmæssig adfærd og skabe et 
mere behageligt studiemiljø for alle på skolen.  

1 2

3 4

ORDENSREGLER OG FÆLLESOMRÅDEADFÆRD

Udformning af ordensregler og vejled- 
ende retningslinjer.

Strategi for effektiv kommunikation 
af ordensregler og retningslinjer.

Pædagogiske teknikker til regelhånd-
hævelse som spiller eleverne gode.

Støtte til implementering/håndhæ-
velse af ordensregler (se pædagogisk 
team under hverdag).

Vi kan hjælpe med:
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Overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse kan både socialt og fagligt være vanskelig for nog-
le unge, og det kan for elever med den udfordring være en hård kamp at knække koden til at lykkes fagligt 
og socialt på skolen. Særligt omkring studiestart kan det derfor være nødvendigt med en ekstra pædago-
gisk indsats, som kan rumme forskellige elevtyper og understøtte, at de nye elever bliver godt hjulpet ind 
i skolens kultur og sociale miljø. 

Skoletryghed har erfaring i at vejlede skoler om forskellige pædagogiske tiltag og værktøjer til at hjælpe 
nye elever med at lære at begå sig i et studiemiljø.    

Rådgivning om pædagogiske redska-
ber til at hjælpe nye elever ind i sko-
lens sociale kultur.

Rådgivning om pædagogiske tilgan-
ge til nye elever som spiller eleverne 
gode.

Pædagogiske metoder til regelhånd-
hævelse som skaber respekt om reg-
lerne.

Støtte til håndhævelse af ordensreg-
ler (se Pædagogisk Team under Hver-
dag).

Vi kan hjælpe med:

1 2

3 4

HJÆLP TIL AT LÆRE NYE ELEVER SKOLEKULTUREN
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Unge med en anden kulturel baggrund kan have nogle særlige udfordringer, som skoler ofte har svært ved 
at opdage, forstå og imødekomme uden bistand fra fagfolk med erfaring på området. Vores konsulenter, 
med forskellige kulturelle baggrunde, kender udfordringerne fra eget liv og opvækst og kan på baggrund af 
personlige såvel som socialfaglige erfaringer rådgive skolen om at skabe bedre dialog med de unge, forstå 
deres baggrund og udfordringer og hjælpe dem med at overkomme eksempelvis identitetskriser, proble-
mer i familien eller kulturelle og sociale udfordringer.

Rådgivning om pædagogiske stra-
tegier eller ekstra hjælp til at støtte 
unge, der er udfordrede i forhold til 
en problematisk omgangskreds.

Vi kan hjælpe med:

1

2

Rådgivning og sparring om pædagogiske strategier og ekstra hjælp til at støtte unge med  
anden kulturel baggrund, som har svært ved at finde sig til rette på skolen og navigere mellem 
forskellige kulturelle normer og forventninger.

Ekstra pædagogisk støtte til enkelte 
elever med særlige udfordringer (se 
Mentorordning under Hverdag).3

UNGE MED ANDEN KULTUREL BAGGRUND
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Skoler kan få brug for rådgivning om konflikthåndtering og sikkerhedsprocedurer i konfliktsituationer på 
grund af mange forskellige sociale problematikker og udfordringer. 
Skoletrygheds konsulenter har bl.a. erfaring i at rådgive skoler om håndtering af udadreagerende unge, og 
vi har stærke kompetencer i forhold til at vejlede om udformning og implementering af sikkerhedsproce-
durer til imødegåelse af trusler og vold. Derudover har vi også erfaring i at rådgive skoler om brug af kon-
fliktdæmpende pædagogiske værktøjer, i forbindelse med sanktionering af elever og problemafhjælpning, 
i forhold til udefrakommende unge, der trænger ind på skolen.  

Strategier for konfliktforebyggelse.
Pædagogiske redskaber til konstruk-
tiv konflikthåndtering.

Forholdsregler, procedurer og kon-
struktive tilgange i tilfælde af konflik-
ter.

Udformning eller kvalitetssikring/
evaluering af sikkerhedsprocedurer.

