
Udkast til pressemeddelelse  

 [Indsæt skolens navn] sætter trivsel på skemaet  

I samarbejde med Red Barnet og mobilselskabet Call me – Tal ordentligt markerer [indsæt skolens navn] 

Skolernes Trivselsdag fredag den 1. marts. Det sker ved at inddrage eleverne i skolens arbejde med at 

fremme trivsel og forebygge mobning. 

Plakater, trivselstræer og kronblade med forslag til at skabe gode fællesskaber kommer til at lyse op på 
[indsæt skolens navn] på Skolernes Trivselsdag fredag den 1. marts. Denne dag sætter eleverne sammen 
med flere end 135.000 andre elever på over 500 skoler i hele landet trivsel på skoleskemaet. Det gør de ved 
at arbejde med undervisningstilbuddet Min skole – Min ven, som Red Barnet og mobilselskabet Call me – 
Tal ordentligt står bag. 
 
Min skole – Min ven sætter fokus på klassens og skolens sociale trivsel. Med det gratis 
undervisningsmateriale får eleverne redskaber til at hjælpe hinanden i svære situationer og i fællesskab 
finde frem til, hvilke konkrete handlinger der skal til for at leve op til deres værdier om et godt fællesskab i 
klassen og på hele skolen.  
 
Red Barnets nationale chef, Dorthe Ploug Hansen, glæder sig over, at så mange skoler har lyst til at arbejde 
med materialet og sætte fokus på trivsel.  
 
– Den årlige trivselsdag er en rigtig god anledning til at give børnene en stemme og få deres input til at 
opdatere eller udvikle skolens antimobbestrategi. Trivsel skal jo på skemaet hver dag, og den lovpligtige 
antimobbestrategi må aldrig bare ligge i en skuffe. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange skoler tager 
imod vores tilbud og involverer børnene for at skabe trivsel og forebygge mobning hele året rundt, siger 
Dorthe Ploug Hansen.  
 
Call me er kendt på skolerne for Tal ordentligt-bevægelsen, og mobilselskabet glæder sig over at give 
udbredelsen af trivselstiltag et ekstra løft sammen med Red Barnet. 
 

– Hos Call me arbejder vi for at gøre en reel og positiv forskel for børn og unges trivsel. Det gør vi blandt 

andet ved at være med til at give skoler, lærere og elever nogle konkrete værktøjer til at komme mobning 

til livs. Netop derfor sætter vi utroligt stor pris på vores flerårige samarbejde med Red Barnet, og vi er stolte 

over de resultater, vi sammen gennem årene har opnået ude på landets skoler, siger Sofie Heilskov, Brand 

Activation Manager i Call me – Tal ordentligt. 

[Indsæt eventuelt et citat fra skoleleder, lærer eller elevrådsformand her].  

-  Vi markerer Skolernes Trivselsdag, fordi ...., siger [indsæt selv navn og stilling] fra [indsæt skolens navn]. 

Fredag den 1. marts vil der være forskellige aktiviteter på [indsæt skolens navn]. Eleverne vil for eksempel 

[beskriv her forskellige aktiviteter, der vil finde sted på dagen] og på den måde vise, at trivsel og trygge 

fællesskaber er vigtige for dem. Til sidst vil [skriv gerne her et eller andet spektakulært, som en avis eller tv-

station vil kunne se, at der er gode billeder i].  

Til redaktionen:  

[Indsæt skolens navn] markerer Skolernes Trivselsdag [den 1. marts fra kl. xx til xx.]  

https://www.callme.dk/tal-ordentligt


Pressen er velkommen. Kontakt gerne [indsæt kontaktpersonens oplysninger: navn, telefonnummer, e-

mail, osv.] 

Om Min skole – Min ven 

 Materialet består af undervisningsaktiviteter, som skal inspirere skolerne til at få snakket om 

udfordringerne i den enkelte klasse og på skolen.  

 Red Barnet og Call me – Tal ordentligt lægger op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i 

forbindelse med den årlige trivselsdag, den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis 

tilgængeligt og kan bruges hele året.  

 Materialet blev lanceret i 2016, og i år arbejder flere end 500 skoler og 135.000 elever med 

materialet.  

 Læs mere om materialet her: www.redbarnet.dk/minskoleminven 

http://www.redbarnet.dk/minskoleminven

