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RYKKE SAMMEN – ET LOKALT UDVIKLINGSPROJEKT DER HANDLER OM SOCIAL RESILIENS 
RYKKE SAMMEN handler om at udvikle læringsmiljøet i klassen, så det kan understøtte elevernes sociale resiliens. Det handler således om at 
styrke den enkelte elev og at styrke samspillet mellem eleverne – og mellem eleverne og skolens ansatte. 
Det kan ikke gøres i et snuptag, men kræver en længere proces, som er velovervejet og velbegrundet, godt forberedt, og som bakkes op af både 
medarbejdere og ledelse undervejs. 
Der kan derfor med fordel udarbejdes en handleplan, der angiver rammerne for udviklingsprojektet og udviklingsprocessens forskellige faser. 

Figur 1 rummer:
 • De faser, som udviklingsprojektet gennemløber. 
 • De temaer, som elever og medarbejdere vælger at arbejde med. Centrale temaer om social resiliens, er oplistet i afsnit 2. 
 • En løbende erfaringsopsamling og dokumentation om udviklingsprojektet, som opsamles i et styrings- og evalueringsværktøj - en portfolio. 

Portfolien er en dokumentmappe, som både kan være elektronisk og fysisk, og som rummer de væsentligste dokumenter og erfaringer fra 
læringsteamets og elevernes arbejde. Læs mere om portfolio på side 12
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HANDLEPLAN FOR UDVIKLING AF RESILIENS I KLASSEN

FASER

TEMA

Eksempel på 
en handleplan
med temaet 
Rettigheder

ERFARINGSOPSAMLING OG DOKUMENTATION
PORTFOLIO

SKOLE

KLASSE

STATUS
Hvordan er 
det nu?

Eksempel: 
Børnene kender ikke deres 
rettigheder og lærerne 
underviser ikke i børns 
rettigheder.

MÅL
Hvad vil 
vi opnå?

Eksempel: 
Børnene skal kende deres 
rettigheder og kunne om-
sætte dem til praksis i eget 
liv. Lærerne skal være klædt 
på til at undervise i børns 
rettigheder både formelt og 
uformelt.

INDSATSER
Hvordan vil 
vi gøre det?

Eksempel: 
Afholde en emneuge om 
børns rettigheder. Undervise 
i børns rettigheder som et ti 
ugers forløb i den under-
støttende undervisning. 
Fejre Børnekonventionens 
fødselsdag i november.
Indarbejde børns rettigheder 
eksplicit i skolens pædagogi-
ske værdigrundlag. 

MILEPÆLE
Hvornår gør 
vi hvad?

Eksempel: 
Emneuge i uge 33 om 
børns rettigheder. 

Børns rettigheder på skemaet 
i den understøttende under-
visning fra (uge 34- uge 46). 
Fejre Børnekonventionens 
fødselsdag d. 20. november. 
Udvikle nyt værdigrundlag 
(uge 4- 16).

RESULTATER
Hvordan har 
det rykket?

Eksempel: 
Børnene kender deres rettig-
heder og kan omsætte dem 
til praksis. Lærerne bruger 
børns rettigheder i undervis-
ningen og i den daglige 
omgang med børnene.

EVALUERING
Hvad har 
vi lært?

Eksempel: 
Børnene kender deres rettig-
heder og kan omsætte dem 
til praksis. Lærerne bruger 
børns rettigheder i undervis-
ningen og i den daglige om-
gang med børnene.

IMPLEMENTERING
Hvad vil vi gå 
videre med?

Eksempel: 
At inddrage forældrene i 
arbejdet med børns ret-
tigheder. At bruge børns 
rettigheder i vores daglige 
sprog.   
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