
Kære forælder

Fredag den 3. marts er dit barn med til at sætte fokus på trivsel og sammenhold i klassen og  
på skolen. Det sker i forbindelse med Skolernes Trivselsdag, hvor dit barns klasse benytter  
trivselsmaterialet Min skole – Min ven. På landsplan er der over 700 skoler, der gør det samme 
– det er flere end 130.000 elever.

Undervisningsforløbet
Min skole – Min ven er et undervisningsforløb, der giver eleverne en forståelse for værdier som 
tolerance, respekt og omsorg. Gennem dialog i klassen skal eleverne blive enige om forskellige 
trivselsbud, som de ønsker at handle udfra i hverdagen. Alt sammen noget, der kan være med  
til at forebygge mobning og øge det gode fællesskab i klassen. 

Helt konkret kommer elever og lærere til at arbejde med et trivselstræ, der hænges op på  
skolen, så det kan leve videre hele året. Du kan se træet på næste side i brevet og bruge det til 
at tale dagen igennem med dit barn. Du kan fx spørge ind til de trivselsbud, dit barns klasse har 
arbejdet med og hvorfor?

Samarbejde mellem TAL ORDENTLIGT og Red Barnet
Min skole – Min ven er udviklet af TAL ORDENTLIGT og Red Barnet i et tæt partnerskab.  
Årsagen er, at vi hver især arbejder sammen med skolerne for netop at hjælpe både ledelse, 
lærere, fagpersoner, børn og forældre til en hverdag med bedre trivsel. Helt overordnet er 
målsætningen at højne trivslen i de danske skoler for hvert enkelt barn.

Red Barnet har stor erfaring inden for trivsel og mobning, og det er Red Barnets mobbefaglige 
eksperter, der har udarbejdet undervisningsforløbet Min skole – Min ven. TAL ORDENTLIGT 
har gennem flere år været ude på skoler landet over med TAL ORDENTLIGT Film Studios – en 
filmworkshop for udskolingen, hvor eleverne arbejder med trivsel, mobning og god tone. Det er 
derfor helt naturligt for os at arbejde sammen om at skabe bedre trivsel for børnene i skolerne.
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Her kan du finde flere informationer om:
Samarbejdet og indholdet i trivselsdagen – redbarnet.dk/minskoleminven
Red Barnets arbejde i skolerne – redbarnet.dk/mobning
Call me/TAL ORDENTLIGT – callme.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:


