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UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

DCUM, fyldt med viden og debat om gode

Sammen om gode børne- og
undervisningsmiljøer

børne- og undervisningsmiljøer. Vi hos

En øget dialog med omverdenen har styrket

DCUM har det sidste år arbejdet målrettet

DCUMs samarbejdsflader og banet vejen

på at levere materiale til de praktikere, der

for nye, spændende projekter. Synlighed og

hver dag arbejder med vores børn og unge.

Styrkende samarbejder har haft en særlig

Vi håber, at den viden vi har formidlet i 2016

prioritet i 2016, hvor vi blandt andet har

er blevet brugt i indsatser der styrker børn,

formidlet gode eksempler på børne- og un-

elever og studerendes trivsel, børne- og

dervisningsmiljø og deltaget i debatter om alt

2016 har været endnu et fantastisk år for

undervisningsmiljø – det vi kalder viden til

fra digital dannelse, mobning og kedsomhed

2016 – et år i antimobningens tegn

praksis.

til toiletforhold, skolebyggerier og plads til

De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne

Vi har på DCUM været i berøring med mas-

arbejde med forskningsinstitutioner og har

ser af spændende emner i 2016, fra trivsel,

været med til at bringe aktuelle emner på

Vidtrækkende samarbejder

læring, og medbestemmelse til antimobning,

banen i form af undersøgelser, rapporter og

kedsomhed og indeklima etc. Vi har også

kampagner. Hvert samarbejde og projekt har

taget et tjek på erhvervsskolereformen og

haft et mål for øje: at skabe og styrke gode

kigget nærmere på, hvordan reformens krav

børne- og undervisningsmiljøer, hvor vores

kan imødekommes i praksis. Ikke mindst har

børn og unge kan lege, udvikle sig og lære.

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget
Kolofon
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bevægelse. Vi har i 2016 styrket vores sam-

vi talt med masser af motiverede praktikere,
politikere, fonde, organisationer - og natur-

Eleverne med på råd

ligvis dem det hele handler om; børnene,

I 2016 kom vi på DCUM også tættere på

eleverne og de studerende selv. Vi har fået

eleverne og de studerende. Vi tog de unge

masser af ny viden hjem, som vi har omsat

med på råd om det gode undervisningsmiljø

til konkrete og handlingsanvisende vejlednin-

gennem faste kvartalsmøder med repræsen-

ger, værktøjer og anbefalinger til inspiration

tanter fra elevorganisationer. Samarbejdet

i praksis. Vi har gjort en dyd ud af at lytte

har en helt særlig betydning for DCUM, da

og er blevet klogere på de muligheder - men

det giver os et værdifuldt indblik i, hvordan

også udfordringer – praktikerne står overfor

eleverne og de studerende oplever undervis-

i arbejdet med at sikre trivsel og et sundt

ningsmiljøet på deres uddannelsesinstitution.

undervisningsmiljø for alle.

Den tætte dialog giver os samtidig mulighed
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Vidtrækkende samarbejder

for at udbrede vores viden og materialer gen-

plus 100 børn – som skyder op rundt om-

nem eleverne selv. Vi vil gerne styrke sam-

kring i landet. DCUM har i 2016 haft fokus

DCUMs nordiske samarbejde
blomstrer

arbejdet med elever og studerende i 2017 og

på storinstitutionerne og deres forskellige

DCUM har i det forgangne år også haft mu-

barsler med et projekt, hvor vi i fællesskab

måder at gribe trivselsarbejdet an på. Vi har

lighed for at kigge ud over landets grænser.

sætter elevernes stemme på dagsordenen.

undersøgt og givet eksempler på, hvordan

Vores nordiske netværk med særligt Norge

storinstitutionerne arbejder for at sikre ’det

og Sverige blomstrer, og vi har i 2016 blandt

Digital mobning på skemaet

nære i det store’ for det enkelte barn. DCUM

andet haft fornøjelsen af et besøg af en norsk

Undervisningsmiljøet på ungdomsuddannel-

har delt praktikernes gode erfaringer med

delegation fra Partnerskap mot Mobbing.

serne har også fyldt meget hos DCUM i 2016.

hvordan man kan sikre nærvær, tryghed og

Deling af krænkende billeder er et stigende

høj trivsel, primært gennem stærk ledelse,

Vidensdeling udover landets grænser er

problem blandt unge, og derfor valgte DCUM

god organisation og fleksible fysiske miljøer.

en af DCUMs kerneopgaver som nationalt

at sætte digital dannelse på skoleskemaet. Vi

Vi håber, at dette kan inspirere det gode triv-

videnscenter – en opgave vi fortsat vil dyrke

har deltaget i arbejdsgrupper og har udar-

selsarbejde, der foregår ude i landets dagin-

i 2017, hvor DCUM i sensommeren er vært

bejdet et inspirationsmateriale for Undervis-

stitutioner – store som små.

ved dette års Nordiske Netværksmøde. Vi ser

ningsministeriet samt dialogkort, der skal få
elever til at reflektere over deres opførsel på

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget
Kolofon

nettet.

frem til at byde vores svenske, norske, finske

Styrker trivselsmålinger elevernes
trivsel?

og islandske venner velkommen til Danmark.

