Kære forælder

Kære SKOLERNES
forælder TRIVSELSDAG
Fredag den 2. marts sætter dit barns klasse ekstra fokus på trivsel og fællesskab.
Fredag den 3. marts er dit barn med til at sætte fokus på trivsel og sammenhold i klassen og
Det sker i forbindelse med Skolernes Trivselsdag, hvor dit barns skole arbejder med
på skolen. Det sker i forbindelse med Skolernes Trivselsdag, hvor dit barns klasse benytter
undervisningsmaterialet Min skole – Min ven. På landsplan er der over 700 skoler,
trivselsmaterialet Min skole – Min ven. På landsplan er der over 700 skoler, der gør det samme
der gør det samme – det er flere end 155.000 elever.
– det er flere end 130.000 elever.
MIN SKOLE – MIN VEN
Undervisningsforløbet
Min skole – Min ven er et undervisningsforløb, der giver eleverne en forståelse for
Min skole – Min ven er et undervisningsforløb, der giver eleverne en forståelse for værdier som
værdier som tolerance, respekt og omsorg. Eleverne arbejder med cases, som er
tolerance, respekt og omsorg. Gennem dialog i klassen skal eleverne blive enige om forskellige
målrettet deres alder. Gennem dialog i klassen bliver de enige om nogle bud på,
trivselsbud, som de ønsker at handle udfra i hverdagen. Alt sammen noget, der kan være med
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På redbarnet.dk/minskoleminven kan du se undervisningsmaterialet samt
en lille film til forældre med et godt råd fra Red Barnets antimobbeekspert.
GOD FORNØJELSE
Vi håber, at dit barns klasse får en rigtig god trivselsdag!

