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Kære ledelse
Dette udviklingsredskab guider jer igennem en selv
evaluering, der ruster jer til at udvikle skolens kapacitet
til at forebygge og håndtere konflikter.
Med udgangspunkt i fiktive cases hjælper udviklingsred
skabet jer til at evaluere og reflektere over jeres nuvæ
rende praksis for konflikthåndtering på skolen. Herigen
nem kan det blive tydeligt for jer, om der er behov for at
justere praksis, i forhold til hvordan I håndterer små og
store konflikter på skolen.
Hensigten er, at I anvender redskabet på et eller flere
møder i ledelsen, gerne med inddragelse af det lokale
samarbejdsudvalg (SU/MEDudvalg) og arbejdsmiljø- og
tillidsrepræsentanter. I kan vælge at fokusere på den ene
case eller at arbejde med begge, alt efter relevans for
jeres skole.
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Fire trin i evalueringsprocessen
Ved brug af redskabet arbejder I jer systematisk gennem
en evalueringsproces, der indeholder de fire trin, som
fremgår af figuren herunder. Hvert trin indeholder en
række spørgsmål.
Når I arbejder med at besvare spørgsmålene, så anbefa
les det, at I inddrager Børne- og Undervisningsministeri
ets vejledning: Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger. Dette gælder
særligt i forhold til arbejdet med casen om konflikter på
rødt niveau.
Børne- og Undervisningsministeriets vejledning indehol
der gældende regler samt en række retningslinjer og an
befalinger til skolernes ledelse om forebyggelse og hånd
tering før, under og efter en voldsom konfliktepisode. I
vejledningen vil I kunne finde henvisninger til relevante
redskaber, tjeklister og materialer. Find vejledningen på
www.emu.dk

Konflikttrekantens tre niveauer

Læs mere om konflikttrekanten i den faglige artikel Konflikttrekantens tre niveauer. Find den på www.emu.dk.

Kort om konflikter
Konflikter er dynamiske og kan vokse, mindskes eller
på anden måde ændre karakter over tid. Center for
Konfliktløsning definerer konflikter som uoverens
stemmelser, der indebærer spændinger i og mellem
mennesker.

• Gul er mindre konflikter, der giver anspændthed og
ubehag.

• Uoverensstemmelser henviser til indholdet af den
sag, der er konflikt om.

Konfliktniveauerne er ikke absolut adskilte – konflik
ter kan udvikle sig fra et niveau til et andet eller være
i en gråzone.

• Spændinger henviser til relationen mellem de
personer, som er uenige.
Det vil sige, at konflikter drejer sig om en sag og
påvirker en relation.
Overordnet set kan konflikter udspille sig inden for
tre niveauer, som stiller forskellige krav til håndtering.
I konflikttrekanten illustrerer farverne på hvert niveau
(grøn, gul og rød) alvoren af konflikten.

• Rød er større og alvorlige konflikter, eventuelt med
chikane, vold og trusler.

I den pædagogiske praksis kan god håndtering af
en konflikt på ét niveau have virkning på et andet
niveau. Eksempelvis kan det styrke klassefælles
skabet og det ”normale”, grønne konfliktniveau i
en klasse, når der tages hånd om konflikter på det
gule eller røde niveau. Det er derfor væsentligt at
have fokus på konflikter som en helhed og ikke blot
fokusere på konflikter på enten det grønne, gule eller
røde niveau.

• Grøn er uenigheder uden stærke spændinger.
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Evaluer jeres håndtering af
konflikter på gult niveau
TRIN 1: Akut håndtering

TRIN 2: Umiddelbar opfølgning

Case

Case

To elever på jeres skole har længe været i konflikt med hinanden. En dag i middagspausen
havner de i et højlydt skænderi, som mange
er vidne til. En lærer, der ikke kender eleverne
ret godt, må bryde ind. Skolens ledelse bliver
tilkaldt.

Der er dagene efter, at skænderiet fandt sted
på jeres skole. Den nødvendige opfølgning på
episoden er i fuld gang.

Drøft casen
Hvad er hhv. ledelsens og det pædagogiske personales
ansvar i forhold til akut håndtering af episoden over
for:
•
•
•
•
•

De involverede elever og deres forældre
Øvrige elever og deres forældre
Den involverede lærer
Øvrige medarbejdere
Andre.