Vi kan hjælpe med:

1 2

3 4

Formidling og indøvning af sikker-
hedsprocedurer.5

KONFLIKTHÅNDTERING 
OG SIKKERHED I KONFLIKTSITUATIONER

RÅDGIVNING
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Hos Skoletryghed har vi mange års erfaring med at hjælpe uddannelsesinstitutioner med at 
håndtere aktuelle sociale problemstillinger i hverdagen. Vores konfliktfaglige konsulenter 
kan eksempelvis støtte op om gode og trygge rammer for risikosamtaler, mens vores skole-
vagter og Pædagogiske Team kan hjælpe med sociale, pædagogiske og sikkerhedsmæssige 
problematikker. 

Det kan handle om ekstra pædagogisk støtte til at opretholde ordensregler i særligt udfor-
drende perioder (f.eks. omkring studiestart), integration af nye elevtyper eller særlige pæda-
gogiske behov i forbindelse med håndtering af konflikter på skolen (f.eks. imellem elevgrup-
per).

Vores mentorordning og coachingforløb tilbyder pædagogisk støtte målrettet børn og unge 
med særlige sociale og/eller faglige udfordringer. Det er værd at påpege, at det at støtte  
pædagogisk op om social og faglig trivsel for enkelte, særligt-udfordrede, elever også kan 
have en stor positiv social effekt for det generelle læringsmiljø.  

Vores pædagogiske og konfliktfaglige tilbud understøtter således på forskellige måder tryg-
hed og trivsel i hverdagen for elever og lærere, og bidrager på den måde til et godt studie og  
arbejdsmiljø på skolen.

HVERDAG





Skoletryghed tilbyder, via en tilstedeværelse i dagtimerne, hjælp til at skabe et trygt, fysisk-sikkert og  
positivt læringsmiljø på skolen for såvel elever som lærere. Med særligt uddannede skolevagter, der 
er diskrete men synlige i dagligdagen på skolen, skabes rammerne for et trygt skolemiljø. Skolevagtens 
arbejde er forankret i dialog og empatisk interaktion med eleverne, og de er særligt uddannede til at af-
hjælpe sociale spændinger gennem pædagogisk intervention. Alle skolevagter besidder derfor udover den 
lovpligtige vagtuddannelse ligeledes særlige kommunikative, konfliktforebyggende og pædagogiske kom-
petencer – flere har en faglig baggrund inden for pædagogik eller anden relevant uddannelse eller erfaring 
med kommunikation med unge.

Skolevagten hjælper med at:

Skabe ekstra tryghed for medarbejdere og elever.

Sikre uvedkommende holdes ude.

Forhindre hærværk og tyveri.

Sikre at skolens ordensregler bliver overholdt.

Gribe ind og stoppe konflikter.

Yde førstehjælp og kontakte rette personer i tilfælde af ulykker.

Foretage et grundigt rapportarbejde som sikrer skolen evidensgrundlag for eventuel-
le udfordringer eller dokumentation i tilfælde af forsikringsanliggender. 

SKOLEVAGT
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Det kan være en udfordring at skabe et trygt og positivt læringsmiljø i dagligdagen, hvor der også tages 
vare om elevernes sociale velbefindende i pauserne mellem undervisningstimerne. Lærerens opmærk-
somhed er som udgangspunkt først og fremmest rettet mod undervisningen, men for eleverne er den so-
ciale interaktion i frikvarteret en mindst ligeså vigtig del af skoledagen. 

TRIVSEL OG TRYGHED I HVERDAGEN
Skoletrygheds Pædagogiske Team kan hjælpe skolen med at sikre tryghed og trivsel for eleverne i frikvar-
tererne ved bl.a. at opretholde ordensregler og forebygge og afhjælpe konflikter. I folkeskolesammenhæng 
kan Skoletrygheds Pædagogiske Team assistere den traditionelle gårdvagt, mens Det Pædagogiske Team 
på gymnasieskoler kan bidrage som voksne trygheds-personer, der understøtter skolens ordensregler og 
hjælper med konfliktforebyggelse, håndtering af konfliktsituationer og mægling i små som store uoverens-
stemmelser mellem eleverne. 

