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Det sociale pensum – år 1 

 

SSP og Ungeenheden har i samarbejde med skolerne arbejdet med emner, der giver mening at arbejde med 

på det proaktive niveau, hvor der fokuseres på elevernes trivsel. Disse emner er samlet i fire læringsmål, 

der udgør rammen for Det sociale pensum. 

Formålet med Det sociale pensum er, at opbyggende indsatser rettet mod alle skoleelever, skal være med 

til at styrke elevernes robusthed, evne til sætte grænser, indgå i sociale fællesskaber og ruste eleverne til at 

tage gode valg. Indsatserne fokuserer altså på den brede opbyggende og forebyggende del, der skal være 

med til at opfylde de 3 politiske mål for SSP-samarbejdet, der er besluttet for 2022-2026. 

Det er obligatorisk at følge Det sociale pensum, mens der blandt indsatserne på de enkelte klassetrin både 

er faste metoder og flydende indsatser, hvor det er muligt selv at tilrettelægge efter klassens behov.  

I 2022 foldes dele af Det sociale pensum ud på en række udvalgte klassetrin. Mens indsatserne rulles ud, 

skabes der sideløbende overblik over, hvilke andre indsatser der finder sted på skolerne, som kan være 

med til at løfte læringsmålene. 

I 2023 præsenteres det fulde sociale pensum, der indeholder oversigt over, hvilke indsatser der skal finde 

sted på alle folkeskolens klassetrin samt i 10. klasse. 

Det sociale pensum er bygget op, så det indledes med de samlede læringsmål, der udgør det, alle elever 

skal igennem i deres folkeskoletid. Herefter findes der oversigter over de enkelte klassetrin, emner 

målrettet klassetrin samt indsatser forbundet til emnet. Der vil yderligere være en række anbefalede 

indsatser, som kan sættes i værk. På alle klassetrin er der desuden en forældredel, hvor det beskrives, 

hvilke indsatser, der anbefales at lave målrettet forældre til skoleelever. 

10. klasse har sit eget separate læringsmål, der ligger som appendix til det samlede sociale pensum. 

Læringsmål: 

 Fællesskaber: Eleven kan orientere sig i og bidrage positivt til fællesskaber, er i stand til at forstå 

egen rolle i gruppedynamikker herunder grænsesætning. 

 Konflikter: Eleven har forståelse for, hvad en konflikt er og er i stand til at forstå egen rolle og 

muligheder for håndtering. 

 Digitale kompetencer: Eleven har de fornødne værktøjer til at begå sig hensigtsmæssigt på digitale 

enheder. 

 Risikoadfærd: Eleven har forståelse for risikoadfærd og konsekvenser og er i stand til at træffe 

hensigtsmæssige beslutninger. 

Materialer til klassearbejdet ligger som bilag på de forskellige årgange. Derudover forefindes en liste over 

anbefalede indsatser, der kan iværksættes, når der er tid og behov.  
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0. klasse – digitale kompetencer 
Alle skoleelever i Brøndby Kommune får udleveret Cromebook eller iPad. Derfor skal de lære, hvordan de 

anvender enheden. I den forbindelse arbejdes der eksempelvis med sikre passwords, hensigtsmæssig brug 

af apps samt kommunikation online. 

Mål: Eleven har de fornødne værktøjer til at begå sig hensigtsmæssigt på digitale enheder.  

Formål: At gøre eleverne bekendte med den enhed, de får udleveret af skolen, så de kan benytte den 

hensigtsmæssigt både teknisk og socialt.  

Indsats: ved udleveringen af den digitale enhed, indføres eleverne i, hvordan enheden fungerer. Derudover 

gennemgås det vedlagte undervisningsmateriale, der er baseret på Red Barnets ’Venner på nettet’.   

Forældredel: på et forældremøde klædes forældrene på til, hvordan de bedst muligt kan støtte deres børn i 

den digitale verden. Herunder præsenteres de for en række værktøjer, der kan benyttes i forhold til 

hensigtsmæssig adfærd online samt gældende lovgivning omkring eksempelvis deling af billeder og video. 

Forældremødet tager udgangspunkt i Medierådets materiale ’Digital Genial’: 

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/digitalgenial  

Ressourcer: 2 lektioner for eleverne samt en halv- til en hel time til forældremøde.  

Ansvarlig: Klasselærer/pædagog er ansvarlig for, at indsatsen gennemføres med mulighed for 

understøttelse fra SSP og Ungeenheden. 

Evaluering: I plastlommen bagerst i mappen ligger evalueringsskema, der udfyldes af den, der har 

gennemført indsatsen. Skemaet afleveres til viceskoleleder. 

  



Materiale 0. klasse –  Digitale kompetencer: Venner på nettet 

De fleste børn i Danmark bruger internettet som en del af dagligdagen, længe før de starter i 
skole, men de er langt fra eksperter i god og tryg adfærd på nettet. Det er meget forskelligt, 
hvordan og hvor meget de er online, men alle børn har brug for, at de voksne omkring dem 
interesserer sig for og guider dem i deres digitale liv og færden, hvor der kun sjældent er 
voksenopsyn.   

’Venner på nettet’ er et undervisningsmateriale til de yngste elever om god og tryg adfærd på 
nettet og mobilen. Forløbet tager en lektion at gennemføre. 

