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Lidt fakta

• Stx-gymnasium placeret i Odense
• 900 elever, overvejende såkaldt 

ressourcestærke elever

• 4 studievejledere
• 6-8 mentorer

• 3 psykologer (delt med de øvrige stx-
gymnasier på Fyn)



Fra ETU til skolestrategi

• ETU i 2012-2013 med tegn 
på ridser i lakken

• Konsulent-rapport med 
anbefalinger om at sætte 
målrettet ind med 
trivselsindsatser

• Skolestrategi 2015-2020 
med trivsel i centrum



Skolens udgangspunkt i relation til 
trivselsindsatser
• Forudsætter synlig og vedholdende ledelse –

rektor skal gå forrest

• Forudsætter ejerskab i hele personalegruppen

• Planer og procedurer er ikke nok – indsatserne 
skal hver dag omsættes til ord og handlinger

• Gavnligt for alle elevtyper – både de sårbare og 
de velfungerende.



HVAD VIRKER – hos os….



Indsatser på skoleniveau
• Bordplan i kantinen
• Målrettet fokus på 

fællesarrangementer på tværs af 
klasserne

• Udvidet onkel/tante-ordning, 
som fungerer i store dele af 1.g

• I alle former for kommunikation 
med elevgruppen: Den 
inkluderende kommunikation 
(show it, don´t tell it)



Indsatser på klasseniveau
• Teamlærere knyttet til alle klasser
• Støttende fællesskaber: Projekt VenTilEn er 

omdrejningspunktet for arbejdet med 
klasserne
– Fokus på at forebygge ensomhed

– Faste makkerskaber
– Case-baseret undervisning i studiemoduler



Indsatser på individniveau
Systematisk opfølgning på 
tegn på mistrivsel:
• Højt fravær/manglende 

skriftlige afleveringer

• Løbende 
”pulsmålinger”, hvor 
underviserne tager 
pulsen på de enkelte 
elevers umiddelbare 
trivsel.



Indsatser på individ-niveau

• Indslusningssamtale med studievejleder
• Evalueringssamtale med teamlærer
• Skåneliste (opmærksomhedsliste)

• Tildeling af mentor (via SSP eller finansieret 
af skolen)

• Visitering til gymnasiepsykologerne
• Tilbud om 4-årige ordninger for sårbare 

elever.



Ledelse i forhold til sårbare unge

• Rektor er studievejledernes primære 
og faste kontaktperson

• Faste møder med fokus på 
henholdsvis fravær/forsømmelser & 
”løst og fast” om konkrete 
problemstillinger

• Møder med sårbare unge, hvor både 
rektor og studievejleder medvirker.



Fra trivsel til livsduelighed

Diskussionen	om	unges	mistrivsel	tager	
afsæt	i	en	urealistisk	ideal	om	et	lykkeligt,	
smertefrit	velbefindende.	Men	
læringsprocesser	er	smertefulde,	og	de	
unge	trives	bedre,	hvis	vi	siger	klart,	at	
uddannelse	koster	en	vis	følelse	af	
inkompetence	og	ubehag.

(Claus	Holm,	Leder	af	DPU	i	Information	23.11.2019)



Den omsorgsfulde hjælp
- balancen mellem at støtte og at curle

• Fokus på at 
understøtte elevens 
mestringsstrategier

• Forpligtende 
opfølgning

• Relevante krav og 
konsekvenser



Eksempler
• Det hjælper ikke en præstationsstyret 

elev at få længere tid til at lave en 
aflevering

• En velfungerende dreng med en syg 
forældre skal ikke nødvendigvis have 
en mentor

• Det kan være bedre at tilbyde et 
forlænget gymnasieforløb end at 
acceptere et permanent højt fravær.



Den landsdækkende 
trivselsundersøgelse 2018

137	
institutioners	
stx-elever	
medvirker	i	
undersøgelsen



Sidegevinster

• Markant reduceret frafald
• Øget søgning


