Bilag til trivselsstrategien på Måløvhøj Skole
Nedenfor er en række værktøjer og information, der er baggrunden for det
arbejde, der skaber forankring af Trivselsstrategien.
Indholdsfortegnelse:


Den nationale trivselsmåling danner baggrund for arbejdet på
trivselsdagen, ligesom den danner baggrund for skolebestyrelsens tilsyn
med trivslen. Nedenfor fremgår de spørgsmål, der er særligt relevante i
forhold til mobning. Det er vigtigt, at teamet omkring klassen inden
målingen taler med eleverne om de enkelte spørgsmåls betydning, så
ingen er i tvivl om, hvad der spørges til.



Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi sætter rammerne under
hvilke skolens værdiregelsæt og trivselsstrategi skal udarbejdes.



Ballerups Analyse af læringsmiljøer danner rammerne om det daglige
professionelle samarbejde omkring læringsmiljøet



Links til relevant materiale

Børne- og ungestrategien: Fællesskab for alle – alle i fællesskab
Kommunen arbejder med følgende børne- og ungestrategi: Fællesskab for alle - alle i
fællesskab:
Strategien tager udgangspunkt i et fælles systemisk og anerkendende børne- og ungesyn,
der handler om at se sammenhænge mellem de forskellige dele i barnet og den unges liv
– at se dem i en helhed.
Det betyder at:
• At alle børn og unge er unikke
• At alle børn og unge skal opleve at høre til i betydningsfulde og
forpligtende fællesskaber
• At alle børn og unge oplever værdien af inddragelse og i at
blive bekræftet som en der kan bidrage til fællesskabet
• At alle børn og unge oplever værdien af medansvar, rettigheder
og pligter
Dermed anerkender vi, at det er de voksne, der har ansvaret, hvilket nødvendiggør, at vi
arbejder på en systemisk og systematisk måde, konkretiseret gennem arbejdet med
”Ballerups Analyse af læringsmiljøer”
Strategien kan læses i sin helhed her:
https://ballerup.dk/sites/default/files/boerne-_og_unge_strategi_10.03.17.pdf

Ballerups Analyse af læringsmiljøer
Med vedtagelsen af Budget 2017 bevilgede Kommunalbestyrelsen 13 mio.kr. til Ballerups
Analyse af Læringsmiljøer (BAL). Et godt læringsmiljø er en af de grundlæggende
forudsætninger for alle børn og unges trivsel, udvikling og læring. Derfor ønsker Ballerup
Kommune, at alle ledere, lærere, pædagoger og øvrige fagprofessionelle kvalificeres til at
arbejde analytisk, systemisk og løsningsorienteret med udgangspunkt i børn og unges
ressourcer og ønsker om at deltage og bidrage til fællesskabet. Et fællesskab hvor flere
børn og unge trives bedre, lærer optimalt, og opbygger fundamentet for et godt og
selvstændigt liv, med lyst til deltagelse i et levende demokrati.
Arbejdet med BAL understøtter Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi om at skabe
inkluderende fællesskaber, der sikrer trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge.
Udgangspunktet for Analyse af Læringsmiljøer er, at lærere, pædagoger og øvrige
fagprofessionelle forholder sig til opgaver og problemstillinger fra egen praksis. Gennem
forskellige ”sæt briller” opnås en større forståelse og nye vinkler på den valgte opgave
eller problemstilling. Det er de nye vinkler, som kan danne afsæt for nye og forbedrede
handlemuligheder i og omkring læringsmiljøerne til gavn for alle børns, trivsel, udvikling og
læring.
BAL skal således bidrage til:


Læringsmiljøer af høj kvalitet i dagtilbud, skoler og klubber, hvor børn og unge
oplever at indgå i læringsmiljøer, som fremmer deres sundhed,
trivsel, udvikling og læring.



At pædagoger, lærere og øvrige fagprofessionelle ved hjælp af BAL
kompetenceudvikles i at forebygge børn og unges mistrivsel og tabte
læringsmuligheder – og håndtere de problemstillinger, som kan opstå i den daglige
pædagogiske praksis.



At pædagoger, lærere og øvrige fagprofessionelle får fælles vidensgrundlag samt
redskaber til at gennemføre systematiske analyser, refleksioner samt iværksættelse
af virksomme tiltag i det pædagogiske læringsmiljø.



At flere børn og unge kan trives og udvikle sig fagligt og socialt i de almene tilbud.

Links til relevant materiale


Denne trivselsstrategi/antimobbestrategi er udarbejdet med
materiale fra ”Dropmob”, der er udviklet af Red Barnet. Gode idéer til
trivselsfremmende aktiviteter kan findes på Dropmobs hjemmeside
https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob/



Eller på foraeldrefiduser.dk, der er materiale udgivet af Skole &
Forældre