Formålet med ’Venner på nettet’ er at lære de yngste elever basale regler for god omgangstone på 
nettet og at klæde dem på til at færdes sikkert og trygt på nettet.  Derudover har indsatsen det 
formål at eleverne opnår tillid til, at det, der sker på nettet, er noget, de kan tale om i klassen og 
som de kan inddrage deres lærer i.  

Rollespillet, der ligger som tillæg, er ikke obligatorisk, men kan benyttes, hvis der er tid til overs.  

Aktivitet 1 – svar uden ord (ca. 5 minutter) 

Eleverne placeres i en rundkreds i lokalet. De skal nu ”spille” svar uden ord. 

Eleverne forklares, at de nu vil få læst en række udsagn op, som de ikke må bruge munden til at 
svare på. De skal i stedet svare med deres krop.  

Hvis de vil svare ja, skal eleverne rejse sig op. 

Hvis de vil svare nej, bukker de sig ned og rører deres ankler. 

Hvis de vil svare ved ikke, bliver de siddende og krydser armene.  

Læreren læser derefter følgende udsagn op: 

Jeg går i 0. klasse 

Jeg ser nogen gange tv 

Jeg har en mobiltelefon 

Jeg har prøvet at være på internettet 

Jeg har prøvet, at der skete noget, da jeg var på internettet, som ikke var rart 



Aktivitet 2 - Bodyguards (15 minutter) 

Fortæl eleverne, at I i dag skal tale om at være gode venner og passe på hinanden på nettet, og at I 
begynder med at lege en lille leg, som også handler om at beskytte andre. (Du skal en blød bold til 
at kaste med – den ligger sammen med pensum).  

Legen hedder ’Bodyguards’, og den handler om at beskytte en, der er udsat for angreb. 

Eleverne stiller sig i en cirkel og der spørges om, hvem der vil starte med at stå i midten (der skal 
stå to elever). Når de er placeret i midten, udpeges den ene som ’superstjerne’ og den anden som 
’bodyguard’. 

Læreren forklarer, at legen går ud på at kaste bolden ind og ramme ’superstjernen’, mens 
’bodyguarden’ forsøger at forhindre, at ’superstjernen’ bliver ramt. Der må kun kastes med 
underhånd. Hvis ’bodyguarden’ bliver ramt under legen, er det okay. Eleverne i cirklen kan kaste 
bolden rundt til andre i cirklen, der kan forsøge at ramme ’superstjernen’. Efter ca. 30 sekunder, 
skiftes ’superstjerne’ og ’bodyguard’ ud med to nye elever – legen fortsætter til, at alle der har 
lyst, har prøvet at være i cirklen. Når legen er slut, sætter alle eleverne sig ned i cirklen.  

Tal derefter om spørgsmålene: 

 Hvordan føltes det at stå i midten og være ’superstjernen’? 
 Hvordan føltes det at være ’bodyguard’? 
 Hvordan føltes det at være dem, der forsøgte at ramme ’superstjernen’ med bolden? 
 Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så legen bliver god og sjov for alle? 
 Hvordan kan man være med til at hjælpe og beskytte hinanden? 
 

Aktivitet 3 - Dine første venner på nettet (15-20 minutter) 

https://www.youtube.com/watch?v=27RVkvHq8bU 

Filmen ’Dine første venner på nettet’, handler om at være en god ven og kommer bl.a. med et bud 
på fem gode regler for, hvordan eleverne skal opføre sig over for hinanden på nettet. 

De fem gode regler fra filmen: 

1. Send aldrig dumme beskeder 
2. Klik kun ’synes godt om’ gode beskeder 
3. Send kun billeder og film af andre, hvis du har fået lov 
4. Inviter andre med, hvis du vil vise noget på mobil, tablet eller computer 
5. Vær en god kammerat 

Vis filmklippet 'Dine første venner på nettet', der ligger på det medfølgende USB-stik (4:03 min.) 
og tal derefter i fællesskab om spørgsmålene nedenfor. Læs eventuelt beskederne fra filmen op 
for elever, hvis der er nogen, der ikke kan læse.  

Tal bagefter i fællesskab om:  

https://www.youtube.com/watch?v=27RVkvHq8bU


 Hvad filmen handlede om?  
 Hvad eleverne lagde særligt mærke til i filmen?  
 Der var noget, som undrede eleverne?   
 Lad eleverne komme med eksempler på historier fra deres eget liv, hvor de har fulgt 

reglerne fra videoen.   
 Slut af med at gennemgå reglerne fra videoklippet en ad gangen.  
 
Afrunding – (15 minutter) 

Lav i fællesskab en liste over, hvordan man er god ved sine klassekammerater på mobil, tablet og 
computer. Skriv listen op på smartboardet. I kan tage udgangspunkt i reglerne fra videoklippet 
'Dine første venner på nettet'.  

Kom blandt andet ind på:  

 Hvordan kan man inkludere flere i sit mobilspil?  
 Hvordan kan man være god ved hinanden med mobil, tablet og computer?  
 Hvad skal man gøre, hvis man oplever eller ser noget ubehageligt på mobil, tablet eller 

computer?  
 Hvordan kan de voksne bedst hjælpe, hvis I bliver uvenner på nettet?  
 