HJÆLP TIL NYE ELEVER VED STUDIESTART
Det er vores oplevelse, at der særligt omkring studiestart kan være et ekstra behov på ungdomsuddannel-
serne for pædagogiske voksne, der med deres tilstedeværelse kan holde lidt øje med de nye elever, opret-
holde ordensregler, forebygge mobning og mægle i eventuelle konflikter.  Det Pædagogiske Team sikrer, at 
potentielle konflikter bliver håndteret forsvarligt i situationen, så lærerne kan koncentrere sig om det, de 
er specialister i - nemlig undervisning! 

Pædagogisk team hjælper med at:

Være voksne tryghedspersoner.

Holde øje med elevernes trivsel.

Være opmærksomme på mobning.

Understøtte ordensregler.

Forebygge og afhjælpe konflikter.

Mægle i uoverensstemmelser mellem eleverne.

Observere og rapportere sociale udfordringer og trivselsproblematikker. (Rapport- 
arbejdet kan bl.a. understøtte beslutningsgrundlag og bruges som dokumentation af 
sociale problematikker, i forhold til eventuelle samtaler med forældre og/eller elever).  

PÆDAGOGISK TEAM

HVERDAG - SKOLEVAGT & PÆDAGOGISK TEAM
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Det er de færreste ledere, som bryder sig om at bortvise deres elever. Men indimellem kan det være et nød-
vendigt ansvar at tage for at understøtte god adfærd, trivsel og fællesskab på skolen. Skoletryghed yder 
bistand til skoler i forbindelse med risikosamtaler, hvor der ofte kræves en høj konfliktfaglig kompetence. 
Vi kan hjælpe med konkrete konfliktfaglige værktøjer til at håndtere situationer, hvor elever må meddeles 
en bortvisning, så dette formidles på en pædagogisk måde, som understøtter hensigten med sanktionen 
frem for at føre til yderligere konflikt. 

PROFESSIONELLE VURDERINGER OG 
GODE RAMMER FOR KONFLIKTFAGLIGE SAMTALER
Med vores ekspertise sikres skolen rammerne for et trygt, konfliktfagligt og professionelt møde. Det sker 
med afsæt i en socialt bæredygtig løsning, som viser hensyn til den enkelte elev, hvilket samtidig kan være 
til gavn for den enkelte leder, som ikke ønsker at blive genstand for negativ opmærksomhed eller inten-
siveret konflikt. Vi foretager risikovurderinger, som kan være behjælpelige for ledelsen i forhold til den 
generelle og specifikke håndtering af elever, som udviser en uheldig adfærd. Vi knytter evidensgrundlag, 
for negativ og positiv adfærd, til konfliktfaglige vurderinger og anbefalinger, som giver skolen et optimalt 
beslutningsgrundlag at tage udgangspunkt i. Vi laver gerne en skræddersyet løsning, tilrettelagt efter lige 
netop jeres konkrete problemstilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os for at få en specifik løsning. 

Vi kan hjælpe med:

Professionelle procedurer for konfliktforebyggende risikosamtaler.

Risikovurdering og risikovurderingsredskaber.

Pædagogiske redskaber til at understøtte at eventuelle sanktioner får en hensigts-
mæssig effekt frem for at virke kontraproduktivt.

Konfliktfaglige vurderinger og anbefalinger.

Tilstedeværelse som konfliktfaglig tredjepart, som kan bidrage med dokumentation 
af processen, notetagning og lignende, såvel som rådgivning undervejs.  

BISTAND VED RISIKOSAMTALER
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Skoletrygheds socialfaglige mentorordning er et tilbud om ekstra støtte og vejledning til unge mennesker, 
som på grund af personlige, sociale eller særlige faglige vanskeligheder har brug for en hjælpende hånd fra 
en forstående voksen med særlig viden om unges forhold og de mange forskelligartede udfordringer, som 
unge tumler med at overkomme på deres vej ind i voksenlivet. Mentoren har en bred og nuanceret pæda-
gogisk tilgang og arbejder relationsorienteret og tillidsskabende med at hjælpe den unge med konkrete 
og specifikke behov, på både et personligt og fagligt plan. Det kan handle om hjælp og støtte til personlige 
og sociale problemer, men også fagligt-orienteret om at opbygge gode studievaner, knække koden til ét 
eller flere specifikke fag eller mere psykologisk-orienteret om at skabe motivation og selvtillid i forhold til 
studiet. 