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvilken praksis har I for akut håndtering af situa
tioner, hvor medarbejdere og elever er involveret i
mindre konflikter?
–– Hvilke fælles procedurer, værdier eller tilgange tager
jeres praksis udgangspunkt i?
–– Har alle ledere og alle i det pædagogiske personale
viden om og ejerskab til de fælles procedurer, værdi
er og tilgange?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte i
forhold til jeres akutte håndtering af mindre konflik
ter på skolen?

Drøft casen
Hvad er hhv. ledelsens og det pædagogiske personales
ansvar i forhold til opfølgning på episoden over for:
•
•
•
•
•

De involverede elever og deres forældre
Øvrige elever og deres forældre
Den involverede lærer
Øvrige medarbejdere
Andre.

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvilke praksis har I for opfølgning på situationer,
hvor medarbejdere og elever er involveret i mindre
konflikter?
–– Hvilke fælles procedurer, værdier eller tilgange tager
jeres praksis udgangspunkt i?
–– Har alle ledere og alle i det pædagogiske personale
viden om og ejerskab til de fælles procedurer, værdi
er eller tilgange?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte i
forhold til opfølgning på mindre konflikter på skolen?

Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
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TRIN 3: Læring
Case
Det er to uger siden, episoden fandt sted på
jeres skole. Det er tid til, at I evaluerer episoden for at undersøge, hvad I kan lære af den.

Drøft casen
–– Hvad er hhv. ledelsens og det pædagogiske persona
les ansvar i forhold til evaluering af episoden?
–– Hvordan kan episoden evalueres?
–– Hvem skal inddrages i evalueringen: eleverne, lærer
ne, pædagoger, ledelsen, andre?
–– Hvordan kan det undersøges, om den konkrete
episode er en del af et større mønster i forhold til
konflikter på skolen?
–– Hvordan kan læring fra episoden formidles til andre
på skolen?

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvilken praksis har I for evaluering og læring i for
hold til mindre konflikter på skolen?
–– Er det klar beskrevet, hvilke roller og ansvar hhv.
ledelsen og det pædagogiske personale har i forhold
til disse evalueringsprocesser?
–– Er alle i ledelsen og det pædagogiske personale
bekendte med denne rolle- og ansvarsfordeling?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte
i forhold til jeres evaluering og læring af mindre
konflikter på skolen?

TRIN 4: Forebyggelse
Case
Den konkrete episode er kommet på afstand.
Læring fra episoden anvendes til, at I justerer
skolens forebyggende arbejde.

Drøft casen
–– Afhængig af om episoden var et enkeltstående til
fælde eller en del af større mønster, hvilke forebyggende indsatser ville den i så fald give anledning til
at igangsætte eller styrke?
–– Hvad er hhv. ledelsens og det pædagogiske per
sonales ansvar i forhold til at forebygge lignende
konflikter i fremtiden?

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvordan og I hvilket omfang arbejder I
systematisk med generel forebyggelse af
konflikter på jeres skole?
–– Hvilke aspekter af undervisningsmiljøet på jeres
skole bidrager til hhv. at øge eller sænke konfliktni
veauet? Hvilke data bygger I jeres vurdering på?
–– Hvordan klædes ledelsen, det pædagogiske persona
le og eleverne på til at håndtere konflikter?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte i
forhold til jeres generelle forebyggelse af konflikter
på skolen?

Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
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Evaluer jeres håndtering af
konflikter på rødt niveau
TRIN 1: Akut håndtering

TRIN 2: Umiddelbar opfølgning

Case

Case

En tilspidset situation mellem en elev og lærer
på jeres skole resulterer i, at eleven i affekt
slår læreren.

Der er nu dagene efter, at episoden fandt sted
på skolen. Den nødvendige opfølgning på
episoden er i fuld gang.

Drøft casen

Drøft casen

Hvad er ledelsens ansvar i forhold til akut håndtering
af episoden hos:

Hvad er ledelsens ansvar i forhold til opfølgning på
episoden hos:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Medarbejderen
Eleven og elevens forældre
Øvrige elever og deres forældre
Øvrige medarbejdere
TR/MED/AMO
Andre.

Husk at overveje:
Hvordan dokumenteres og registreres episoden?
Skal hændelsen anmeldes til politiet?