Forældredel: 
SSP og ungeenheden deltager på forældremøde, hvor forældrene præsenteres for en række gode 
værktøjer til at støtte deres børn i at være ’gode venner på nettet’.  
 
KONTAKT: 
Ved spørgsmål til materialet/indsatsen kan SSP-koordinator Katrine Reumert kontaktes på: 
21278974/katre@brondby.dk 
 

  



Valgfri aktivitet 

Rollespil 

45 minutter 

Sæt jer igen i en cirkel og fortæl eleverne, at I skal lave små rollespil om, hvordan man er en god 
ven på mobil, tablet og computer. Spørg, hvem der har lyst til at være skuespillere til casen. 
Udvælg det antal skuespillere, I skal bruge.  

Læs casen højt. (Du finder casene herunder). Når du holder en pause, skal skuespillerne opføre 
det, du netop har læst højt. Når du har læst hele casen højt, taler I fælles om spørgsmålene til hver 
case.  

Skuespillerne gennemspiller herefter casen igen. Fortæl, at eleverne i den anden gennemspilning 
har mulighed for at bryde ind og ændre på handlingen. Når en elev rækker hånden op, skal du sige 
"Frys". "Frys" betyder, at skuespillerne skal "stå stille" i deres positioner.  

Eleven med hånden oppe fortæller nu, hvordan én af skuespillerne skal handle anderledes for at 
være en god ven. Eleven kan fortælle, hvordan skuespilleren skal agere, eller eleven kan bytte 
plads med skuespilleren og selv gennemføre handlingen. Hvis eleven helst vil nøjes med at 
fortælle en alternativ handling og ikke gennemspille den, er det også ok.  

Når den alternative handling er gennemspillet "spoler I tilbage" til det oprindelige handlingsforløb 
i casen. Skuespillerne fortsætter den oprindelige handling, indtil en ny elev rækker hånden op, og 
du siger "Frys". Hjælp skuespillerne, hvis de glemmer handlingen undervejs.  

Hvis eleverne ikke selv kan komme med forslag til handlinger, kan du hjælpe dem på vej med 
'Inspiration til handlinger', som du finder under hver af de to cases. Fortsæt indtil der ikke er flere 
forslag til, hvordan man kunne have handlet anderledes i casen og været en god ven. 

Hvis I har tid og eleverne stadig kan holde fokus kan i fortsætte med case 2 efter samme princip. Er 
de trætte så gå direkte til afrunding.   

Case 1: Inviter andre med til mobilspil 

Skuespillere: 3 

Læs højt:  
Det er frikvarter. Emma og Sofia sidder og spiller på Emmas mobiltelefon. De har det rigtig sjovt og 
er i gang med et svært level. De er begge to rigtig gode til spillet. Det er Emmas tur, og pigerne har 
kun et liv tilbage. Hvis de mister det sidste liv, skal de vente en halv time, før de får nye liv. Hvis de 
mister det sidste liv, kan de ikke nå at klare banen, inden frikvarteret er slut.  

(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  



Pludselig kommer Anna over til dem. Anna har ikke fået en mobiltelefon endnu, og hun er vist ikke 
særlig god til at spille. Anna spørger: "Hvad laver I?".  

(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  

Emma og Sofia har faktisk lidt travlt, hvis de skal nå at spille færdig, så de kigger ned i telefonen og 
fortæller Anna, at de har travlt med at spille.  

(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  
 
Anna spørger, om hun må prøve spillet. Emma og Sofia vifter Anna væk og siger, at hun skal gå. De 
skal jo skynde sig, hvis de skal nå at blive færdige inden frikvarteret slutter. Og de vil i hvert fald 
ikke risikere, at Anna mister deres sidste liv i spillet.  
 
Anna bliver ked af det og går væk.  
 
(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 

Spørgsmål til case 1:  

 Hvad skete der i skuespillet?  
 Hvad handlede skuespillet om?  
 Hvordan føles det mon at være Anna?  
 Hvorfor bliver Anna ked af det? 
 Skuespillet handler om Candy Crush. Kunne det samme ske i andre spil?   

Inspiration til handlinger: 
Hvis eleverne ikke kan komme på nogle ideer til, hvordan man kunne agere anderledes, kan du 
hjælpe dem på vej med forslagene:  

1. Pigerne kan spørge om Anna har lyst til at være med ved at kigge på. 
2. Pigerne kan fortælle Anna, at banen virkelig er svær, og om de i næste frikvarter i stedet må 

lære Anna, hvordan man spiller spillet.  
3. Pigerne kan sige til Anna, at de er færdige lige om lidt, og om Anna har lyst til at vente på dem, 

så de kan følges ind fra frikvarter.  
4. Pigerne kan spørge Anna, om hun har lyst til at spille bold/tegne/lege i næste frikvarter.  

  



Case 2: Send kun gode beskeder og vær en god kammerat 

Skuespillere: 4 
 
Læs højt:  
 
Om aftenen... 

Oliver sidder derhjemme og spiller Minecraft. Johan, Valdemar og Max fra klassen er også online 
hjemmefra. Oliver ser en besked på chatten fra Johan. Johan skriver: "Valdemar er dårlig". Max 
skriver: "Ha ha". Oliver griner lidt.  
  