Unge med et særligt behov for en mentorrelation vil ofte være udfordrede i forhold til flere problemstillin-
ger, og mentoren vil, efter at tillidsrelationen er etableret, derfor arbejde helheds-orienteret med at hjælpe 
den unge med personlige og sociale problemstillinger såvel som faglige udfordringer.

Skoletrygheds mentor kan hjælpe skolen med:

At være brobygger mellem skolen og elevens tilværelse uden for skoletiden.

At indgå- og støtte forpligtende aftaler med den unge.

Motivation til unge som har mistet lysten til at gå i skole, eller har vanskeligheder med 
at balancere skole og fritidsliv på en hensigtsmæssig måde.

Støtte til udfordrede unge i forhold til at standse negativ adfærd og blive opmærksom 
på eget ansvar og egne positive handlemuligheder. 

Støtte til unge med anden kulturel baggrund, som har svært ved at finde sig til rette og 
navigere mellem forskellige kulturelle normer og forventninger.

Mentorordningens målgruppe kan være:

Unge som har problemer med at begå sig socialt på en ungdomsuddannelse. 

Unge med særlige personlige, sociale eller faglige udfordringer.

SOCIALFAGLIG MENTORORDNING

HVERDAG - MENTORORDNING & COACHING
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I skolesammenhænge bliver stille piger med personlige, sociale og faglige trivselsproblemer alt for ofte 
overset, fordi de ikke skaber problemer eller på anden måde vækker uheldig opmærksomhed. Stærk 
præstationsangst kan imidlertid være både socialt og fagligt invaliderende og kan føre til at ellers fagligt- 
dygtige og motiverede elever opgiver studiet på grund af psykisk mistrivsel.   

HJÆLP TIL AT TURDE MERE 
Skoletrygheds socialfaglige coach hjælper den socialt-hæmmede unge pige ud af rollen som den stille elev. 
Gennem samtaler med coachen får den stille pige redskaber til at turde springe ud i nye udfordringer og 
gøre positivt opmærksom på sig selv. Det giver både et langt bedre selvværd, en oplevelse af social succes 
og ofte også højere karakterer. 

”Vi er SÅ glade for dette forløb. Vi havde faktisk 
regnet med, at vi var nødt til at tage vores datter ud af 

gymnasiet og overveje andre muligheder, eller måske et sab-
batår, fordi hun var så langt nede og ingen motivation havde for 

at komme af sted. Hun snakkede ikke med nogen af de andre piger 
og gik i panik og græd dagligt, bare hun vidste, at der var prøver eller 

fremlæggelser i farvandet. Hun har gået i både angstforløb og til psyko-
log tidligere, men intet har haft den store effekt. Vi havde ikke forventet så 

stor en forandring hos vores datter på så kort tid. I dag har hun fået en 
masse veninder, og hun er meget mere aktiv i timerne, siger lærerne. 
Hun bruger sine øvelser, når hun skal til eksamen eller terminsprøve, 

og hun klarer sig bedre end tidligere. Men vigtigst af alt har vi en 
meget mere glad pige derhjemme, som ikke er ked af det 

om morgenen, når hun skal af sted.”

Far til pige på  
Gymnasium i Aarhus:

Mor til pige på  
Gymnasium i Aarhus:
”Vores datter havde i lang tid været helt afskåret fra de an-

dre i klassen. Hun deltog aldrig, når der var fester eller andre 

sociale aktiviteter. Hun var også svær at få i tale herhjemme. 

Hun kunne sidde i timer og lave lektier, fordi hun gerne ville gøre 

alt perfekt, men ville alligevel ikke åbne munden i timerne, selvom 

hun kunne stoffet til fingerspidserne. Hun blev altid syg, når der skulle 

fremlægges i klassen, og vi måtte flere gange hente hende i forbindelse 

med eksamen, fordi hun lukkede helt ned og ikke kunne gennemføre. Efter 

dette forløb har vi en helt anden pige. Hun har stadig lidt svært ved selv at 

markere i timerne, men er ikke ked af at blive spurgt, når læreren spørger. Hun er 

også begyndt at gå med et par piger – både i skolen og privat – og har nu for første 

gang deltaget i to fester med succes. Vores udfordring har også været at få vores datter 

til at skrue ned for lektierne, fordi hun kunne sidde oppe det meste af natten, hvis ikke 
hun syntes, det var godt nok, det hun lavede, så hun heller ikke fik sovet nok. Men nu hvor 
hun har fundet nogle at være sammen med, er hun for det første blevet gladere for at kom-
me i skole, og hun har også fået et mere sundt forhold til sine lektier; nok fordi der nu er noget  
andet der også trækker. Det påvirker vores datters skoleliv på en god måde. Vi er meget glade; 
Hun kommer også i skole, når der er fremlæggelser nu.”