Betydningen af DCUMs trivselsmålinger af-

2016 har været endnu et spændende år for

Storinstitutioner på dagsordenen

hænger i høj grad af, hvordan skolerne følger

DCUM, rig på nye samarbejder som vi i 2017

Dagtilbudsområdet har heldigvis heller ikke

op på resultaterne. DCUM har i 2016 bidraget

vil arbejde på at styrke yderligere, med det

været til at komme udenom i 2016. DCUM

med viden om, hvordan man som skole, både

formål at skabe gode vilkår og muligheder for

deltog for første gang i Sorømødet 2016,

som elev/studerende eller forvaltning, får

endnu bedre børne- og undervisningsmiljøer.

der for første gang, og med stor opbakning,

mest værdi ud af DCUMs trivselsmålinger. Vi

handlede om kvaliteten af de danske dagtil-

har holdt oplæg og ydet rådgivning, og det er

bud. DCUM gjorde på mødet opmærksom på,

vores erfaring, at rigtig mange grundskoler,

hvordan man gennem en ny styrket læreplan

erhvervsskoler og voksen- videregående ud-

kan udvikle et sundt børnemiljø og støtte op

dannelsesinstitutioner arbejder meningsfuldt

om børns trivsel, leg og læring

med både trivselsmålinger og undervisnings-

God læselyst!
Kirsten Holmgaard, bestyrelsesformand
Jannie Moon Lindskov, centerleder

miljøvurderinger. Dette arbejde vil DCUM
Et godt børnemiljø er også vigtigt i de mange
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fortsat være med til at styrke i 2017.

nye storinstitutioner - kendetegnet ved
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> Dansk Trivsels Forum 2016
Konsulentydelser

1. september 2016 stod DCUM i spidsen for
den første nationale konference for trivsel
– Dansk Trivsels Forum 2016. 350 deltagere
havde fundet vej til et udsolgt HC Andersens
Hotel i Odense, hvor temaet var ”fra kedsom-

UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

hed til trivsel”.
Fokus var derfor på kedsomhed og hvad man
konkret kan gøre for, at kedsomhed kan føre
til noget godt. Blandt oplægsholderne var

2016 – et år i antimobningens tegn
De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
Vidtrækkende samarbejder

lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Hans Henrik Knoop, Professor
Oliver P. John fra Berkeley University samt
hjerneforsker Peter Lund Madsen. Derudover
holdte 28 elever fra 5.X på Øster Farimagsgadesskole, der sammen vandt Undervisnings-

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk

miljøprisen 2016 for deres gode undervisningsmiljø, et oplæg om fællesskabet i deres
klasse og hvordan kedsomheden kan komme

Bestyrelse og budget

snigende i timerne.

Kolofon

Dansk Trivselsforum blev arrangeret i samarbejde med lektor Hans Henrik Knoop,

Dansk Trivsels Forum 2017 løber af stablen

professor Bjørn Holstein og lektor Hanne Vis-

d. 7. september 2017. Følg med på DCUMs

kum, og er en årlig tilbagevendende platform

hjemmeside for mere information.

for deling af vigtig og brugbar viden om børn
og unges trivsel.
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række eksempler fra hverdagen i tre
2016 - sikke et år!
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storinstitutioner, som viser forskellige måder
at gribe trivselsarbejdet an på. Fælles for
institutionerne er, at de arbejder for at sikre

Konsulentydelser
UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen

’det nære i det store’ for det enkelte barn.”
Rune Vinter Pedersen,
udviklingskonsulent, DCUM

Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed
2016 – et år i antimobningens tegn
De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
Vidtrækkende samarbejder

Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget

er
nh
te

DCUM i medierne

find rapp
or

Kolofon

6

DOWNLOAD

DCUM Å RSBE RE TNING 2 016
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Dansk Trivsels Forum 2016
> Konsulentydelser

DCUMs konsulenter er ofte ude af huset og

DCUMs konsulenter er eksperter i trivsels-

holde oplæg og rådgive om gode undervis-

målinger, undervisningsmiljøvurderinger,

nings –og børnemiljøer

skolebyggerier, indeklima, mobning og andre

- og 2016 var ingen undtagelse.

temaer, der relaterer sig til det fysiske, psykiske og æstetiske børne- og undervisnings-

UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed
2016 – et år i antimobningens tegn

”Hos DCUM brænder vi for de gode børne- og

miljø. I 2016 var specielt oplæg og rådgivning

undervisningsmiljøer. En DCUM-konsulent kan

om digital mobning en af de mest efter-

bidrage til at skabe et miljø, i daginstitutionen,

spurgte af DCUMs ydelser. Vores konsulenter

skolen eller på uddannelsesinstitutionen, hvor

rådgav også grundskoler om indretning af

trivsel og læring er i højsædet”

lokaler med fokus på bedre udnyttelse af

Jannie Moon Lindskov, centerleder, DCUM

eksisterende rammer.

De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne

DCUM tilbyder forskellige konsulentydelser,

Vidtrækkende samarbejder

og partnerskaber. Et DCUM-forløb er ofte de-

ofte i form af oplæg, workshops, rådgivning
signet i samarbejde med den enkelte institu-

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk

tions samt vores viden om målgruppe, emne
og aktualitet.

Bestyrelse og budget

Læs mere: DCUMs konsulentydelser

Kolofon

”Vi skræddersyer altid vores ydelser ud fra
brugerens ønsker. Det gælder både når det
drejer sig om rådgivningsforløb, oplæg eller
workshops – og det har den værdi at deltagerne ofte oplever DCUMs bidrag som meningsfuldt og professionelt”
Jannie Moon Lindskov, centerleder, DCUM
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> UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed
2016 – et år i antimobningens tegn
De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne

Vinderne af Undervisningsmiljøprisen 2016

gang om året, og det hjælper lærere og elever

blev AKT-teamet på Rosengårdskolen i

til at tale om konflikter i klassen.

