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Handleplan for arbejdet med  

trivsel på Vibeskolen 
 

 

 

På Vibeskolen foretages der hvert år en trivseslmåling. Den årlige trivsels-

måling indeholder også en undervisningsmiljøvurdering, hvor eleverne sva-

rer på spørgsmål om de fysiske rammer. Trivselsmålingen giver os et billede 

af, hvor godt vores elever trives. Trivselsmålingen foretages gennem pro-

grammmet ”Klassetrivsel.dk” 

 

Årgangskonference: 

Trivselsmålingen fortæller noget om, hvordan eleverne trives. Trivselsmå-

lingen følges op hvet år på en årgangskonference, hvor afdelingsleder sam-

men med lærere og pædagoger fra det enkelte årgangsteam drøfter, om der 

skal ske særlige tiltag på årgangen eller i den enkelte klasse som opfølgning 

på trivselsmålingen. Hvis det skønnes relevant at få områder i trivselsmålin-

gen uddybet, så foretages der yderligere vurdering af klassens trivsel via en 

særlig målrettet trivselsmåling i ”Klassetrivsel.dk” forud for årgangskonfe-

rencen. 

  

Dokumenter der understøtter vores arbejde med trivsel på Vibeskolen 

På Vibeskolen er der udarbejdet særlige dokumenter, hvor der er beskrevet 

retningslinjer for, hvordan vi arbejder med at understøtte den gode trivsel på 

Vibeskolen. Herunder også dokumenter, som beskriver vores arbejde med at 

undgå mobning på Vibeskolen. 

 

Trivselsdag 

På Vibeskolen deltager vi i den årlige nationale trivselsdag, som er den før-

ste fredag i marts måned. Temaerne for trivselsdagen varierer fra år til år.  

 

AKT-team 

Vi har et hold af pædagoger, som er opsøgende i forhold til de elever, som 

af den ene eller anden grund har det svært. Pædagogerne er tilknuttet de for-

skellige faser,men er også smalet i vores AKT-team, som ledes af vores 

SFO leder. AKT_pædagogerne arbedet både med akut opgaver og med 

langsigtede opgaver, hvor de fx laver forløb i forhold til klasser, grupper af 

børn, eller enklte elever.  
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