Det siger forældrer til piger, der har deltaget i coachingforløbet:

TERAPI OG SOCIALFAGLIG COACHING TIL STILLE PIGER
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Lærerrollen kan være krævende og til tider psykisk hård, og særligt lærere med mange udfordrede elever 
kan opleve et stort behov for faglig støtte, motivation og sparring. Vi tilbyder individuel coaching til lære-
re, som har brug for faglig coaching og sparring om en specifik case eller problemstilling. Vi tilbyder også 
teamsparring til lærergrupper, som ønsker at arbejde med at blive bedre til at støtte hinanden, løse proble-
mer sammen og tale om vanskelige problemstillinger. 

Når først de daglige udfordringer er blevet for meget, kan det være svært for selv de dygtigste medarbej-
dere at bevare arbejdsglæden. Det er derfor altid en god investering at arbejde med teamsamarbejde og 
lære at støtte og motivere hinanden i dagligdagen. Teamsamarbejde er en faglig disciplin, som kræver red-
skaber. Dem leverer vi i en form, som er let at implementere i dagligdagen. Vi laver gerne en skræddersyet 
løsning, tilrettelagt efter lige netop jeres konkrete problemstilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os for 
at få tilrettelagt en løsning målrettet jeres specifikke behov og ønsker. 

Coachen kan hjælpe med:

Coaching og sparring om en specifik case eller problemstilling.

Konfliktfaglige værktøjer målrettet konkrete situationer eller problemfelter, der giver 
udfordringer.

Værktøjer til at støtte hinanden, løse problemer sammen og tale om vanskelige pro-
blemstillinger.

Problem- og konfliktløsning mellem kolleger, eller mellem kolleger og ledelse.

COACHING TIL MEDARBEJDERE
INDIVIDUELT ELLER SOM TEAM

HVERDAG - MENTORORDNING & COACHING
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Undertiden sker det, at der opstår nogle problematiske sociale dynamikker i en klasse, og at interaktionen 
mellem eleverne indbyrdes eller eleverne og læreren simpelthen af den ene eller anden grund går skævt. 
Når de bagvedliggende årsager til konflikterne er skjulte, kan det være svært at rette op på udfordringer-
ne. Skoletrygheds pædagogiske konsulenter kan hjælpe skolen med at afkode årsagen til problematiske  
sociale dynamikker i klasseværelset og på den baggrund give læreren relevant og konkret faglig vejledning 
til at rette op på de underliggende forhold, som skaber de sociale problemer. Vi hjælper læreren med at 
genoprette en positiv autoritet i klassen og skabe grobund for et godt klassefællesskab med fokus på at 
omgås hinanden på en positiv og anerkendende måde.

Vores pædagogiske konsulenter hjælper med:

At finde de årsager og sammenhænge, der skaber udfordringer i klassen.

At rådgive og sparre med læreren om de specifikke forhold i klassens sociale dynamik, 
som kræver pædagogisk intervention for at forbedre klassens læringsfællesskab.  

Værktøjer målrettet konkret til at etablere velfungerende sociale rammer for under-
visningen.

KLASSERUMSUNDERSØGELSE
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Kurset omhandler konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i praksis og kan handle om de konflikter som 
opstår i klasseværelset (lærere) såvel som konflikter i fællesområder (TAP-personale). Deltagerne får kon-
kret viden om og redskaber til at forebygge og håndtere de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der 
kan opstå i- og udenfor undervisningslokalet.

