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Indledning 
Som det fremgår af ”Mål og Værdier for Esajasskolen”, er et af skolens mål, at Esajasskolen skal 
være et godt og trygt sted at være for alle børn, samt at skolen skal forsøge at udruste eleverne til 
fremtidens samfund bl.a. ved at opøve den enkelte til at indgå i et forpligtende fællesskab. 
Som et led i dette, ønsker vi med en social handleplan at arbejde målrettet mod, at eleverne opnår en 
trivsel, der understøtter deres alsidige udvikling på positiv vis, samt at eleverne lærer og får erfaring 
i at tage ansvar, dels for egen adfærd, men også at drage et passende ansvar for gruppen – og at de 
får mulighed for bl.a. at udvikle et sundt selvbillede, respekt for andre mennesker og menneskers 
forskelligheder. 
Vi ønsker endvidere, at de lærer betydningen af god kommunikation, lærer at arbejde sammen i 
grupper, at løse konflikter, samt at de udvikler en sund og medlevende omsorg for det enkelte 
menneske. 
Dette mener vi opnås bedst gennem en målrettet indsats (jf. ”Mål og Værdier”) og undervisning fra 
Børnehaveklassen og gennem hele skoleforløbet til 9. kl. 
 
 
 
 
 
 
 
Forklaring vedr. brug af hæftet: 
Hæftet er opbygget således, at man kan se, hvad der forventes/anbefales, at man arbejder med på de 
forskellige klassetrin. 
0 – 2. klasse har vi valgt, skal tage udgangspunkt i en obligatorisk grundbog, ”Trin for trin 2”. 
På 3. klassetrin er det emnet, der er obligatorisk, nemlig konfliktløsning, men materialet er en 
anbefalet mulig grundbog. 
På de resterende klassetrin, 4. til 9., er der valgt en række relevante emner, som kan vælges efter 
behov. Hertil kan man bruge den mulige grundbog. 
Både de obligatoriske og mulige grundbøger/materialer findes på skolen og står inde i 
lærerbiblioteket.  
Bagest i hæftet er der en skematisk oversigt over emner og materialer på de pågældende klassetrin. 
Ligeledes er der udarbejdet en AKT idémappe med diverse materialer, idéark og artikler. Den er 
ligeledes at finde i lærerbiblioteket. 
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Børnehaveklassen 
 
 
Obligatorisk grundbog: Trin for trin 2 

Der arbejdes med emner som: 
      empati, impulskontrol, problemløsning, selvkontrol.  

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Kontakt til venskabsklasse etableres. Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og 
datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• Classroommanagement (se AKT mappen) 

• Legegrupper – faste ”legehjemme”-grupper kan etableres en periode 

• Makkerleg – faste makker-legepar kan etableres en periode  

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund”  

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 

 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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1. klasse 
 
 

Obligatorisk grundbog : Trin for trin 2 – fortsætter arbejdet fra bh.kl. 
Der arbejdes med emner som: 

      empati, impulskontrol, problemløsning, selvkontrol.  

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• Classroommanagement (se AKT mappen) 

• Legegrupper – faste ”legehjemme”-grupper kan etableres en periode 

• Makkerleg – faste makker-legepar kan etableres en periode  

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund” 

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

• Evt. opmuntre forældre til at starte traditioner op med fællesarrangementer. 
 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 
 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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2. klasse 
 
 
Obligatorisk grundbog : Trin for trin 2   
- der bygges ovenpå bh.kl. og 1. kl. og principperne fortsættes 

Der arbejdes med emner som: 
empati, impulskontrol, problemløsning, selvkontrol.  

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. 

• Der kan trænes samarbejde udfra konceptet, ”Makkerarbejde” (se AKT mappe). 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• Classroommanagement (se AKT mappen) 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel – (f.eks. ”Diskussion eller dialog”, 
”girafsprog”) (se AKT mappen) 

• ”Gruppen som grogrund” 

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 
 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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3. klasse 
 
 
Obligatorisk emne: Konfliktløsning 
Mulig grundbog : ”Grib konflikten” 

Der arbejdes med konflikthåndtering – evt. konflikttrappen, ulv og giraf sprog, 

isbjergøvelser… 

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. 

• Der kan trænes samarbejde udfra konceptet, ”Makkerarbejde” (se AKT mappen). 

• (sorgarbejde - timeløse fag) 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• ”Den gode cirkel” 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund” 

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, 
spise sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 
 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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4. klasse 
 
 
Mulig grundbog : ”Ville, vove, vælge” 

Der arbejdes med emner som: 
Identitet og selvhævdelse, stress og stresshåndtering, kommunikation, samarbejde og 

      samspil, grænsesætning. 

