
SOLVANGSKOLENS TRIVSELSKANON 2021-22 
TRIVSELSKANON – DEN FORBYGGENDE INDSATS 
Det er vigtigt at have en fælles forståelse af, hvad traditioner er, hvad de skal bibringe (målet med dem). Traditioner skal forstås som 
et fælles afsæt, hvor vi deltager i sociale og/eller faglige aktiviteter, som skaber en samhørighedsfølelse. Traditioner er som 
udgangspunkt med til at skabe en større fællesskabsfølelse af, at vi gør ”noget” sammen. Derved fremstår vi som en fælles enhed 
med en fælles retning. Lærings- og trivselsaktiviteter som gentages og holdes ”i live” er med til at give elever og medarbejdere en 
fælles forståelse af nogle gode faste holdepunkter set over et skoleår. Desuden er traditionerne med til at skabe en fælles forståelse 
af, at vi viderefører gode erfaringer omkring sociale som faglige aktiviteter. Målet for vores trivselsfremmende traditioner er at skabe 
en social sammenhængskraft, for derigennem at styrke fællesskabet på Solvangskolen. Nedenstående aktiviteter kan have et 
isoleret trivselsmæssigt fokus eller være kombineret med et fagligt fokus. I så fald vil der være opstillet selvstændige mål for begge 
dimensioner. 

ÅRSHJUL FOR FÆLLES [0.-9. kl] TRIVSELSFREMMENDE TRADITIONER // AKTIVITETER 
AUG. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Første skoledag 
 
 

- 5. kl. byder velkomme til de nye elever i 0. – 
venskabsvennernes første møde 

Alle 
 
 

0. & 5. kl 

- Fælles velkomst tilbage til et nyt skoleår 
 
 
- Her indledes et samarbejde på tværs af to årgange,  som har til 

formål, at fremme ansvar og tryghed mellem eleverne. 

TRADITIONS-
KOORDINATOR 

 
0. & 5. ÅRG 
LEDELSE 

- Skolens fødselsdag den 28. august markeres, 
med fokus på trivsel i klasserne.  

- Der arbejdes i klasserne med 
trivselshandlerplaner.  

- Alle elever skriver ”Mit skolefortsæt”, som 
afleveres til UK-vejlederen. 

Alle 
 

- Vi bruger en del af dagen på at markere det generelle fokus vi har 
på elevernes trivsel. 

UK-VEJL 

- Morgensang (BM) // Fælles samling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

 
SEP. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Fælles oprydningsdag (ude & inde) Alle 
 

- Klasser // fælles arealer ryddes op. Inde- og udeområderne på og 
omkring skolen ryddes for skrald mv. Hver klasse får tildelt et 
område. 

ELEVRÅD 

- Venskabsvennedag [dag 1 af 4] 
 

Alle 
 

- Der afsættes en formiddag til at være sammen med sine 
venskabsvenner. Denne dag arrangerer de ”store”.  

ÅRG. TEAM 

- Fælles omlagt uge (Uge 40) Alle 
 

- Fælles tema/emne overskrift besluttes. Projektuge, teamuge fag- 
og trivselsdage i afdelingen, på egen årgang eller på tværs.  

ÅRG. TEAM 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Lejrskole 8. kl - Fremme trivsel blandt eleverne med et øget fokus på bevægelse 
og ansvarlighed - herunder ro, struktur og dermed trivsel for både 
elever og lærere. 

ÅRG. TEAM 

- Alle børn cykler & Aktiv rundt i Danmark BM - Glæden ved bevægelse, krop og motion i fællesskab.  
- At alle børn kan cykle og dermed sammen kan komme på tur osv. 

Skaber flere turmuligheder og mulighed for en anderledes 
skoledag. 

ÅRG. TEAM 

- International læsedag [8. sep.] (Bogvenner)  
 

ALLE 
 

- De store læser med de små (venskabsvennerne) 
 

PLC 

 
OKT. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Motionsdag Alle - En velplanlagt og struktureret dag med passende aktiviteter for 
alle. Der sigtes mod forudsigelighed, således alle kan indgå. 