INDHOLD
I arbejdet med forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter, er det helt afgørende, at redskaber og 
metoder tager afsæt i både teoretisk og praktisk viden om konfliktpsykologi og konfliktløsning. Derfor  
tager vi udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter 
en konfliktsituation. Vi går på opdagelse i deltagernes egne oplevelser og undersøger hvad der er virksomt, 
hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt, i de konkrete cases og situationer der tages under behand-
ling. Deltagerne får viden om de usynlige, kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker  
vores adfærd i konfliktsituationer. Undervejs i forløbet vil deltagerne lære: hvordan forskellige redskaber 
og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst og de situationer eller elevtyper, der giver anledning 
til udfordringer. Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring, og vi finder sammen løsninger og 
muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, 
og praktisk handling. 

Kursus/temadag
3-7 timer

Målgruppe
Alle undervisere samt ledere, herunder særligt-pædagogisk-leder og 
uddannelsesledere samt TAP personale.

KURSUS I KONFLIKTFOREBYGGELSE- 
& HÅNDTERING FOR LÆRERE OG TAP-PERSONALE
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Kursus/temadag
3-7 timer

Målgruppe
Alle undervisere samt ledere, herunder særlig-pædagogisk-leder og  
uddannelsesledere, TAP personale samt elever med særlige roller.

Formålet med kurset er at blive i stand til at udøve livreddende førstehjælp i tilfælde af livstruende ulykker, 
alvorlig forgiftning eller pludselig alvorlig sygdom. Kurset er særligt målrettet førstehjælp i et festmiljø og 
vil derfor tage særligt fat i festrelaterede problemstillinger, som eksempelvis alkoholforgiftning, men vil 
derudover komme godt omkring de grundlæggende førstehjælps-procedurer og almene problemstillinger 
i forbindelse med førstehjælpssituationer.   

INDHOLD
Vi gennemgår teori og praksis med udgangspunkt i en række forskellige konkrete nødsituationer fra ud-
valgte virkelige hændelsesforløb. Vi øver førstehjælp i de forskellige typer af nødsituationer i så realistiske 
omgivelser som muligt, så deltagerne får alle teknikkerne grundigt ind under huden.
Deltagerne vil lære: hvordan man på en enkel måde vurderer en persons tilstand og giver den korrekte og 
nødvendige førstehjælp, herunder træning i grundlæggende førstehjælpsteknikker:

Kursisterne lære:

Akut luftvejshåndtering. 

Vurdering af vejrtrækning. 

Håndtering af bevidstløse.

Vurdering af alvorligheden af alkoholindtag.

Hvornår der skal ringes efter hjælp?

FØRSTEHJÆLPSKURSUS
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Vi tilbyder også MEDICs til jeres arrangementer!

MEDIC er en lægefagligt uddannet samarit, hvis indsats 
har til formål at foretage vurdering af- og udøve førstehjælp 

på tilskadekomne; heriblandt elever der er bevidstheds-
svækkede af et overforbrug af alkohol.

læs mere om MEDICs på vores hjemmeside 
eller i FEST-kataloget.
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Professionelt personale, som leverer et konsekvent højt serviceniveau.

Social ansvarlighed og en tilgang til at arbejde med unge mennesker, som matcher 
vores.

Overholdelse af gældende lovning og branchens sikkerhedsstandarder.

Faste procedurer, der understøtter en sikker og tryg fest. 

Fleksibilitet, i forhold til at skræddersy tilbud specifikt til kunden.

Gode koordinerings-og samarbejdsevner.

En konkurrencedygtig pris i forhold til det høje kvalitets- og serviceniveau.

På baggrund af vores erfaringer har vi udformet klare retningslinjer for eksterne leverandø-
rer i forbindelse med skolefester, der giver skolerne mulighed for at forventningsafstemme 
præcist med eksterne leverandører og sætte faste og utvetydige regler op for samarbejdet.

Vi samarbejder altid kun med aktører, der kan leve op til vores høje forventninger og følger 
vores KVALITETSSTANDARD - Det er samarbejdspartnere, som overholder gældende lovning 
og branchens sikkerhedsstandarder. Vi sikrer og står inde for, at vores samarbejdspartnere 
følger en fast procedure, der understøtter en sikker og tryg fest. Vores grundlæggende kvali-
tetskrav til eksterne partnere er:

SAMARBEJDSPARTNERE





Adresse:
Ryesgade 29, 

8000 Aarhus C

Telefon:
7070 5085

Email:
kontakt@skoletryghed.dk

www.skoletryghed.dk