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler og forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. 

• Sikker webetik/sms/chat (timeløse fag 2-3 lektioner) – (se AKT mappen) 

• (Præ.pubertet – timeløse fag) 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• Der trænes fortsat i ”Makkerarbejde”(se AKT mappen). 

• ”Den gode cirkel” - kommunikation 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund”  

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 
 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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5. klasse 
 
 
Mulig grundbog : ”Ville, vove, vælge” 

Der arbejdes med emner som: 
Identitet og selvhævdelse, stress og stresshåndtering, kommunikation, samarbejde og 

      samspil, grænsesætning. 

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Venskabsklasse - der tages kontakt til børnehaveklassens lærer og datoer og arrangement 
aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. 

• Der trænes samarbejde i grupper, f.eks. med udgangspunkt i ”Gruppen som grogrund” 
og/eller ”cooperative learning” (struktureret gruppearbejde). 

• Sikker webetik/sms/chat – timeløse fag 2-3 lektioner (se AKT mappen) 

• ( sorgarbejde – timeløse fag 2 lektioner)  
 
 
 

 
Idékatalog: 

• ”Børn med alle slags hjerner” – accept af forskelligheder 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund” 

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 

 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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6. klasse 

 
 
Mulig grundbog : Trin for trin 4 
(Trin for Trin dækker 6-8 kl. På disse klassetrin arbejdes der med de emner, der er relevante for 
klassen) 
 

Der arbejdes med emner som: 
Udvikling af empati, problemløsning, selvkontrol, social kompetence. 

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø - classroommanagement   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester/festpolitik. 

• Der trænes fortsat samarbejde i grupper, f.eks. med udgangspunkt i ”Gruppen som 
grogrund” og ”cooperative learning” (struktureret gruppearbejde). 

• * SSP-undervisning (rygning, alkohol, stoffer) timeløse fag – kontakt SSP-lærer 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• ”Børn med alle slags hjerner” 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund”  

• ”Dit liv – dit valg” fra det Kriminalpræventive Råd. 

• Videoen ”…Og dem udenfor” – 3 film om mobning. 

• Antologien ”din fede frikadelle” af Gitte Abildtrup Møller – bl.a med materialeidéer. 

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 
 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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7. klasse 
 
 
Mulig grundbog : Trin for trin 4 
(Trin for Trin dækker 6-8 kl. På disse klassetrin arbejdes der med de emner, der er relevante for 
klassen) 
 

Der arbejdes med emner som: 
Udvikling af empati, problemløsning, selvkontrol, social kompetence. 

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø.   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. Festpolitikken 
justeres. 

• Der trænes fortsat samarbejde i grupper, f.eks. med udgangspunkt i ”Gruppen som 
grogrund” og ”cooperative learning” (struktureret gruppearbejde). 

 
 
 

 
Idékatalog: 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund”  

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 
 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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8. klasse 
 
 
Mulig grundbog :  Principper fra Trin for trin 4  
(Trin for Trin dækker 6-8 kl. På disse klassetrin arbejdes der med de emner, der er relevante for 
klassen) 
 

Der arbejdes med emner som: 
Udvikling af empati, problemløsning, selvkontrol, social kompetence. 

 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø.   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Der tages kontakt til venskabsklassens lærere og datoer og arrangement aftales. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• På forældremøderne laves der aftaler for fødselsdage og klassefester. Festpolitikken 
justeres. 

• Der trænes samarbejde i grupper, f.eks. med udgangspunkt i ”Gruppen som grogrund” og 
”cooperative learning” (struktureret gruppearbejde). 

• * SSP-undervisning fortsat – kontakt SSP-lærer 
 
 
 

 
Idékatalog: 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund”  

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 

 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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9. klasse 
 
 
Mulig grundbog : Principper fra Trin for trin 4 fortsættes efter behov. 
 

• Læreren opstiller struktur/regler der sikrer et godt klassemiljø.   

• Respekt for fællesskabet opbygges - der udarbejdes klassesamværsregler. 

• Klassens trivsel tages op ved elevsamtaler, forældremøder og i klassens timer. 

• Fest politikken justeres og evalueres. 

• Det meldes tydeligt ud til både elever og forældre, at klassens festpolitik også gælder ved 
”sidste skoledag”. 

• Der kan trænes samarbejde i grupper, f.eks. med udgangspunkt i ”Gruppen som grogrund” 
og ”cooperative learning” (struktureret gruppearbejde). 