Odense og 5.X på Øster Farimagsgade Skole i
København, som hver fik tildelt 50.000 kr. af

”Det er en kvalitet at trivselsarbejdet er fore-

den daværende minister for Børn, Undervis-

byggende og systematisk og man sikrer at

ning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.

alle elever som indsatsen favner kommer til
at arbejde med trivselfremmende indsatser

AKT-teamet på Rosengårdskolen:
”Sprutte forløb” og ”Sikker chat”

hvert år. Samtidig er det en kvalitet at ind-

Rosengårdsskolens Adfærd, Kontakt og

på andre skoler,” lød DCUMs begrundelse for

Trivsels-team var blandt årets vindere på

udvælgelsen.

satsen kan inspirere eller overføres til gavn

grund af deres systematiske og forebyggende
trivselsarbejde, som har skabt en hverdag

”God trivsel kommer ikke af sig selv. Årets

med færre konflikter og gensidig respekt

vindere af undervisningsmiljøprisen er levende

Vidtrækkende samarbejder

blandt skolens elever.

bevis på, at det godt kan lykkes med en fælles

DCUM i medierne

Rosengårdens AKT-team, som består af tre

Ellen Trane Nørby, fhv. minister for

lærere, har udviklet en række forebyggende

Børn, Undervisning og Ligestilling.

indsats og en god portion vilje og gå-på-mod”

Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget

AKT-forløb tilpasset hvert klassetrin fra
0-6. klasse, som f.eks. ”sprutte-forløb” til 0.
klasserne og ”Sikker chat” til 5. klasserne.

Kolofon

AKT-teamet besøger hver klasse på skolen en

5.X på Øster Farimagsgade:
God KARMA fremmer undervisningsmiljøet
I 5.X på Øster Farimagsgade Skole står
KARMA for kollaboration, ansvar, refleksion,
mål og aktivitet. Det er nemlig navnet på den
model klassen bruger til at skabe et elevcentreret klasserum, hvor eleverne tager stor del
i at skabe et godt undervisningsmiljø.
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Dansk Trivsels Forum 2016
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I 5.X er emner som positiv interaktion, selvstyring, og ansvar ofte på skoleskemaet. Det
handler derfor ikke om nye møbler eller fælles arrangementer, men om at være sammen
om klassens undervisningsmiljø i det daglige.

> UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

KARMA-modellen har skabt en topmotiveret
elevgruppe, der selv udformede og indsendte
en ansøgning til Undervisningsmiljøprisen
2016.

2016 – et år i antimobningens tegn

Læs mere: Om Undervisningsmiljøprisen

De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne

”Der arbejdes konkret med positiv interakti-

UMP 2017

on, selvstyring, ansvar, bevægelse og varieret

Undervisningsmiljøprisen 2017 bliver uddelt

Vidtrækkende samarbejder

indretning. Samlet giver dette en elevgruppe

d. 3. marts 2017 af Undervisningsminister,

som er stolte, motiverede og glade for at gå

Merete Riisager og du kan allerede nu se de

i skole,” var DCUMs begrundelse for udvæl-

nominerede til prisen på DCUMs hjemme-

gelsen.

side.

”Et godt undervisningsmiljø er afgørende for, at

Læs mere: UMP 2017: Og de nominerede er…

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget

eleverne trives og lærer mest muligt. Derfor er
Kolofon

det værd at fremhæve institutioner, der gør en
særlig indsats på området. Årets vindere har
begge arbejdet med at gøre det gode undervisningsmiljø til en naturlig og konstant del
af skoledagen. Begge eksempler viser, at det
betaler sig at sætte handling bag de gode ideer
– og det kan både være de voksne og eleverne,
der gør det,”
Ellen Trane Nørby, fhv. minister for

9
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”Med udgangspunkt i den
Nationale Trivselsmåling 2015, den
største undersøgelse af elevtrivsel i
Danmark nogensinde, ser vi nærmere
på elevernes oplevelser i skolen og
fokuserer særligt på den milde form
for mistrivsel, der kaldes kedsomhed.”
Jannie Moon Lindskov,
centerleder, DCUM
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> Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

Kedsomhed i skolen var også et DCUM-tema

Rapporten viser, at kedsomhed er med til at

i 2016. Resultaterne fra Den Nationale Triv-

underminere skolens formål; nemlig ele-

selsmåling fra 2015, blev i 2016 brugt til at

vernes almene skoletrivsel, læring, social

udarbejdede to rapporter om kedsomhed: en

forbundenhed, troen på sig selv etc. Rap-

kvantitativ rapport efterfulgt af en kvalitativ

porten bekræfter derfor, at kedsomhed er

rapport.

et alvorligt problem i skolen, der ikke bør
siddes overhørig.

”Resultaterne fra trivselsmålingerne giver skoler og kommuner mulighed for systematisk at
følge og identificere problemer eller mønstre i

2016 – et år i antimobningens tegn
De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
Vidtrækkende samarbejder
DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget

Læs mere: Fra kedsomhed til trivsel i skolen

mer til udtryk i matematikundervisningen eller

Det er kedeligt at kede sig
- kvalitativ undersøgelse

i skolegården.”

Som en efterfølger til den kvantitative rap-

relation til trivsel, som ikke nødvendigvis kom-

Ellen Trane Nørby, fhv. Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling

Fra kedsomhed til trivsel i skolen
- kvantitativ undersøgelse

port, lagde DCUM tallene på hylden og udarbejdede i efteråret 2016 en kvalitativ undersøgelse af kedsomhed blandt udskolingselever.
Rapporten, Det er kedeligt at kede sig, tager
udgangspunkt i syv fokusgruppeinterviews

I forbindelse med konferencen, Dansk Triv-

med elever i 8. og 9. klasse og sætter der-

selsforum 2016, udkom DCUM’s første rap-

for fokus på elevernes egne perspektiver på

port Fra kedsomhed til trivsel i skolen.

kedsomhed.