ALLE 
 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

 
NOV. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Halloween BM & UM - Skrivestafet gennem hele skolen og fælles samling omkring den 
fælles skrevne historie. Hele skolen skaber noget sammen - her 
historien.  

- Tegnekonkurrence for alle elever på skolen.  

PLC 
 

- Matematikkens dag ALLE - En anderledes skoledag med tværgående gruppedannelser i 
hele børnemiljøet og ungemiljøet. 

MAT-VEJLEDER 



- Opfølgning på elevfravær (ca. efter 65 
skoledage) 

ALLE - Fokus på elever med mere en 10 % fravær (6 fraværsdage). 
Klasselærerne følger op ved evt. bekymring ved at tage kontakt 
til hjemmet for at høre, om fraværet skyldes problemer i skolen. 

LEDELSEN 
KL. LÆRER 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

 
DEC. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Luciaoptog Alle - Optog igennem hele skolen. KOR 

- Julegudstjeneste 0-1. kl - Besøg i den lokale kirke. ÅRG. TEAM 

- Fælles juleklippedag Alle - Vi samles omkring jul, fællesskab og hygge. ALLE 

- Adventsspiral BM 
 

- Eleverne reflekterer over året der er gået og tænker fremad på, 
hvad der skal ske i det nye år - både individuelt, men også hvad 
vi sammen kan glæde os til. 

BØRNEMILJØ 

- Adventssamling  BM & UM - Julesamling, hvor vi synger sammen og optræder for hinanden. ÅRG. TEAM 

- Juleafslutning Alle - Fællessang, elevoptræden og juletale for hele skolen i hallen TRADITIONS-
KOORDINATOR 

 
JAN. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Nytårskur med venskabsvennerne [dag 2 af 4] Alle 
 

- Der afsættes én time hvor de ”små” inviterer de ”store” til 
nytårskur. Vi ønsker hinanden godt nytår og starter det nye år 
sammen. 

ÅRG. TEAM 

 
FEB. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Uge sex UM & BM - UK-Vejlederen informerer og udbyder materiale og aktiviteter, 
som retter sig mod sundheds- og seksualundervisning.  

UK-Vejleder 

- Fælles omlagt uge (Uge 5) 
 

Alle - Fælles tema/emne overskrift besluttes. Projektuge, teamuge fag- 
og trivselsdage i afdelingen, på egen årgang eller på tværs.  

ÅRG. TEAM 

- Fastelavn  0-2. kl - En festlig dag på tværs ÅRG. TEAM 

- Karneval 3-5. kl - En festlig dag på tværs ÅRG. TEAM 

- Skakkens dag 3-5. kl - Skak på tværs af årgange og klasser ÅRG. PÆD. 

- Læseteater 3. kl - Gruppearbejde, hvor vi arbejder med læsning på en anderledes 
måde og hvor alle kan deltage uanset fagligt ståsted. 

PLC 

 
MAR. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Den nationale trivselsdag (1. fredag i marts)  
 

Alle 
 

- Der afsættes en hel dag for at markere og synliggøre skolens 
indsats for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke 
mobning. Trivselsdagen giver det ”fælles fodslag”, at være 
sammen om at skabe positiv opmærksomhed på og gode 
fortællinger om ”vores skole”. Der følges op og evalueres på 
dagen. 

UK-VEJLEDER 
PÆD.VEJL. (KIL) 

TRI.PÆD 

- Den nationale trivselsmåling Alle - Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. 
Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at 
elevernes trivsel skal styrkes. 

UK-vejleder 

- Idol for en dag 6. kl - Eleverne tager ansvar for egen og andres læring ÅRG. TEAM 

- Coach for en dag 8. kl - Eleverne tager ansvar for egen og andres læring ÅRG. TEAM 

- De store elevers fest UM - Et festligt arrangement for Ungemiljøet FORÆLDRERÅD 

- Kidsvolley 0.-5. kl. - Kidsvolley er et kaste-gribe-boldspil, hvor alle kan være med. På 
tværs af alle de kommunale skoler. 

ÅRG. TEAM 

 
APR. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Fælles omlagt uge (Uge 23.+ 26.-29.) ALLE - Fælles tema/emne overskrift besluttes. Projektuge, teamuge fag- 
og trivselsdage i afdelingen, på egen årgang eller på tværs. 

