TRIVSELSFORUM PÅ VODSKOV SKOLE

På Trivselsforum kan alle trivselsudfordringer drøftes. Eksempelvis elever med stort fravær, mobning,
misbrug, elever med psykiske problemer, elever der oplever udfordringer i hjemmet.
Såvel skole, elever og forældre kan henvende sig og bede om at få et barn/elev på trivselsforum. Kontakten
sker enten via klasselærer eller trivselspædagog Helle Bjerregård, som er tovholder på møderne.

Formålet: Trivselsforum er ikke et behandlingsforum.
Trivselsforum handler først og fremmest om at give tværfaglige
råd til, hvordan forældre eller lærere/pædagoger kan arbejde
med et barns udfordringer. Derudover kan der blive henvist til
videre foranstaltning hos fx PPR, familiegruppen,
sundhedsplejen o.a. Drøftelserne i trivselsforum skal altid
munde ud i en konkret plan for handling med ansvarsfordeling.

Deltagere på Trivselsforum
Helle Bjerregård – trivselspædagog og tovholder
Tine Olesen – lærings- og inklusionsvejleder
Birgitte Rosenberg – sundhedsplejerske
Randi Astorp – Leder af Multihuset
Anne Christian U. Møller – psykolog fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)
Ulla Jensen – socialrådgiver Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Klasselærer/kontaktlærer
Nærmeste leder




Dus/indskoling: Lasse Andreasen
Mellemtrin/k-afdeling: Lene Fligor
Overbygningen: Dorte Poulsen

Forældre
Ad hoc medlemmer fx UU-vejleder

Inden Trivselsforum udfyldes et skema, hvor disse punkter indgår:
1 Hvilket tema ønskes behandlet med det formål at øge læring og trivsel?
2 Vigtige informationer/baggrundsviden om barnet/den uge




Skole
Hjem
Andre

3 I relation til temaet – hvad fungerer godt for barnet/den unge? Herunder beskyttende faktorer og
styrker. Skriv gerne som stikord.




Skole
Hjem
Andre

4 I relation til temaet – hvad udfordrer/bekymrer de voksne omkring den unge. Herunder
risikofaktorer.
5 Aftaler (hvem gør hvad, tilbagemeldinger, tidsperspektiv m.m.)

Hvornår afholdes trivselsforum?
Som udgangspunkt hver tredje torsdag
mellem kl. 8 og 13. Der afsættes 55
min. per møde.

Læs evt. mere om via dette
link: Trivselsforum

Trivselsforum afholdes i mødelokale 2
Hvis du benytter skolens hovedindgang ved kontoret finder du lokalet ved at gå til venstre så
langt du kan komme

Fokus på læring og trivsel