Rapporten indeholder en kvantitativ analyse

Rapporten tager fat i tre tematikker:

Kolofon
af data fra Den Nationale Trivselsmåling fra
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2015 og giver indsigt i den udbredte form for

Årsager til kedsomhed: undervisning, der

mild mistrivsel, som kedsomhed er. Rappor-

opleves ubrugelig og ikke interesserer den

ten er udarbejdet i tæt samarbejde med Hans

enkelte elev, kan være en årsag til kedsomhed

Henrik Knoop, lektor ved Aarhus Universitet,

i skolen, ligesom for lette eller svære opgaver,

Bjørn E. Holstein, Professor Emeritus ved

undervisning, der ikke er varieret eller en

Syddansk Universitet, og Hanne Viskum,

lærer, der virker umotiveret.

lektor ved Professionshøjskolen Metropol.
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> Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

Flugten fra kedsomheden: elever flygter

”Det kan forekomme kedeligt at studere

ofte fra det generende ubehag og oplevelsen

kedsomhed. Men når man opdager, at

af meningsløshed, som kedsomhed skaber.

mange foretrækker at give sig selv elektri-

De flygter ind i en anden verden af com-

ske stød frem for at kede sig, plejer der at

puterspil, sociale medier eller snak med

ske noget. Det er åbenbart mere ubeha-

sidemanden. Det kan have betydelige kon-

geligt ikke at opleve noget, end det er at

sekvenser både for den enkelte elevs samt

opleve noget ubehageligt. Så forandring

klassekammeraternes læringsmuligheder.

fryder fortsat, om blot den er menings- fuld
og ikke for voldsom.”

Mangel på dialog om kedsomhed: elever
2016 – et år i antimobningens tegn
De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
Vidtrækkende samarbejder

Lea H. Jeppesen,

taler ikke konstruktivt om, kedsomhed med
deres lærere. Det skyldes blandt andet, at de

analysekonsulent, DCUM
		

ikke vil gøre deres lærere kede af det eller
ikke vil blive upopulære hos lærerene. Der
mangler således en dialog mellem lærere
og elever om kedsomhed i undervisningen.

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget

Den manglende dialog udfordrer det åbne
undervisningsmiljø, elevernes mulighed for
at forholde sig til deres egen kedsomhed
samt lærernes mulighed for at få konstruktiv
feedback på sin pædagogiske og didaktiske

Kolofon

indsats.
Læs mere: Det er kedeligt at kede sig
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”Vi dykker ned i elevernes
fortællinger om årsagerne til kedsomhed,
2016 - sikke et år!
Dansk Trivsels Forum 2016

og hvad den betyder for eleven og klassen
som helhed. Materialet sætter fokus på elevernes refleksioner over, hvilken rolle de selv
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spiller i forhold til kedsomheden, og hvordan
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at mindske kedsomheden.”
Jannie Moon Lindskov,
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Mobning er stadig et problem på landets
skoler og ungdomsuddannelser. Derfor havde

Læs mere: Digital mobning i skolen

2017 – et nyt år i antimobningens tegn
I 2017 vil vi hos DCUM fortsat arbejde aktivt

DCUM i 2016 igen stort fokus på forebyggelse

Krænkende billeder

af mobning. Vi har besøgt konferencer i både

Ligesom mobning på nettet, er deling af

landets uddannelsessteder, for alle har ret til

ind- og udland for at få den nyeste viden om

krænkende billeder også et stigende problem.

et mobbefrit undervisningsmiljø, hvor læring

mobning – en viden vi har delt med elever,

Derfor udviklede DCUM i 2016 et inspirati-

og trivsel er i højsædet.

studerende, praktikere og ledere på uddannel-

onsmateriale for Undervisningsministeriet,

sessteder gennem praktiske værktøjer, oplæg

som sætter fokus på deling af krænkende

og gå-hjem-møder rundt omkring i landet.

materiale på landets ungdomsuddannelser.

Mobning på nettet og digital dannelse

Materialet kommer konkret viden og gode

Mobning foregår også på nettet og derfor

råd om håndtering af elever, der har udført

oplevede vi i 2016 en stor efterspørgsel på

eller været udsat for krænkende adfærd. In-

hjælp og inspiration til forebyggelsen af

spirationsmaterialet er et bidrag til forebyg-

mobning på de digitale medier. Derfor tog

gelse af krænkende adfærd, men kan også

DCUM rundt på skoler landet over med op-

bruges som et beredskab til skolerne, når

læg omkring digital dannelse. DCUM lavede

den krænkende adfærd har fundet sted.

også en film i samarbejde med skuespilleren
Mette Horn, der på humoristisk giver 4 gode

Aktionsplan mod mobning

råd til forældre om, hvordan man kan hjælpe

DCUM bidrog også til aktionsplanen til fore-

sit barn til opnå gode digital vaner.

byggelse og bekæmpelse af mobning, som

Kolofon

for at forebygge og bekæmpe mobning på

Undervisningsministeriet offentliggjorde i
Se videoen her:

2016. Aktionsplanen giver på baggrund af
den nyeste forskning på området en række
konkrete råd og anbefalinger om forebyggel-

Sidst, men ikke mindst, udviklede vi også

se og bekæmpelse af mobning. DCUM kom i

et værktøj til skole-forældre samarbejdet i

den forbindelse med en kvalificering og input

grundskolen omkring børnenes adfærd på

til arbejdet.

internettet. Værktøjet hjælper forældre og
skole med at starte en dialog om børnenes
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De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
2016 - sikke et år!
Dansk Trivsels Forum 2016
Konsulentydelser

Erhvervsskolerne scorer generelt lavt i

Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed
2016 – et år i antimobningens tegn
> De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
Vidtrækkende samarbejder

Hvilke bygningsfysiske opdateringer og

viste Erhvervsskolernes første nationale triv-

justeringer kræver erhvervsskolereformen? skolernes fysiske rammer, som skal sammen-

selsmåling, som blev indført med erhvervs-

reformen, og de krav den stiller til erhvervstænkes med didaktiske, organisatoriske og

• Skolen som social ramme

strukturelle prioriteringer ude på skolerne.