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvilke procedurer har I for akut håndtering af situ
ationer, hvor medarbejdere og elever er involveret i
voldsomme konflikter?
–– Er det klart beskrevet (fx i et lokalt beredskab), hvem
der gør hvad og hvornår i disse situationer?
–– Er alle ledere og det pædagogiske personale bekend
te med procedurerne?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte
i forhold til jeres akutte håndtering af situationer,
hvor medarbejdere og elever er involveret i voldsom
me konflikter?

Medarbejderen
Eleven og elevens forældre
Øvrige elever og deres forældre
Øvrige medarbejdere
TR/MED/AMO
Andre.

Husk at overveje:
Skal episoden anmeldes som en arbejdsulykke i EASY?
Skal de sociale myndigheder og PPR underrettes?
Skal arbejde og undervisning midlertidigt organiseres
på andre måder?

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvilke procedurer har I for opfølgning på situationer,
hvor medarbejdere og elever er involveret i voldsom
me konflikter?
–– Er det klart beskrevet (fx i et lokalt beredskab), hvil
ket ansvar ledelsen og andre aktører har for opfølg
ning i disse situationer?
–– Er alle ledere og det pædagogiske personale bekend
te med procedurerne?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte i
forhold til opfølgning på situationer, hvor medarbej
dere og elever er involveret i voldsomme konflikter?

Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
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TRIN 3: Læring
Case
Det er to uger siden, episoden fandt sted. Det
er tid til, at I evaluerer episoden for at undersøge, hvad I kan lære af den.

Drøft casen
–– Hvad er ledelsens ansvar i forhold til evaluering af
episoden?
–– Hvordan kan episoden helt konkret evalueres?
–– Hvem skal inddrages i evalueringen: medarbejderen,
eleven, ledere, andre?
–– Hvordan kan det undersøges, hvorvidt den konkrete
episode er en del af et større mønster i forhold til
konflikter på skolen?
–– Hvordan kan læring fra episoden formidles til andre
på skolen?
Husk at overveje:
Kan skolens APV, UMV eller trivselsmålinger anvendes
i evalueringen?

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvilke procedurer har I for evaluering og læring i
forhold til voldsomme konflikter på skolen?
–– Er det klar beskrevet, hvilket ansvar ledelsen og
andre aktører har i forhold til disse processer?
–– Er alle i ledelsen og det pædagogiske personale
bekendte med procedurerne?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte i
forhold til jeres evaluering og læring af situationer,
hvor medarbejdere og elever er involveret i voldsom
me konflikter?

TRIN 4: Forebyggelse
Case
Den konkrete episode er kommet på afstand.
Læring fra episoden anvendes til, at I justerer
skolens forebyggende arbejde.

Drøft casen
–– Afhængig af om episoden var et enkeltstående til
fælde eller en del af større mønster, hvilke forebyg
gende indsatser ville den i så fald give anledning til
at igangsætte eller styrke?
–– Hvad ville være hhv. ledelsens og det pædagogiske
personales ansvar i forhold til at forebygge lignende
konflikter i fremtiden?

Vurdér egen praksis og egne procedurer
–– Hvordan og I hvilket omfang arbejder I systematisk
med generel forebyggelse af konflikter på jeres
skole?
–– Hvilke aspekter af undervisningsmiljøet på jeres
skole bidrager til hhv. at øge eller sænke konfliktni
veauet?
–– Hvilke data bygger I jeres vurdering på?
–– Hvordan klædes ledelsen, det pædagogiske per
sonale og eleverne på til at håndtere både mindre
konflikter og voldsomme konflikter?

Identificér behov for forbedring
–– Hvilke forbedringer har I behov for at igangsætte i
forhold til jeres generelle forebyggelse af konflikter
på skolen?

Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.

Notér stikord fra jeres drøftelser på side 8.
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Noter
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Inspirationsmateriale om håndtering af konflikter
Udviklingsredskabet indgår som en del af et inspirations
materiale om håndtering af konflikter i grundskolen og på
ungdomsuddannelser. Materialet indeholder faglige artikler,
to udviklingsredskaber, fem refleksionsredskaber med cases
samt en kort animationsfilm. Find hele materialet på
www.emu.dk.
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Management Consulting for Styrelsen
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Udviklingsredskabet understøtter jeres arbejde med at følge
anbefalingerne i Børne- og Undervisningsministeriets
vejledning Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til
skoler og skolernes fritidsordninger. Find vejledningen på
www.emu.dk