(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  
  
Johan og Max skriver flere dumme beskeder til Valdemar nu. De skriver for eksempel "Gå 
væk" og  ”skrid med dig”. Valdemar logger af uden at sige farvel.  
  
(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  
  
Oliver synes ikke, at det er så rart nu. Han lukker for computeren.  
  
(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  
  
Næste dag... 

Næste dag i skolen ser Oliver, at Valdemar sidder for sig selv i frikvarteret. Valdemar ser ked ud af 
det.  
  
(Pause – skuespillerne opfører handlingen)  
  
Oliver løber forbi Valdemar og skynder sig over til Johan for at spille bold. Oliver har dårlig 
samvittighed over, at han ikke hjalp Valdemar i går i Minecraft.  
  
(Pause – skuespillerne opfører handlingen) 

Spørgsmål til case 2: 

 Hvad skete der i skuespillet?  
 Hvad handlede skuespillet om? 
 Hvorfor ser Valdemar mon ked ud af det? 
 Hvorfor har Oliver dårlig samvittighed?  

Inspiration til handlinger: 
Hvis eleverne ikke kan komme på nogle ideer til, hvordan Oliver, Johan og Max kunne agere 
anderledes, kan du hjælpe dem på vej med forslagene:  



 Om aftenen: 
 Oliver, Johan og Max kan skrive/ringe til Valdemar efter spillet og spørge, om han er ok.  
 Alle fire drenge kan fortælle forældrene, hvad der er sket.    
 Næste dag: 
 Oliver, Johan og Max kan gå hen til Valdemar og sige undskyld.  
 De kan sætte sig over til Valdemar i frikvarteret og spørge, om han er ok. 
 De kan spørge Valdemar, om han har lyst til at spille Minecraft igen i aften.  
 Oliver kan sige til Johan og Max, at de skal huske at skrive pænt.  
 De kan fortælle klasselæreren, hvad der er sket.  

AFRUNDING 

 

 

 

  



3. klasse – konflikter 
Ifølge ungeprofilundersøgelsen i Brøndby Kommune, angiver et højt antal elever, at de ofte oplever 

konflikter i skolen. Derfor arbejdes der målrettet på dette emne på 3. klassetrin.  

Mål: Eleven har forståelse for, hvad en konflikt er og er i stand til at forstå egen rolle og muligheder for 

håndtering.  

Formål: At eleverne, ved hjælp af en fælles forståelse af følelser og deres betydning, bliver i stand til at 

håndtere konflikter og at forebygge, at konflikter opstår. At eleverne arbejder med hensigtsmæssig 

sprogbrug og derigennem opnår en forståelse for, hvad sproget betyder i forhold til konflikter og hvordan 

man kommunikerer på en god måde. At eleverne lærer at håndtere konflikter online.  

Indsats: Eleverne arbejder med følelser ud fra ’Faktamanden’, der giver mulighed for at tale om både det, 

der sker i hovedet, i hjertet og i kroppen, når der opstår konflikter. Faktamanden er med til at gøre eleverne 

bevidste om følelser og hvordan man arbejder med dem i forbindelse med konflikter.  

Forældredel: resultatet fra elevernes arbejde i klassen, udleveres til forældrene. Der er også mulighed for at 

præsentere forældrene for elevernes arbejde på et fælles møde med elever og forældre. Fokus er på, at 

forældrene får en forståelse for, hvad eleverne har lært omkring følelser og sprogbrug of kan bakke op i 

hjemmet. Der er også mulighed for at afholde et forældremøde, hvor forældrene selv arbejder med 

sprogbrug og konflikthåndtering.  

Ressourcer: 2 lektioner, hvor konfliktmæglerkorps, klasselærer og SFO-pædagog deltager. Klasselæren 

præsenterer Faktamanden for forældrene på et forældremøde. Der følges løbende op på emnet i klassen, 

hvor klasselæreren genbesøger Faktamanden.  

Ansvarlig: Klasselærer/pædagog er ansvarlig for, at indsatsen gennemføres med mulighed for 

understøttelse fra SSP og Ungeenheden. 

Evaluering: I plastlommen bagerst i mappen ligger evalueringsskema, der udfyldes af den, der har 

gennemført indsatsen. Skemaet afleveres til viceskoleleder. 

  



Materiale 3. klasse – konflikter 
 
De fleste børn havner på en eller anden måde nogle gange i en konflikt, som de kan have svært 
ved at håndtere på en hensigtsmæssig måde. Gennem arbejde med forståelse for følelser, behov 
og handlinger, skal undervisningen i konflikter klæde eleverne på til at blive bedre til at mærke 
efter og handle hensigtsmæssigt, når de havner i en konflikt.   

Forløbet er primært bygget op om aktiviteter og tager to lektioner at gennemføre. Emnet 
genbesøges derudover løbende gennem skoleåret. 

Nedenfor findes vejledningen i at gennemføre undervisningen. 

Inden aktiviteterne påbegyndes, forklarer læreren ganske kort, hvad der forstås ved en konflikt: 

En konflikt er det, der opstår, hvis man bliver uenig med andre og det er ubehageligt. Det kan altså 
give forskellige følelser af at være sur, ked af det eller andet, der ikke er rart.  