nærmere på de fysiske rammer på erhvervs-

Hvordan kan det fysiske miljø understøtte

Projektet danner afsæt for refleksion og

skolerne i projektet De fysiske rammer på

skolen som social ramme?

inspiration til indsatser omkring de fysiske

erhvervsuddannelserne.
			

rammer på erhvervsskolerne samt anbefalin• Rammer til motion og bevægelse

ger til, hvordan reformens krav kan imøde-

Projektet er en rundspørge, som er udviklet

Hvordan kan erhvervsskolerne arbejde

af DCUM i samarbejde med SIGNAL Arkitek-

med de fysiske rammer, så de understøtter

ter. Udover trivselsmålingen, bygger rund-

reformens krav om 45 minutters gennem-

Overordnet ser, har vi på DCUM øget vores

spørgen videre på et kvalitativt projekt fra

snitlig bevægelse hver dag på grundforløb

fokus på erhvervsskoleområdet i 2016, med

2015, om de mest presserende designmæs-

1 og 2?

en række vejledninger, værktøjer og undersø-

sige udfordringer, som erhvervsskolerne står
overfor. Den aktuelle rundspørge var målret-

DCUM i medierne

Projektets formål er at sætte fokus på

spørgsmål om de fysiske rammer. Sådan

skolereformen fra 2015. Derfor har DCUM set
UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen

• Det organisatoriske niveau

kommes i praksis.

gelser. Vi håber at vores materialer når helt
• Virkelighedsnær undervisning

ud på skolerne, hvor det konkrete arbejde

tet elever, undervisere og ledere på danske

Hvordan kan erhvervsskolerne arbejde

foregår og kan være med til at skabe gode

erhvervsskoler og omhandler de designmæs-

med det fysiske miljø i forhold til at skabe

undervisningsmiljøer på landets erhvervs-

sige udfordringer som er påpeget i tidligere

virkelighedsnær og praksisorienteret un-

skoler.

Bestyrelse og budget

undersøgelser.

dervisning?

Kolofon

Projektet zoomer ind på fire centrale indsats-

Projektet viser bl.a., at de deltagende ledere

områder, der både berører det overordnede

rangerede indsatsen for at gøre skolen mere

organisatoriske niveau, samt mere konkrete

attraktiv som social ramme højest blandt

indsatser indenfor skolens faglige og sociale

de fire indsatområder. Det mener vi på

ansvarsområder. Indsatsområderne giver et

DCUM er meget positivt, da det indikerer,

billede af de muligheder og udfordringer, der

at erhvervsskolerne har et øget fokus på

er i arbejdet med de fysiske rammer i forhold

undervisningsmiljøet samt elevernes gene-

til erhvervsskolereformen. De fire områder

relle trivsel i arbejdet med at skabe en god

er følgende:

og attraktiv skole.

Det nye DCUM.dk

15

DOWNLOAD

DCUM Å RSBE RE TNING 2 016

find rapp
or
t
en

her

2016 - sikke et år!
Dansk Trivsels Forum 2016
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”Med dette materiale ønsker vi på
DCUM at sætte fokus på erhvervsuddannelsernes
fysiske rammer, og samtidig give anbefalinger
til, hvordan erhvervsuddannelsesreformen kan
imødekommes i praksis.”
Rasmus Challi, chefkonsulent, DCUM
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Vidtrækkende samarbejder
2016 - sikke et år!
Dansk Trivsels Forum 2016
Konsulentydelser
UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

Undervisnings- og børnemiljø dækker en

Vi er meget glade og tilfredse med vores eks-

række områder, fra trivsel og mobning til

terne samarbejder og håber i 2017 opstarte

indeklima og fysiske rammer. DCUM har

nye samarbejder til gavn for børne- og un-

derfor et vidtrækkende netværk og eksterne

dervisningsmiljøet i danske dagtibud, skoler

samarbejder, som vi i 2016 har udbygget med

og uddannelsesinstitutioner.

en række nye parter.
I 2016 har vi bl.a. udviklet et rådgivningsmateriale om trivsel til folkeskolen i samarbejde
med Trygfonden, og sammen med Signal

2016 – et år i antimobningens tegn
De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne
> Vidtrækkende samarbejder

arkitekter lavet et materiale om udnyttelsen
af de fysiske rammer på erhvervsuddannelserne.
DCUM indledte i 2016 også et samarbejde
med Rockwool Fonden om undervisningsma-

DCUM i medierne
Det nye DCUM.dk
Bestyrelse og budget

terialet Perspekt.
Perspekt er målrettet børn i grundskolen og
bidrager til at skabe et godt undervisningsmiljø, som styrker fællesskabet i klassen ved

Kolofon

at træne elevernes emotionelle, personlige
og sociale færdigheder. Materialet giver bud
på undervisning med mange praktiske øvelser, som lærer eleverne nye færdigheder på
en engagerende og sjov måde.
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Dansk Trivsels Forum 2016
Konsulentydelser
UMP 2016 – AKT-team og
Karma-model vandt prisen
Trivselsmålingen 2016 – fokus på
kedsomhed

DCUM i pressen

DCUM på de sociale medier

2016 var et fantastisk år for DCUM i me-

2016 var også et godt år for DCUM på de so-

dierne. Rekorden i medieomtale sat i 2015

ciale medier. Bl.a. er antallet af ’synes-godt-

blev slået, da DCUM i det forgangne år fik

om’ tilkendegivelser af DCUMs Facebookside

mest omtale i de danske medier i centerets

tredoblet fra 782 til 2384.

historie.
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Læs: Derfor keder børn sig i skolen

De fysiske rammer på
erhvervsuddannelserne

Siden er redigeret/layo
utet af:
Pernille Mac Dalland/Christ
ine Vierø

Hvad er den vigtigste nyhed?

