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Der arbejdes systematisk med øget elevtrivsel igennem Nordregårdsskolens køreplan og proceshandleplan.   

På skoleområdet er det besluttet, at der er fokus på to områder ”medbestemmelse” og ”toiletforhold” i forbindelse med trivselsmålingen 2016/17. 

De to områder er fokuspunkter i skoleårene 2017/18 og 2018/19 og 2019/20 og skal indgå i kommende kvalitetsrapport omhandlende skolåret 

2018/19. Skolerne har selvfølgelig lov til at opsætte yderligere mål for trivselsarbejdet.  

På Nordregårdsskolen bliver der arbejdet med en lang række af konkrete trivselstiltag.  

 Alle årgangsteam har mulighed for at arbejde med portalen klassetrivsel.dk i deres klasser. Her har diverse årgangsteams mulighed for at 

sammenholde egne observation med data i det videre arbejde med konkrete trivselstiltag for klassens elever som fx bordpladser, 

gruppedannelse, nærmeste venner og lign.   

 Udviklingsudvalget arbejder med de kommunale trivselsmål, der er besluttet på baggrund af trivselsundersøgelsernes resultater. Elevrådet og 

hele personalegruppen arbejder også ud fra disse mål.  

 Alle faser, årgange og klasser inddrager den Nationale trivselsmålinger i fasernes, årgangenes og klassernes trivselsindsatser. Der fastsættes 

mål, som faserne, årgangene og klasserne arbejder med i dagligdagen og på særligt tilrettelagte dage. 

 Hver fase inddrager bl.a. disse mål i fasens trivselsarbejde, hvor årgangene i faserne på skift tilrettelægger et særligt trivselstiltag for hele 

fasens elevgruppe. Det kan f.eks. være børnefasemøder eller særlige dage, hvor der er planlagt trivselsfremmende undervisning. 

 Oasen er et helt nyt tiltag, der blev implementeret i skoleåret 2018/19. Dette tilbud skal på flere måder bidrage til øget trivsel. Oasen 

henvender sig til alle børn på Nordregårdsskolen og er et rum, som de kan komme i, hvis lærer og elev vurderer, at der er brug for en rolig 

stund, et miljøskift eller en voksen at tale med. Behovene hos børn i løbet af en skoledag kan være mange, og Oasens formål er at favne disse 

behov så bredt som muligt.  

 På indskolingsgangen og i kælderen under indskolingsgangen er oprettet særlige stillezoner, hvor børn ifølge aftale med en lærer kan få en 

pause i løbet af en time, hvis der er behov for dette. 

 Hele skolen følger Nordregårdsskolens antimobbestrategi, hvor vi har udarbejdet en trin-for-trin guide til alle medarbejdere for at både 

handle forebyggende, foregribende og indgribende.   

 Nordregårdsskolen har et inklusions-team, der hjælper lærere og forældre med at give inklusionen de bedste betingelser. Inklusion – en 

opgave i skolen.  

 Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med skolens ledelse, lærere og pædagoger. På den måde varetager elevrådet elevernes 

interesser. De har også 2 elevrådsrepræsentanter med i skolebestyrelsen. Dette samarbejde har bl.a. resulterede i direkte indflydelse på 

skolens planlagte trivselsdage og fordybelsesuger.  

https://klassetrivsel.dk/
https://ng.aula.dk/node/49
https://ng.aula.dk/om-skolen/trivselsmalinger
https://ng.aula.dk/om-skolen/oasen
https://ng.aula.dk/om-skolen/antimobbestrategi
https://ng.aula.dk/node/21
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Juni

2019

• Skolens resultat offentligøres (ansvarlig: Administrativ leder) i uge 25.

• Offentliggørelse af trivselsrapporter i uge 25

Aug. 
2019

• Årgangsteams udarbejder handleplaner og klassetrivsel udfra data og dialog.  

• Skolebestyrelsen informeres 

• Børnemobil nyt fra 19/20 

Sep. 2019

• Alle årgange drøfter resultat og data på årets første forældremøde i efteråret.

• ALT-koordinator og inklusionskoordinator involveres i klassens trivselsindsatser og indsamler handleplaner.

Nov. 
2019

• International børnerettighedsdag (20. november)

Dec. 
2019

• Årgangsteams melder tilbage vedr. trivselstiltag på årgangen med grundlag fra national trivselmåling og kommunale 
mål.

jan-marts 
2020

• Ny trivselsmåling 2020

April 
2020

• Skolens resultat offentligøres på skolens hjemmeside af skolens administrative leder
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1.januar 

Valg af spørgeskemaværktøj 

( + UMV -
undervisningsmiljøvurdering)

Skolerne klarmelder sig i systemet

2.kvartal

Gennemførsel af trivselsmålingen på skolerne

* Ministeriet udstikker datoerne for 

afviklingsperioden

2-3. kvartal

skolerapporter offentliggøres på 
skoleporten.

Der arbejdes på skolerne med 
resultaterne og trivselstiltag  på 

følgende niveauer.

elever

forældre

skolebestyrelse 

medarbejdere

ultimo november 

Resutater på landsplan offentliggøres

ultimo  januar/primo febuar

Fælleskommunal evaluering

- resultater

Brug af resultaterne i 
kvalitetsrapporten (lige år)

- forberedelse af  arbejdet 
med gennemførelse af ny 

trivselsmåling 