Aktivitet 1 – svar uden ord: 

Eleverne placeres i en rundkreds i lokalet. De skal nu ”spille” svar uden ord. 

Eleverne forklares, at de nu vil få læst en række udsagn op, som de ikke må bruge munden til at 
svare på. De skal i stedet svare med deres krop.  

Hvis de vil svare ja, skal eleverne rejse sig op. 

Hvis de vil svare nej, bukker de sig ned og rører deres ankler. 

Hvis de vil svare ved ikke, bliver de siddende og krydser armene.  

Læreren læser derefter følgende udsagn op: 

1. Jeg glæder mig til weekend – eleverne rejser sig, bukker sig ned eller bliver siddende 
2. Jeg kan godt lide slik 
3. Jeg kan bedst lide vingummi 
4. Det er sjovt at spille computer 
5. Jeg har gode venner 
6. Jeg bliver nogle gange uvenner med andre 
7. Der er mange konflikter i klassen 
8. En af mine venner har været i en konflikt med en anden 
9. Jeg har selv været i konflikt med en anden 
10. Jeg er god til at hjælpe i konflikter  

 

 



Aktivitet 2 – forumteater (20-30 minutter) 

Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor der som udgangspunkt vælges et par elever, der 
viser et teaterstykke over en situation, som er problematisk og konfliktfyldt. Det kan være en 
konflikt i skolegården. Undervejs får andre af klassens elever mulighed for aktivt at deltage i 
skuespillet og ændre spillets udfald ved at bytte plads med andre elever fra klassen, og hermed 
give deres eget bud på en løsning eller handlemulighed i konflikten. Børnene rækker hånden op, 
når de har et input, og bliver hermed inviteret ind i stykket.  

Eleverne deles ind i 4 grupper og øver hvert sit korte skuespil, hvor der opstår en konflikt, som de 
skal spille for hinanden: 

1. I står i skolegården og spiller bold og en fra klassen kommer og tager bolden og vil ikke give 
den tilbage.    

2. du sidder med hånden oppe klar til at svare på lærerens spørgsmål, men en anden svarer 
inden uden at række hånden op 

3. da du kommer ud fra klassen ser du en anden sparke til din cykel uden for skolen 
4. læreren har lovet, at I skal se film, men ombestemmer sig og I skal lave matematik i stedet 

for. 

Eleverne, der ser på, får at vide, at de skal række hånden op, når de identificerer konflikten. 
Læreren stopper stykket og eleven, der har rakt hånden op, spørges til, hvad konflikten handler 
om og hvordan den opstod. Eleven inviteres ind i stykket og giver sit bud på, hvordan konflikten 
kan løses. 

Aktivitet 4 – FAKTAMANDEN (45 minutter) 

Læreren breder tæppet med FAKTAMANDEN op på gulvet, så alle elever kan se den. Herefter 
forklares, at eleverne nu skal arbejde med fakta: hvad skete der i konflikten, følelser: hvad gjorde 
konflikten ved dem, behov: hvilke behov blev ikke opfyldt i situationen og handling: hvordan kan 
man løse problemet. 

FAKTAMANDEN tegnes på gulvet (kan trykkes på et tæppe etc.). Den skal fungere som en model 
hvor eleverne kan gå inden i, i takt med at de fortæller hinanden hvad de har oplevet. 
Oplevelserne fortælles i 4 faser: FAKTA, FØLELSER, BEHOV og HANDLING. 

Læreren beder en elev om at melde sig til at fortælle om en konflikt, eleven har oplevet. 

1. FAKTA – læreren hjælper eleven med at få fortalt om konflikten – det der faktuelt skete. Det de 
så, og det de hørte. Når eleven har fået sagt det, de oplevede faktuelt, så tages der et skridt i 
FAKTAMANDEN og eleven stiller sig på hjertet. 

2. FØLELSER – Læreren hjælper eleven med at fortælle, hvad den faktuelle oplevelse har gjort ved 
dem. Det er følelser som: Ked af det, vred, bange etc. Når der er sat følelser på, så tager eleven 
endnu et skridt i FAKTAMANDEN og stiller sig på æblet i maven. 



3. BEHOV – Læreren hjælper eleven med at sætte ord på, hvilke behov der ikke blev opfyldt i   
situationen. Det kan være behovet for at være med i en leg, eller behovet for at kunne stole på 
hinanden. Når der er sat ord på behovet, tages der endnu et skridt til FAKTAMANDENS 
ben/fodspor. 

4. HANDLING – Læreren hjælper nu eleven med at spørge de andre elever i klassen, om de vil være 
med til at løse problemet. De kan nu komme med bud på, hvordan de synes, at man kan løse 
konflikten, så alle de involverede får deres behov dækket. 

(I en rigtig konflikt, vil det være andre involverede elever, der inviteres ind og, hvis de vil deltage, 
så er det deres tur til at gå en tur i FAKTAMANDEN og beskrive deres oplevelse af konflikten ud fra 
de 4 faser. På den måde kan eleverne sige ting direkte til hinanden, og for det meste også løse 
problemerne selv). 

Læreren noterer, de handlemuligheder, eleverne nævner i arbejdet med FAKTAMANDEN, så de 
kan tages frem igen efter behov. FAKTAMANDEN bliver hængende i klassen og tages frem, når der 
opstår en konflikt. Eleverne forklares, at de altid kan komme og sige til, hvis de har brug for, at 
FAKTAMANDEN bliver taget frem.  