Kursustiltag. Politikens

32 år,
Mercantec, Viborg

»Det må være Englands
med i,
afda det jo potentielt er mange
stemning om EU og så
snakpenge, der forsvinder ud
ken om børnechecks«.
af
landet. Hvis børnene nu
»Med England, så er det
bor i
noet andet land, hvor leveomget, der har stor betydning,
da kostningerne er helt
anderleEngland jo er en stor del
af EU. des, hvorfor skal
de så have
Hvis de nu siger, at EU ikke
er
rettighedern
e fra Danmark og
noget for dem, jamen så
kan
ikke deres eget land?«.
det blive svært at stå stærkt
over for Rusland og USA,
hvis
Hvor har du hørt om det?
der pludselig slipper lande
ud »Typisk på Facebook
eller i TV
af EU til højre og venstre«.
Avisen. Det er ofte noget,
»Det om børnechecken
jeg
er
læser, når det popper op
på

Undervisningspris
til-elev-undervisning: Lad
har sammen med Lundbeckfon
eleverne lære af
den tilrethinanden’ og ’Giv eleverne
telagt en kursusrække,
hovedrollen:
som landets lærere
Elevinddragelse i undervisnin
gratis kan deltage i. Her
gen’. Formåvil tidligere vindelet er at sætte fokus på
re af Undervisningsprisen
praktiske metoder,
i samarbejde
der er med til at sætte elevernes
med en række eksperter
læring og
præsentere deltamotivation i centrum.
gerne for praktiske værktøjer,
som de kan
»Lundbeckfondens vision
bruge i deres egen undervisnin
er at skabe
g i dagligbedre liv gennem ny viden.
dagen.
Jo bedre og
mere engagerende undervisnin
»Vi har med Undervisnin
gen er, jo
gsprisen de sestørre motivation til at
neste 3 år sat fokus på den
lære og søge yderliinspirerende læ- gere
viden får eleverne. Det
rer og den gode undervisnin
hele starter
g. Nu går vi
med læreren
skridtet videre og giver
landets lærere mu- rollemodel«, som formidler, inspirator og
lighed for at dele viden
siger Anne-Marie Engel,
og erfaringer med
forskningschef i Lundbeckfon
konkrete undervisningsforløb«,
den.
siger Polikristian.trojaborg@pol.dk
tikens ansvarshavende
chefredaktør, Bo Lidegaard.

nettet. Mine nyheder får
jeg
fra sådan lidt over det hele«.

Hvad er den vigtigste
begivenhed i dit liv lige

nu?

»Åh, det må være, at jeg
snart
har svendeprøve«.
»Man bliver lidt spændt
på,
om det går godt eller skidt
–
eller måske rigtig skidt.
Det er
jo afgørende for, om jeg
har
en uddannelse, jeg kan
bruge
til noget bagefter«.

Den øgede omtale skyldes en række DCUM-

kristian.trojaborg@pol.dk

initiativer, så som den nationale
trivselsmåTV

Se videoen her

Kursernes emner er blandt

ling og Dansk Trivselsforum.
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Like os her
Sådan booster du dit en
erginiveau

Læs: Hver femte elev bliver mobbet i skolen
– Jyllands Posten

Det kan være svært at holde
et
men en varieret kost og fokus på jævnt energiniveau i løbet af dagen,
fuldkornsprodukter kan gøre under
værker
Christina Ledertoug
redaktionen@sondagsavisen.dk

”

Fuldkornsprodukter holder
os mætte i længere tid, fordi
kroppen får noget
at arbejde med
Mette Lilliendahl,
klinisk diætist

nyheden om DCUMs
D nye rolle som nationalt
anti-mobbeorgan.
agen er kun et par
timer gammel, men hvis
trætheden allerede banker
døren, og energien ligger på
på
et meget lavt niveau, kan
det
føles som en kamp.
Men med en varieret kost
fyldt med fuldkorn kan
du
bekæmpe trætheden og
få
masser af energi, der varer
knækbrød, fuldkornspasta
dagen igennem.
eller fuldkornsris. Foruden
»Fuldkornsprodukter
fuldkorn skal du sørge for
holder os mætte i længere
få 600 gram frugt og grøntat
tid, fordi kroppen får noget
om dagen.
at arbejde med. Det er med
»Når man spiser sundt
at give et stabilt blodsukk til
er,
og varieret, får man alle
som betyder, at man får
de
mere
næringsstoffer, som kropoverskud og bliver mindre
pen har brug for til at holde
træt,« siger Mette Lillienda
der er autoriseret klinisk hl, et stabilt energiniveau hele
dagen,«
forklarer Mette Lildiætist.
liendahl.
Fødevarer med fuldMange danskere får
korn kan blandt andet være
desuden for lidt D-vitami
havregryn, rugbrød, groft
n,
specielt her om vinteren.
Det

FEM KILDER TIL ENERGI, DU

SPINAT

INGEFÆR

Ingefær virker antiinﬂammatorisk
sestilstande, sætter forbrændin på betændelgen i vejret og øger
dermed energiniveauet.
Indhold: Vitaminer og mineraler,
især kalium, mangan, kobber, magnesium og
vitamin B5 og B6.

Fuldkorn giver energi og
er med til at holde blodsukke
ret stabilt.
Foto: Colourbox

gør, at man bliver hurtigere
træt og mangler overskud
.
»Derfor er det også vigtigt
at få D-vitamin gennem
fed
ﬁsk eller som kosttilskud
i form af ﬁskeolie,« siger
diætisten.

spise to til tre sunde mellemmåltider ud over de
tre
hovedmåltider.
»Som mellemmåltid kan
man med fordel spise noget
forskelligt frugt eller grønt,
der bidrager med vitamine
r
og mineraler, og som optages
Husk de sunde mellemm
åltider
hurtigt
»En af følgerne ved
kroppen,
Mette Lilliendahl anbefaler
at blivei slået
eller « siger hun.
En god idé er også at supogså, at man tilfører næring
plere med lidt groft knæktil kroppen løbende, så celbrød eller andet fuldkorn
lerne hele tiden er tanket
sgodt brød, der får energien
op.
fra
mellemmåltidet til at holde
Derfor skal man huske at
længere.

