Skoletrivselforalle.dk kan hjælpe med at
styrke skolens strategiske trivselsarbejde
Nu tilbydes alle skoleledelser i Danmark et nyudviklet
gratis værktøj, der har til formål at styrke skolens strategiske
fokus på trivsel.
Trivselsarbejdet på skolerne må aldrig blive en brandslukningsopgave, sporadisk eller være afhængigt af enkelte
ildsjæle og fagpersoner. Skoletrivselforalle.dk’s følge- og ekspertgruppe anbefaler, at skoler sætter større fokus på det
strategiske trivselsarbejde for at styrke det. Skoletrivselforalle.dk kan hjælpe med at kvalitetsudvikle skolens trivselsarbejde.

Værktøjet tilbyder en overskuelig proces, faciliteret af bl.a. videomateriale, samt ekspertviden fra forskning, lovgivning og
praksis. Processen hjælper med at skabe overblik og sammenhæng over, hvor skolen er lige nu, og hvor det giver mening at
sætte ind for at forbedre skolens trivselsarbejde. Det gør det nemmere for ledelsen at pejle efter og nå i mål med deres egne
relevante trivselstiltag. Samtidig ligger fokus på at videreudvikle på alt det gode arbejde med trivsel, ledelsen allerede er i
gang med.

Værktøjet og dets materialer er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og Psykiatrifonden i samarbejde
med Ikast-Brande Kommune og i alt 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere fra skoler i hele landet.

Skoletrivselforalle.dk er skabt til den virkelighed, skolerne navigerer i hver eneste dag. Et gratis tilbud, som er simpelt og
konkret, men som samtidig griber skoleverdenens kompleksitet og støtter ledelsen i at skræddersy trivselstiltag til deres egen
kontekst.

Gå ind på skoletrivselforalle.dk og se, hvordan alle skoler let kan komme i gang. Hjemmesiden giver inspiration til, hvilke
fokusområder og indsatser, der vil være skolens næste, bedste skridt.

En lang række parter i og omkring skolen er enige om at anbefale, at skoleledere og trivselsteams bruger 'Skoletrivsel for
alle' på deres skole til at styrke skolens strategiske trivselsarbejde:

Danmarks Lærerforening v. Niels Lynnerup

Skole og Forældre v. Cecilie Harrits

Skolelederforeningen v. Peter Nellemann

Danske Skoleelever v. Esther Vyff Balslev Petersen

BKF, Børne- og Kulturchef Foreningen v. Christian Rotbøl

Dansk Friskoleforening v. Vibeke Helms

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Læring og Filosofi

Københavns Professionshøjskole v. Lektor Hanne Viskum

v. Professor Hanne Kathrine Krogstrup
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er udarbejdet med midler
fra Sundhedsstyrelsen