Valgfri aktivitet 

Hvis der er tid til overs – rollespil (20 minutter) 

Lærer og pædagog fremfører en konflikt. Eleverne får at vide, at de skal rejse sig op, hvis/når de 
oplever, at der opstår en konflikt. Lærer og pædagog kan selv finde på en lille konflikt, eventuelt 
lade sig inspirere af nedenstående.  

Eksempel: 

Læreren har taget pædagogens madpakke, men nægter, at han/hun har gjort det. Pædagogen 
skælder ud og siger, at læreren er en tyv.  

Eleverne spørges ind til, hvordan de oplevede det. 

Til sidst opføres rollespillet en sidste gang, hvor pædagogen går undersøgende til læreren. 
”hvordan kan det være, at du tog min madpakke? Er det fordi, at du er sulten og ikke har mad 
selv?” 

Eleverne spørges ind til, hvordan de oplevede det. 

Afrunding 

Det gøres klart for eleverne, at hvis de oplever en konflikt, kan de altid bede om, at 
FAKTAMANDEN bliver taget frem og at læreren guider dem igennem processen, hvis der er behov 
for det. Ligeledes minder læreren løbende eleverne om, at de har mulighed for at bruge 
FAKTAMANDEN.  



 

 

 

 



  



5. klasse – grænser og samtykke, risikoadfærd  
 

Flere og flere børn og unge i Danmark oplever udfordringer i forhold til deres mentale helbred. Derfor 

arbejdes der, på 5. årgang, med de ting, der kan være svære at tale om. 

Mål: Eleven har forståelse for risikoadfærd og konsekvenser og er i stand til at træffe hensigtsmæssige 

beslutninger. 

Formål: At eleverne arbejder med adfærd, der kan være med til at udgøre en udfordring for deres mentale 

helbred og derigennem er i stand til at agere hensigtsmæssigt over for sig selv og andre og træffe 

hensigtsmæssige beslutninger. At forebygge selvskadende/grænseoverskridende adfærd blandt eleverne 

samt følge op på risikoadfærd online, herunder lovgivning og konsekvenser ved eksempelvis deling af 

billeder og video. 

Indsats: Gennem oplæg for eleverne, præsenteres de for viden omkring ensomhed, selvskade/grænser, 

samtykke og risikoadfærd generelt. Eleverne drøfter grænser og samtykke ud fra billeder, som de 

præsenteres for, inden de deles op i grupper, der arbejder med dilemmaer baseret på begreberne. Alle 

elever skal igennem begge dilemmaer. Klasselæreren præsenterer det, eleverne er kommet frem til på et 

forældremøde. 

Dilemmaerne er inspireret af Red Barnets materiale og har til formål at starte en dialog, nedbryde tabuer 

og blive bedre til at sætte ord på og tale med hinanden om det, der er svært – både off- og online.  

Forældredel: forældrene præsenteres for resultaterne af det, eleverne har arbejdet med.  

Ressourcer: 2 lektioner. Samt løbende opfølgning i klassen, hvor klasselæreren genbesøger de emner, der 

har været taget op i klassen. (klasselærer samt evt klubpædagog deltager). Kort præsentation på 

forældremøde. 

Ansvarlig: Klasselærer/pædagog er ansvarlig for, at indsatsen gennemføres med mulighed for 

understøttelse fra SSP og Ungeenheden. 

Evaluering: I plastlommen bagerst i mappen ligger evalueringsskema, der udfyldes af den, der har 

gennemført indsatsen. Skemaet afleveres til viceskoleleder. 

  



Materiale 5. klasse – grænser og samtykke (risikoadfærd) 
 
De fleste børn i Danmark vil på et eller andet tidspunkt stå i en situation, hvor de handler på en 
måde, der kan udgøre en risiko for deres helbred eller trivsel. Men mange er ikke trænede i, 
hvordan de skal reagere, når de står i en risikofyldt situation. Gennem arbejde med nogle af de 
emner, der kan udgøre en risiko, skal undervisningen om risikoadfærd klæde eleverne på til at 
blive bedre til at mærke efter og handle hensigtsmæssigt, når de havner i en risikofyldt situation.   

Forløbet er primært bygget op om aktiviteter og tager to lektioner at gennemføre. Emnet 
genbesøges derudover løbende gennem skoleåret. 

Nedenfor findes vejledningen i at gennemføre undervisningen. På det medfølgende USB-stik ligger 
der en PowerPoint, der bruges gennem hele forløbet.  

Aktivitet 1 – kort oplæg om emner, der kan udfordre elevernes trivsel (ca. 15 min.) 

PowerPoint: 

Forståelse af risikoadfærd – hvad er det? Korte eksempler, hvorefter eleverne byder ind med 
andre muligheder samt en kort snak om, hvorfor det er vigtigt at tale om. 

Social eksklusionsangst. Lidt om at prøve at passe ind og derfor gøre som de andre, selv om man 
ikke har lyst. 

Grænser, hvad er en grænse og hvordan kan det forstås 

Samtykke afklaring, hvad vil det sige at give samtykke 

Aktivitet 2 – drøftelse af samtykke (ca. 30 min.) 