CHILI

Hallo, er der en lærer
til

YORK-AUKTION
Auktioner & Vurdering
ing

S

EDAMAMEBØNNER

stede på skolen?

UDDANNELSESANALYSE
JACOB FUGLSANG

2

Edamamebønner giver en længerevar
mæthedsfornemmelse og stabiliserer ende
blodsukkerreguleringen, så mætheden
føles længere.
Indhold: Protein, fedt, kostﬁbre
samt vitamin B og E
og calcium, fosfor, jern, kalium
og zink.
Kilde: Lena Vindt Holm, professionsba
chelor i ernæring og sundhed

3

Emhætter, Køleskabe, Fryseskabe
,
, Plankeborde, Kurvemøbl
ner, Snekastere, Havefræser
er, Fejemaskie, Motorsave, Vibrationsp
lader, Buggi trailer,
Pappresse, Pallereol, El/hæve
sænke skriveborde, Hånd
Byggematerialer, Paller med
og el- værktøj,
skruer-søm m.m., Jerry Cans,
Svejsemaskiner, Industristøv
Pallevogne,
suger, Affaldscontainer, Industrilam
Værktøjskasser, Karburator
per,
sprit, Plænetraktorer, Græsslåma
Kompressorer, Højtryksren
skiner,
sere, Ridgid 300 gevindskæ
remaskine,
Profiljernssaks, Overskærin
gsmaskine Thomas, Alu ramper,
Stropper, Stenvogn, Fliseklipper
kørerampe,
, Brændekløver, Lys bom,
Hydraulik station, LP plader,
Trædrejebænk,
Diverse RETRO ting, Mini
Crossere 3 og 4
hjulet, Cykler, Alufælge, Alu
stiger, Kaffemaskine, Møbler:
kurvemøbler, Reoler, Piet
bla.
Teak
og
Hein
spilleautomat, Ure, guld og elipsebord, 7’er stole, Figurer, Gl.
sølvsmykker, Konference
stole, samt meget

Auktionsadresse: Waldem
arsvej 1, 4296

Se auktionskataloget
på york-auktion.dk.
Betaling: kontant, dankort,
mobilpay & SWIPP

PALLE JUUL,

32 år,
Mercantec, Viborg

pol.dk

Nyrup

York Auktion ApS - Waldemar
svej 1, 4296 Nyrup - Tlf
70 20 36 06
www.york-auktion.dk

KØB 6 - BETAL FOR 5

Du har nu mulighed for at få
de ikoninske Hans J.
Wegner stole fra Carl Hansen
& Søn
pagnepris. Når du køber 6, betaler til en kamdu kun for de 5.
Vælg imellem CH20, CH29
eller CH33 som alle er
designet af Wegner i 1950’erne.

til-elev-undervisning: Lad
eleverne lære af
hinanden’ og ’Giv eleverne
hovedrollen:
Elevinddragelse i undervisning
en’. Formålet er at sætte fokus på
praktiske metoder,
der er med til at sætte elevernes
læring og
motivation i centrum.
»Lundbeckfondens vision
er at skabe
bedre liv gennem ny viden.
Jo bedre
mere engagerende undervisning og
en er, jo
større motivation til at
lære og søge yderligere viden får eleverne.
Det hele starter
med læreren som formidler,
inspirator og
rollemodel«, siger Anne-Marie
Engel, forskningschef i Lundbeckfon
den.

p uge 9-16 2016
»Vi har med Undervisnin
gsprisen de seneste 3 år sat fokus på den
inspirerende lærer og den gode undervisning
. Nu går vi
skridtet videre og giver
landets lærere mulighed for at dele viden
og erfaringer med
konkrete undervisning
sforløb«, siger Polikristian.trojaborg@pol.dk
tikens ansvarshavende
chefredaktør, Bo Lidegaard.
WWW Læs
mere om indholdet og
Kursernes emner er blandt
andet ’Elevunderviserne på politiken.dk/k

urser

TV
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DR2
30.marts

Søndagsavisen 25.-26. februar
2016

Mad

Sådan booster du dit energi
niveau

Det kan være svært at holde
et
men en varieret kost og fokus på jævnt energiniveau i løbet af dagen,
fuldkornsprodukter kan gøre under
værker
»voldsomt og alt for mange«,
siger Erik

Christina Ledertoug
redaktionen@sondagsavisen.dk

D

HANS J. WEGNER

kristian.trojaborg@pol.dk

Kursustiltag. Politikens
Undervisningspris
har sammen med Lundbeckfon
den tilrettelagt en kursusrække,
som landets lærere
gratis kan deltage i. Her
vil tidligere vindere af Undervisningsprisen
i samarbejde
med en række eksperter
præsentere deltagerne for praktiske værktøjer,
som
bruge i deres egen undervisning de kan
i dagligdagen.

Indhold: Vitaminer og mineraler
som fosfor,
kalium, magnesium, natrium,
zink og jern.

UMP
TV2 Fyn
19.marts
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LØRDAG D. 5. MARTS
KL. 10.00

Hvad er den vigtigste nyhed?