 

ÅRG. TEAM 

- Åben skoledag for forældre (lørdag) Alle - En helt ”almindelig” skoledag, hvor det er forældrene der er PUR & LEDELSE 



elever. 

- Læseraket BM - Temauge/projekt, hvor eleverne får viden om verden og en 
forståelse af andre kulturer. Der samarbejdes på tværs af 
årgangen? 

PLC 

- Venskabsvennedag [dag 3 af 4] Alle 
 

- Der afsættes en formiddag til at være sammen med sine 
venskabsvenner. Denne dag arrangerer de ”små”. Der fokuseres 
på et fagligt indhold, samt et positivt fælles tredje. Dagen skal 
være drevet af lyst. 

ÅRG. TEAM 

- Opfølgning på elevfravær (ca. efter 65 
skoledage) 

ALLE - Fokus på elever med mere en 10 % fravær (6 fraværsdage). 
Klasselærerne følger op ved evt. bekymring ved at tage kontakt 
til hjemmet for at høre, om fraværet skyldes problemer i skolen. 

LEDELSEN 
KL. LÆRER 

 
MAJ 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Fælles oprydningsdag (ude & inde) Alle 
 

- Klasser // fælles arealer ryddes op. Inde- og udeområderne på 
og omk. skolen ryddes for skrald mv. Hver klasse får tildelt et 
område. 

ELEVRÅD 

- Sidste skoledag for 9. klasserne  Alle - Revy, vandplaskeri, fodboldkamp og karameller 9. ÅRG 

- Forårskoncert BM - Alle klasser øver en sang, som de skal optræde med. MUS-LÆR 

 
JUN. 

Overskrift Klasse Beskrivelse Ansvarlige 

- Morgensang (BM) // Fællessamling (UM) BM & UM - Fremmer fællesskabsfølelsen og bidrager med kendskab til en 
musikalsk kulturarv fx ved fællessang.  

- Elevoplæg, fremlæggelser, optræden og præsentationer. 
- Oplæg og foredrag fra voksne 

ÅRG. TEAM 

- Rekordernes dag BM - En dag på tværs af årgange og klasser. BØRNEMILJØ 

 -         På tur med venskabsvenner [dag 4 af 4]
   

Alle  -         En tur for alle venskabsklasser på alle årgange: 0. og 5 årg., 1.   
            og 6. årg., 2. og 7. årg., 3. og 8. årg.. 4. årgang og førskolebørn.  

ÅRG. TEAM 

-   Mit skolefortsæt - evaluering Alle -   Alle elever får deres skolefortsæt fra August leveret tilbage. UK.VEJL. 

- Sidste skoledag - fælles morgenmad og 
oprydning i klasserne. 
 

- Fælles sommerafslutning i hallen 

Alle 
 

 
 
 
- Fællessang // elevoptræden // Solvangskolens sang 

ÅRG. TEAM 
 

TRADITIONS-
KOORDINATOR 

 
FASTE FOREBYGGENDE OG TRIVSELSFREMMENDE TILTAG I KLASSERNE  

Trivselsfremmende tiltag Klasse Beskrivelse Ansvarlig 
- Opstilling af klasseregler Alle - Der opstilles fælles klasseregler fra årets start, som er synlige i klassen. Disse 

evalueres/justeres løbende 
KL. LÆRER 

- Ugentlig fællesleg i frikvarter 0-5. kl - Bruges som et værktøj efter behov. ÅRG. PÆD 

- Klassemøde [Helle Høiby; 
http://dcum.dk/sammen-mod-
mobning/klassemoede] 

Alle - Der afsættes tid til afholdes af klassemøde ugentligt fx UU // FF – den 
forebyggende indsats. 

ÅRG. PÆD 
ÅRG. TEAM 

- Legegrupper  0-5. kl - Der laves (nye) legegrupper, hvert halve år. Disse fungerer i udvalgte frikvarter 
og er en del af det der sker udenfor skoletiden 

ÅRG. TEAM 
FORÆLDRERÅD 

- Spisegrupper 6-9. kl - Der laves (nye) spisegrupper, hvert halve år. Disse er en del af det der sker 
udenfor skoletiden 

ÅRG. TEAM 
FORÆLDRERÅD 

- Årligt forældrearrangement Alle - Forældrerådet planlægger en dag/aften fx hyttetur, juleafslutning osv. hvor 
teamet deltager. 

