-beskyttelse
- at få deres fundamentale behov dækket
- at være aktiv deltager i eget liv

på

(at blive hørt, egne meninger osv.)

Klarup Skole

Vi skal gi´børn mulighed for at være med til at opbygge et godt
og socialt samfund, og derfor har vi pligt til at sørge for, at de
har det godt.

Hvis du har problemer, som gør, at du er ked af at gå på Klarup
skole, så er jeg der for at hjælpe dig.
Der kan være mange grunde til at være ked af det, fx hvis du

VILLE: at kende sig selv og vide, hvem man er, og hvad

føler, at du bliver mobbet eller har det svært derhjemme.

man vil

Jeg har mulighed for at mødes med dig her på skolen, og vi kan
snakke fortroligt om de ting, der gør dig ked af det. Du kan
spørge efter mig på kontoret, ringe til mig eller sende mig en sms
på 25200435. Hvis du sender mig en mail på: hc@klarupskole.dk
så kontakter jeg dig.
Helle Christiansen

VOVE: at have mod til at tage initiativ og vise, hvem
man er
VÆLGE: at kunne håndtere valgsituationer og tage
beslutninger, som fører til positive konsekvenser både
for én selv og for andre

På Klarup Skole er vi et team af lærere, der arbejder med
trivsel.
Helle Christiansen er den overordnede trivselsperson. Helle har

Et godt socialt klima er et centralt
forebyggelseselement. I de klasser, hvor der er et godt
socialt klima, er der mindre risikoadfærd, herunder
kriminalitet og misbrug. Endvidere er der større
realistisk kendskab til venners forestillinger og
forventninger.
Godt socialt klima kendetegnes ved:
- Mange er indbyrdes venner

udgangspunkt i afdeling 2. Herudover er:
Kirsten Thuesen trivselsperson og trivselsunderviser i afdeling 1.
Lone Lildballe er trivselsperson og trivselsunderviser i afdeling 3
og
Hanne Ottosen er skolens SSP lærer
Trivselspersonerne opgaver i afdelingerne er bl.a.:
-

At sikre børns trivsel

-

At medvirke til at koordinere skolens indsats

-

At være de koordinerende led mellem elevernes
kontaktlærere/ teamene og Helle Christiansen som den

- Kan lide at være sammen med hinanden
- Gode til at hjælpe hinanden

overordnede trivselsperson og medlem af Trivselsforum
-

små grupper af elever fra afdelingen med konkret

- Kan stole på hinanden
Socialt klima påvirkes af:
- Forældrenes indstilling til skolen, undervisningen
og de andre børn i klassen
- I hvilken udstrækning konflikter og problemer
tages op i klassen
- Og hvordan dette løses

At afholde individuelle samtaler med enkeltelever eller
problemstillinger

-

At varetage en forebyggende og foregribende social
indsats blandt eleverne i afdelingen

-

At kontakte og rådgive forældre

