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Trivselsarbejdet på Rønne Privatskole 

 

Rønne Privatskoles handleplan ved 

En elev i mistrivsel 
Hvad kan være tegn på mistrivsel: 

 trækker sig fra venner og kammerater 

 virker trist, træt, ligeglad, energiforladt eller rastløs, urolig, aggressiv 

 mister interesse for hverdagen f.eks skolen 

 mister interesse for fritidsaktiviteter 

 ses ofte alene i undervisningen og frikvarterer 

 fysiske tegn på mistrivsel – undervægt/overvægt, blå mærker o.lign. 

 

OBS! Er du alvorligt bekymret for en elevs trivsel i hjemmet, skal du straks underrette ledelsen og kommunen mundtligt eller 

skriftligt.   

 

Hvad bør gøres: 

 

Forældres/kontaktpersoners opgave: 

 Informerer klasselærer ved mistanke og/eller viden om mistrivsel 

 Holder løbende kontakt med klasselærer 

 

 

 

Klasselærerens og klasseteamets opgave: 

 Klasselæreren tager en alene snak med eleven, hvor f.eks. der spørges ind til, hvordan hun/han har det. Vær 

opfølgende efter denne snak.  

 Bekymring deles med elevens andre lærere og SFO.  

 Afhold eventuelt et LP-forløb (læringsmiljø og pædagogisk analyse) 

 Vurder alvoren i problematikken. Tag kontakt med forældre, ledelsen og/eller ressurceperson. Der indkaldes 

eventuelt til et netværksmøde. 

 Skab et rum for dialog. Hvis det er muligt tages problematikken op i klassen som gruppe. Åbenhed og tryghed er 

vigtigt. Dog med respekt for elevens ønsker og behov. 

 Vær opmærksom på, hvordan eleven indgår i sociale sammenhænge. Lav en undersøgelse på www. klassetrivsel.dk for 

at få et indblik i elevens sociale placering i klassen. 

 Undersøg hvem der kan hjælpe eleven. Vær opmærksom på om eleven har andre børn og/eller voksne, de kan tale 

med, hvis han/hun har problemer eller han/hun er ked af det. 

 Sørger for løbende dialog med eleven 

 Sørger for løbende dialog med forældre. Få en status på situationen, hvad sker der? - Skabe en fremadrettet kontakt 

med familien - Aftale, hvem der gør hvad - Aftale, hvornår der skal samtales igen. 

 

 

 

SFO’s opgave: 

 Sørger for at eleven har en kontaktperson i SFO tiden, som er ekstra opmærksom på barnet 

 Sørger løbende dialog med klasselærer for at opdatere hinanden på status og eventuelle aftaler indgået med forældre. 

 

 

 

Skolelederens opgave: 

 Indkalde til netværksmøde. 

 Være bindeled mellem elevens lærere, forældre og evt. ressurcepersoner. 

 Ansvar for at sagen afsluttes 

 

 

 