Eleverne præsenteres for samtykkebillederne (i PowerPointen) og stilles nedenstående spørgsmål. 
De pointer, der kommer fra omkring, hvad man kan gøre, noteres, så de kan samles i en form for 
retningslinje efterfølgende.  

Billede1: 

 Hvad sker der på billedet? 

 Hvordan mon det føles, at få sendt et billede rundt, man ikke selv har sagt ja til? 

 Hvorfor sker det nogle gange, at der bliver sendt billeder rundt af nogen, der ikke selv har 
valgt det? 

 Hvorfor kan det være fristende at sende billeder videre? 

 Hvorfor er det rigtige at slette dem? 

 Tror I, at alle børn og unge kender reglerne for billeddeling? 

 Hvad kan man gøre, så alle børn og unge kender reglerne for billeddeling?  



Billede 2: 

 Hvad sker der på billedet? 

 Kan I komme med flere eksempler på, hvor nogen bliver berørt mod deres vilje? 

 Hvorfor tror I, at nogen rør ved andre mod deres vilje? 

 Hvad kan man gøre, hvis man oplever at blive rørt mod sin vilje? 

 Hvad kan man gøre, hvis en ven eller veninde bliver rørt mod deres vilje? 

 Hvad kan man gøre, hvis man er sammen med nogen, som vælger, eller foreslår, at røre 
ved andre mod deres vilje? 

Aktivitet 3 – gruppearbejde med dilemmaer om grænser (ca. 30 min.) 

Eleverne deles op i grupper af fire og præsenteres for 2 dilemmaer. De har ti minutter til at drøfte 
hvert dilemma. Efter hvert dilemma har eleverne 5 minutter til at fremlægge, hvad de er kommet 
frem til og hvorfor de er blevet enige om det, de er kommet frem til. Læreren noterer de vigtigste 
pointer. 

Dilemma 1: 

Bilal og Gustav er gode venner og går også i klasse sammen. En aften skriver Bilal en besked til 
Gustav om, at han er blevet vild med en fra deres klasse, og han ikke ved, om han skal sige det til 
personen. Dagen efter i skolen finder Bilal ud af, at Gustav har taget et screenshot af beskeden og 
lagt det op i en gruppechat for andre, der også går i klassen. Nu ved alle det, og det bliver Bilal ked 
af. Hvad skal Bilal gøre? 

Hvis eleverne har svært ved at få samtalen i gang, kan de få nedenstående eksempler og drøfte: 

1. Bilal skal sige til Gustav, at det ikke var okay, og at han ikke vil være venner mere 
2. Bilal skal tale med en af sine lærere om det 
3. Bilal skal ignorere det og håbe, at alle glemmer det hurtigt 
4. Andre muligheder 

Dilemma 2: 

Tanjas forældre er meget bekymrede for, hvad Tanja laver, når hun er på nettet. De er bange for, 
at hun skal komme ud for noget, der ikke er rart – for eksempel at nogle fremmede voksne skriver 
om sex til hende. Derfor skal hun fortælle sine forældre, hvad hun laver på nettet, og tit kommer 
de også og tjekker selv. Det synes Tanja, er vildt provokerende, for hun vil ikke have, at de skal 
vide alt, hvad hun skriver med andre om. Hvad skal Tanja gøre? 

Hvis eleverne har svært ved at få samtalen i gang, kan de få nedenstående eksempler: 

1. Tanja kan ikke gøre noget, for hendes forældre har ret til at tjekke hende 
2. Tanja skal prøve at overtale sine forældre til, at de ikke skal være bekymrede 
3. Tanja skal bare gå på nettet andre steder end derhjemme, så hun kan være i fred 
4. Andre muligheder 



 

Aktivitet 4 – afrunding og opsamling (ca. 15 minutter) 

Læreren læser de pointer op, der er blevet fremført at elever under samtykkedrøftelsen og 
gruppearbejdet med dilemmaer. Og der findes en enighed omkring de vigtigste punkter, der 
noteres og hænges op i klassen.  

PowerPoint – 5. klasse 

Slide 1 – risikoadfærd 

Adfærd, der kan udgøre en risiko for trivsel: 

• Sundhed fx rygning 

• Mental sundhed fx ensomhed, overskridelse af grænser 

• Andre? (byd ind med forskellige former for risikoadfærd, der kan udfordre trivsel) 

Hvorfor er det vigtigt at tale om risikoadfærd? 

 

Slide 2 – social eksklusionsangst 

Frygten for at være/blive holdt udenfor 

Kan betyde, at man gør noget, man ikke har lyst til for at være en del af fællesskabet – fx 

risikoadfærd 

Eksempel: Mia vil gerne være venner med en pigegruppe i klassen. Pigegruppen mobber Mias 

gamle veninde og for at være med i gruppen, begynder Mia også at mobbe den gamle veninde, da 

hun tror, at det er det, hun skal gøre for at komme med i gruppen. Egentlig gør det Mia ked af det, 

for hun har egentlig ikke lyst til at mobbe sin gamle veninde.  

 

Slide 3 – grænser og samtykke 

• Grænser, er dem vi sætter for, hvad vi vil og ikke vil finde os i. I eksemplet med Mia, kunne 

hun have sat en grænse og bedt pigegruppen om at stoppe med at mobbe. 

