
Kære forælder

Skolernes Trivselsdag
Fredag den 1. marts sætter dit barns klasse ekstra fokus på trivsel og fællesskab. Det sker i 
forbindelse med Skolernes Trivselsdag, hvor dit barns skole arbejder med undervisningsmateria-
let Min skole – Min ven. På landsplan er der næsten 600 skoler, der gør det samme – det er flere 
end 145.000 elever.

 
Min skole – Min ven
Min skole – Min ven er et undervisningsforløb, der giver eleverne en forståelse for værdier  
som tolerance, respekt og omsorg. Eleverne arbejder med cases, som er målrettet deres alder. 
Gennem dialog i klassen bliver de enige om nogle bud på, hvad de vil gøre for at forebygge 
mobning og øge det gode fællesskab i klassen. 
 
Elever og lærere vil på dagen lave et fælles trivselstræ, der hænges op på skolen, så det kan  
leve videre hele året. Du kan fx spørge ind til de trivselsbud, dit barns klasse har arbejdet med. 
Som forælder kan du desuden bakke op om klassens fællesskab ved at støtte dit barn i at lave 
aftaler med forskellige børn på tværs af klassen. 

 
Hvem står bag?
Min skole – Min ven er udviklet i et tæt samarbejde mellem Red Barnet og Call me – Tal ordent-
ligt. Vi arbejder på hver vores måde sammen med skolerne for at hjælpe både ledelse, lærere, 
pædagoger, elever og forældre til en hverdag med bedre trivsel. Det er derfor helt naturligt for 
os at arbejde sammen om at skabe bedre trivsel for børnene i skolerne.
 
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!

Skolernes Trivselsdag 2018

Tak for jeres tilmelding til Min skole – Min ven!

Denne pakke indeholder:     
• Plakater til alle klasser, der deltager
• Wall sticker (én pr. matrikel)

Materiale til download:
På redbarnet.dk/minskoleminven finder du følgende:
• Undervisningsvejledning og cases til indskolingen
• Undervisningsvejledning og cases til mellemtrinnet
• Undervisningsvejledning og cases til udskolingen 
• Plakat (i pdf-version)
• Ekstra blade til wall sticker
• Emojis (smileyer) til ”humørstafet” i indskolingen

Montering af wallsticker – gøres bedst af 2 personer:
1. Træet hives forsigtigt af papiret 

2.  Påbegynd monteringen på den ønskede overflade med bunden af træet.  
Skrab folie godt fast ved hjælp af et kreditkort eller en lineal med et stykke stof  
eller lign. omkring. Stoffet gør, at motivet ikke ridses ved et uheld 

3.  Inden videre montering tjekkes det, at træet sidder i den position, det skal have

4. Nu fortsættes monteringen ved stille og roligt at skrabe folien på plads

5. Når man når til grenene, sættes tempoet ned, så man er sikker på,  
 at alle grene kommer på plads

6. Træet er færdigt, og nu monteres blade osv på træet efter ønske

Husk at printe ekstra kronblade til trivselstræet på redbarnet.dk/minskoleminven,  
så eleverne kan sætte deres budskaber på trivselstræet – og I kan se det vokse.

En god idé
I kan sætte ekstra fokus på skolens arbejde med trivsel ved at kontakte den lokale avis  
og bede dem besøge jer i løbet af trivselsdagen. Ved at få jeres trivselsarbejde synliggjort  
i medierne kan I øge motivationen hos både elever, forældre og lærere samt styrke  
opbakningen til projektet.

Hvis I har modtaget et forkert antal plakater eller wall stickers,  
bedes I kontakte sofie.heilskov@callme.dk

Vi håber, at I får en rigtig god trivselsdag.
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