»Det må være Englands
med i, nettet. Mine nyheder
affår jeg
da det jo potentielt er mange
stemning om EU og så
fra sådan lidt over det hele«.
snakpenge, der forsvinder ud
ken om børnechecks«.
af
landet. Hvis børnene nu
»Med England, så er det
bor i
Hvad er den vigtigste
noet andet land, hvor leveomget, der har stor betydning,
begivenhed i dit liv lige
da kostningerne er helt
nu?
anderleEngland jo er en stor del
»Åh, det må være, at jeg
af EU. des, hvorfor skal
snart
de så have
Hvis de nu siger, at EU ikke
har svendeprøve«.
er
rettighederne fra Danmark
noget for dem, jamen så
og
»Man
bliver lidt spændt på,
kan
ikke deres eget land?«.
det blive svært at stå stærkt
om det går godt eller skidt
–
over for Rusland og USA,
eller måske rigtig skidt.
hvis
Hvor har du hørt om det?
Det er
der pludselig slipper lande
jo afgørende for, om jeg
ud »Typisk på Facebook
har
eller i TV
af EU til højre og venstre«.
en uddannelse, jeg kan
Avisen. Det er ofte noget,
bruge
»Det om børnechecken
jeg
til noget bagefter«.
er
læser, når det popper op
på

Larsen

Politiken tilbyder kurse
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Udvalgte DCUM Pressekli

Chili er forfriskende og sansevækk
det varmer og øger svedproduk ende, ligesom
tionen. Dermed
øges energien i kroppen.
Indhold: Vitaminer som A, B,
C, E, folat, mangan,
kalium, thiamin, kobber.
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Melon indeholder meget vand
og
væskebalancen. Det kan mindske gavner dermed
træthed og
dehydrering.

MELON

Tirsdag 23. februar 2016
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OGSÅ BØR PRØVE

Booster med et hav af essentielle
vitaminer og
mineraler, så cellerne fyldes,
og kroppen kan
fungere optimalt.
Indhold: Vitaminer og mineraler,
især vitamin A, C,
K samt jern, magnesium og
folsyre.

Læs: Se listen: Disse 115 danske skoler har
problemer med arbejdsmiljøet
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2016 – et år i antimobningens tegn

En del af successen skyldes bl.a. DCUMs

Englands EU-afstemning
og børnechecks
det spændende at følge
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Fuldkornsprodukter holder
os mætte i længere tid, fordi
kroppen får noget
at arbejde med
Mette Lilliendahl,
klinisk diætist

agen er kun et par
timer gammel, men hvis
trætheden allerede banker
døren, og energien ligger på
på
et meget lavt niveau, kan
det
føles som en kamp.
Men med en varieret kost
fyldt med fuldkorn kan
du
bekæmpe trætheden og
få
masser af energi, der varer
knækbrød, fuldkornspasta
dagen igennem.
eller fuldkornsris. Foruden
»Fuldkornsprodukter
fuldkorn skal du sørge for
holder os mætte i længere
få 600 gram frugt og grøntat
tid, fordi kroppen får noget
om dagen.
at arbejde med. Det er med
»Når man spiser sundt
at give et stabilt blodsukk til
er,
og varieret, får man alle
som betyder, at man får
de
mere
næringsstoffer, som kropoverskud og bliver mindre
pen har brug for til at holde
træt,« siger Mette Lillienda
der er autoriseret klinisk hl, et stabilt energiniveau hele
dagen,«
forklarer Mette Lildiætist.
liendahl.
Fødevarer med fuldMange danskere får
korn kan blandt andet være
desuden for lidt D-vitami
havregryn, rugbrød, groft
n,
specielt her om vinteren.
Det

FEM KILDER TIL ENERGI, DU

SPINAT

INGEFÆR

Ingefær virker antiinﬂammatorisk
sestilstande, sætter forbrændin på betændelgen i vejret og øger
dermed energiniveauet.
Indhold: Vitaminer og mineraler,
især kalium, mangan, kobber, magnesium og
vitamin B5 og B6.

CHILI

Chili er forfriskende og sansevækk
det varmer og øger svedproduk ende, ligesom
tionen. Dermed
øges energien i kroppen.
Indhold: Vitaminer som A, B,
C, E, folat, mangan,
kalium, thiamin, kobber.

MELON

Melon indeholder meget vand
og
væskebalancen. Det kan mindske gavner dermed
træthed og
dehydrering.
Indhold: Vitaminer og mineraler
som fosfor,
kalium, magnesium, natrium,
zink og jern.

Fuldkorn giver energi og
er med til at holde blodsukke
ret stabilt.
Foto: Colourbox

gør, at man bliver hurtigere
træt og mangler overskud
.
»Derfor er det også vigtigt
at få D-vitamin gennem
fed
ﬁsk eller som kosttilsku
d
i form af ﬁskeolie,« siger
diætisten.

spise to til tre sunde mellemmåltider ud over de
tre
hovedmåltider.
»Som mellemmåltid kan
man med fordel spise noget
forskelligt frugt eller grønt,
der bidrager med vitamine
r
og mineraler, og som optages
Husk de sunde mellemm
åltider
hurtigt
»En af følgerne ved
kroppen,
Mette Lilliendahl anbefaler
at blivei slået
eller « siger hun.
En god idé er også at supogså, at man tilfører næring
plere med lidt groft knæktil kroppen løbende, så celbrød eller andet fuldkorn
lerne hele tiden er tanket
sgodt brød, der får energien
op.
fra
mellemmåltidet til at holde
Derfor skal man huske at
længere.

Hallo, er der en lærer
til

sted

OGSÅ BØR PRØVE

Booster med et hav af essentielle
vitaminer og
mineraler, så cellerne fyldes,
og kroppen kan
fungere optimalt.
Indhold: Vitaminer og mineraler,
især vitamin A, C,
K samt jern, magnesium og
folsyre.

EDAMAMEBØNNER

Edamamebønner giver en længerevar
mæthedsfornemmelse og stabiliserer ende
blodsukkerreguleringen, så mætheden
føles længere.
Indhold: Protein, fedt, kostﬁbre
samt vitamin B og E
og calcium, fosfor, jern, kalium
og zink.
Kilde: Lena Vindt Holm, professionsba
chelor i ernæring og sundhed
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