 
 
 

 
Idékatalog: 

• ”Er du med mod mobning?” – 42 veje til bedre trivsel (se oversigten bagest) 

• ”Gruppen som grogrund”  

• Skabe fællesskabsfølelse ved at lave hyggelige arrangementer som ture, se film, lege, spise 
sammen, udsmykke klassen sammen, holde små foredrag om hobby… 

 
 
 

 
Når mobning finder sted: 

• Se skolens antimobbestrategi 
 
 

 
Ved specifikke adfærdsmæssige problemer: 
Trin 1: Der samarbejdes i teamet omkring problemstillingen,- og forældrene inddrages 
Trin 2: Klasselærer inddrager specialcenter for evt. hjælp 
Trin 3: Klasselærer/specialcenter inddrager PPR 
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AKT - Oversigt over emne, materiale og målgruppe 
 
 

Klasseopdragelse/ 
klasseledelse 

Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 

Ro i klassen 
Classroom 

management 

x x x x x 

Sol og regn (AKT mappe) 

 

x x    

Regel, advarsel, konsekvens 
(AKT mappe) 

 

x x x x x 

Pointsystem/ 
stjernesystem 
 (AKT mappe) 

x x x   

Klokke til ro 
 

x x    

Elevens identitet og trivsel Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 
Empati, impulskontrol, 
selvkontrol 
Trin for trin 2 

x x    

Empati, selvkontrol, social 
kompetence 
Trin for trin 4 

   x x 

Identitet, selvhævdelse, 
grænsesætning, stress 
Ville, vove, vælge 

  x x  

Hvem er jeg, hvad vil jeg, 
hvad mener jeg? 
Gruppen som grogrund 

x x x x  

Klassens identitet og trivsel Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 
Accept af forskelligheder 
Børn med alle slags hjerner 

  x   

Dialog i klassen 
Er du med mod mobning 

x x x x x 

Trivselsøvelser 
Er du med mod mobning 

x x x x x 

Kommunikation Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 
Ulv og girafsprog 
Grib konflikten 

x x    

Den gode cirkel 

 

x x    

Ville, vove, vælge 

 

  x x  

Er du med mod mobning 

 

x x x x x 
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Konfliktløsning Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 
Konflikttrappen 
Grib konflikten og 

Er du med mod mobning 

 x x   

Stop konflikter 
Trin for trin 4 

   x x 

Finde opretholdende faktorer i 
en konflikt 
LP-modellen (AKT mappe) 

x x x x x 

Samarbejde Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 
Puslespilsøvelser (AKT 

mappe) 

 

 x x x  

Samarbejde 
Den gode cirkel 

x x    

Makkerarbejde (AKT mappe) 

 
 x    

Samarbejde 
Ville, vove, vælge 

  x x  

Gruppearbejde 
Gruppen som grogrund 

  x x x 

Struktureret gruppearbejde 
Cooperative learning 

  x x x 

Uv. materiale på nettet/spil Bh.kl.-1.kl. 2.kl.-3.kl. 4.kl.-5.kl. 6.kl.-7.kl. 8.kl.-9.kl. 
www.sammenmodmobning.dk  x x x x 

www.sikkerchat.dk   x x  

www.dcum.dk x x x x x 

Dilemmaspillet: 
”sammen mod mobning” 

 x x x  
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Litteraturliste: 
Trin for trin 2 og 4, Cesel, Special-pædagogisk forlag,  
Ville, vove, vælge, Cesel, Special-pædagogisk forlag 
Gruppen som grogrund, Gunilla O. Wahlström, Liber 
Cooperative learning, Spencer Kagan og Jette Stenlev, Forlag Malling Beck 2006 

Børn med alle slags hjerner, Mel Levine, Dansk Psykologisk Forlag 

Er du med mod mobning – 42 veje til bedre trivsel, DCUM 

Grib konflikten, Det Kriminal Præventive Råd 2003 

Den gode cirkel, Carl Olav Hansen, Special-pædagogisk forlag 

Dit liv – dit valg, Det Kriminal Præventive Råd 2005 
Antologien ”din fede frikadelle”, Gitte Abildtrup Møller, Gyldendal 2000 (har den ikke på skolen) 
Video: ”…og dem udenfor”, Det Kriminal Præventive Råd (har den ikke på skolen) 
 

AKT idé-mappen 

 
Alle bøger og materialer står på AKT-hylden på lærerbiblioteket. 

 
 
 
 
Hjemmesider: 
 
www.sammenmodmobning.dk 
www.sikkerchat.dk 
www.redbarnet.dk 
www.emu.dk/webetik 
www.boernsvilkår.dk 
www.dcum.dk 
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