
Workshop om 
Jyderup Skoles
værdigrundlag

Hvordan får vi alle omkring skolen til at 

opleve den bedst mulige trivsel både i 

skoletiden og i timerne i fritidstilbuddet?



Program for 
aftenen
- Velkommen ved skoleleder

- Susanne fra ressourceteamet giver et bud på, hvordan hun 

arbejder med trivsel i klasserne

- 4 runder ved bordene

- egen refleksion

- fælles drøftelse med noter 
på Post-it-sedler

- Sidste runde sammen med forældre fra egen afdeling 
(indskoling, mellemtrin, udskoling)

- Tak for i aften og giv os et godt råd…



1. Runde

Egen refleksion i 2 minutter Hvad lægger du i ordet 
GLÆDE?



1. Runde GLÆDE 

Fælles ved bordet:

Hvordan kan I som forældre bidrage med, at netop dette 

ord præger dit barns hverdag på skolen og i eventuelt 

fritidstilbud?

Hvordan oplever I dette ord præge jeres barns hverdag?

RØD POST-IT



2. Runde 

Egen refleksion i 2 minutter Hvad lægger du i ordet 
FÆLLESSKAB? 



2. Runde FÆLLESSKAB  

Fælles ved bordet:

Hvordan kan I som forældre bidrage med, at netop dette 

ord præger dit barns hverdag på skolen og i eventuelt 

fritidstilbud?

Hvordan oplever I dette ord præge jeres barns hverdag?

GRØN POST-IT



3. Runde

Egen refleksion i 2 minutter Hvad lægger du i ordet TILLID?



3. Runde TILLID  

Fælles ved bordet:

Hvordan kan I som forældre bidrage med, at netop dette 

ord præger dit barns hverdag på skolen og i eventuelt 

fritidstilbud?

Hvordan oplever I dette ord præge jeres barns hverdag?

BLÅ POST-IT



4. Runde

En repræsentant fra 

skolebestyrelsen eller en fra 

gruppen præsenterer 

bordets overvejelser i korte 

træk.

Pointer fra farvede post-it 

hænges op på tavle.



Sidste runde
Hvad går vi som kontaktforældre tilbage til de andre forældre 
med? 

TO-GO:

Et godt råd til skolen og til skolebestyrelsen?

Skriv det på den GULE POST-IT og sæt den på tavlen, når du 
går…

1000 tak for jeres bidrag og engagement i jeres børns skole!
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