ÅRG. TEAM 
FORÆLDRERÅD 

- Kvartalsvis fælles klasse spisning i 
kantinen i 12-pausen  

Alle - Den kantineansvarlige dækker bord og koordinerer dette.  KANTINE- 
ANSVARLIG 

FOREBYGGENDE AKTIVITETER VIA SKOLENS KOMPETENCECENTER SOLSIKKEN? 
Obligatorisk indsats Klasse Beskrivelse Hvornår Omfang Ansvarlig 

- Trivsel i et 
forældreperspektiv 

0. kl - Årets første forældremøde, hvor nye forældre får en 
indføring i, hvordan vi på Solvangskolen aktivt arbejder 
forebyggende og trivselsfremmende gennem målrettede 
indsatser der styrker den enkeltes og fællesskabets 
trivsel.  

Aug. / Sep.  TRI-VEJLEDER 

- Skilsmissegrupper  
 

[Tilbuddet om deltagelse 
henvender sig til alle børn 
med skilte forældre, uanset 
om skilsmissen er aktuel 
eller ligger mange år 
tilbage. Der er 
tavshedspligt i gruppen] 

Alle - En lille gruppe [5-7] af jævnaldrende børn. En 
efteruddannet voksen gruppeleder forbereder og deltager 
i alle møder.  

- Til hver samling møder børnene en tryg og genkendelig 
ramme, hvor de taler om forskellige temaer, som 
erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre.  

- Gruppelederen vil kontinuerligt i forløbet præsentere 
forskellige øvelser.  

Hele året 8 gange af 90 
min. 

TRI. PÆD 
 

- Forebyggelse af digital 
mobning  

3.-5. kl - Sikkerchat.dk kan anvendes som oplysning til, hvordan 
eleverne klædes på til at færdes trygt på net og mobil. 

 Forløb SOL-LÆR 

- Digital dannelse 
 

1.-9. kl - Digitaldannelse.org kan anvendes som platform for 
tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse i den 

Hele året Forløb KLA.LÆRER 
SOL-LÆR 

http://dcum.dk/sammen-mod-mobning/klassemoede
http://dcum.dk/sammen-mod-mobning/klassemoede


virtuelle verden. 

- Fri for mobberi 
 

0.-2. kl. 
 

- Materialerne kan udlånes af skolens SSP. Håndtering af 
svære situationer, som eleverne oplever i deres hverdag. 

 
 

Forløb 
 

ÅRG. PÆD 
 

- Er du med mod mobning? 
- 42 veje til bedre trivsel 

5. kl.  - Materialet kan udlånes af skolens SSP og undervisningen 
er årgangspædagogens ansvar. 

 Forløb  
 

ÅRG. PÆD 
 

- ”Det er da helt normalt…” 6. kl.  - Her arbejdes med sociale misforståelser og social pejling. 
Her udvikles og understøttes sociale normer.  

MAJ // JUNI Temadag og 
forældremøde  
(Obligatorisk) 

ÅRG. PÆD 
ÅRG. TEAM 

- Styrk fællesskabet 7. & 8. kl.  - Der arbejdes med relationer, konfliktmægling og identitet.   Temadag og 
forældremøde  
(Obligatorisk) 

ÅRG. PÆD 
 

- Være klar til FP9 – 
eksamensangst  

9. kl - Kurset kan give værktøjer til at forebygge og håndtere 
angst for at præstere, og kunne gå til afgangsprøve uden 
at være hæmmet af usikkerhed. 

JAN  SOL-LÆR 
 

-  Klassetrivsel.dk Alle - Med klassetrivsel.dk kan du lave undersøgelser og få 
dannet rapporter, der giver inspiration og energi til det 
pædagogiske arbejde og til arbejdet med trivsel. 

Hele året 
 

Efter behov ÅRG. TEAM 

 