• Samtykke er det, vi giver, når andre spørger om de må gøre et eller andet, der kan være 

over ens grænse. 

• Eksempel: Per kan rigtig godt lide Mia og han vil gerne give hende et kram. Han ved dog 

ikke, om Mia gerne vil have det. Derfor spørger han Mia om det er okay, at han giver hende 

et kram. Mia siger ja og giver altså Per samtykke til at kramme hende. Hvis Mia havde sagt 

nej og Per havde gjort det alligevel, havde Per overskredet Mias grænser.  

 



 

 

 

Slide 4 – snak om samtykke 

 

Slide 5 – snak om samtykke 

 

 

 

 



 

 

 

Slide 6 – Dilemma 1 

Bilal og Gustav er gode venner og går også i klasse sammen. En aften skriver Bilal en besked til 

Gustav om, at han er blevet vild med en fra deres klasse, og han ikke ved, om han skal sige det til 

personen. Dagen efter i skolen finder Bilal ud af, at Gustav har taget et screenshot af beskeden og 

lagt det op i en gruppechat for andre, der også går i klassen. Nu ved alle det, og det bliver Bilal ked 

af. Hvad skal Bilal gøre? 

 

Slide 7 – dilemma 2 

Tanjas forældre er meget bekymrede for, hvad Tanja laver, når hun er på nettet. De er bange for, 

at hun skal komme ud for noget, der ikke er rart – for eksempel at nogle fremmede voksne skriver 

om sex til hende. Derfor skal hun fortælle sine forældre, hvad hun laver på nettet, og tit kommer 

de også og tjekker selv. Det synes Tanja, er vildt provokerende, for hun vil ikke have, at de skal 

vide alt, hvad hun skriver med andre om. Hvad skal Tanja gøre? 

 

 

 

  



8. klasse – fællesskaber 
Klasser med høj social kapital klarer sig bedre både socialt og fagligt, hvorfor der arbejdes målrettet med 

emnet på 8. klassetrin.  

Mål: Eleven kan orientere sig i og bidrage positivt til fællesskaber, er i stand til at forstå egen rolle i 

gruppedynamikker herunder grænsesætning. 

Formål: At eleverne arbejder aktivt med egen rolle i fællesskaber og dermed ruste eleverne til at indgå i 

hensigtsmæssige fællesskaber samt styrke elevernes modstandskraft og derigennem evne til at sige fra og 

sætte grænser. At styrke den sociale kapital i klassen. At eleverne arbejder aktivt med onlinefællesskaber 

herunder sociale medier og konsekvenser samt lovgivning omkring deling af billeder og video.  

Indsats: Eleverne arbejder med selvkontrol, grænsesætning, gruppedynamik og social kapital på en 

workshop i klassen, der tager udgangspunkt i aktuelle emner fra Ungeprofilundersøgelsen. Eleverne 

arbejder sammen om, hvad et godt fællesskab er, hvordan man inkluderer, hvad ens egen rolle betyder 

samt generelt anerkendelse og respekt. Eleverne udarbejder dilemmaer, der arbejdes med, sammen med 

forældre, på forældremøde. 

Forældredel: fælles workshop med eleverne med fokus på social kapital generelt. Elever og forældre 

arbejder med dilemmaer (2 elever, 2 forældre), udarbejdet på elevernes workshop.  

Ressourcer: 2 lektioner til klasseindsats omkring social kapital, 1 timers forældre/elev-workshop. (SSP-lærer 

samt klasselærer bør deltage)  

Ansvarlig: Klasselærer/pædagog er ansvarlig for, at indsatsen gennemføres med mulighed for 

understøttelse fra SSP og Ungeenheden. 

Evaluering: I plastlommen bagerst i mappen ligger evalueringsskema, der udfyldes af den, der har 

gennemført indsatsen. Skemaet afleveres til viceskoleleder. 

  



Materialer 8. klasse - fællesskaber 
Fællesskaber er noget af det vigtigste i børn og unges liv og høj social kapital kan være med til at 
øge trivslen i klassen og i sidste ende påvirke klassens karakterer i en positiv retning. Derfor skal 8. 
årgang arbejde med social kapital.   

Forløbet tager en lektion at gennemføre og består af et kort oplæg efterfulgt af arbejde i grupper 
med en række dilemmaspørgsmål. Inden lektionen afsluttes, skal eleverne have udformet 3 
dilemma spørgsmål, de skal præsentere for deres forældre på et fælles møde, hvor elever og 
forældre sammen styrker den sociale kapital.  

Nedenfor findes vejledningen i at gennemføre undervisningen. På sidste side findes oplægget til 
forældre/elevmødet.  

Aktivitet 1 – kort oplæg om det at være ung. 

PowerPoint på USB-stik 

Fællesskaber er noget af det vigtigste i børn og unges liv. Det er vigtigt at føle, at man hører til og 
at man har andre, man kan være fælles om forskellige ting med. 

Ungeprofilundersøgelsen 

Langt de fleste elever i 8. klasse i Brøndby føler sig som en del af et fællesskab. Eleverne har selv 
været med til at besvare Ungeprofilundersøgelsen og i den kan vi se, at: 

87% har venner at tale med, hvis der er noget, der går dem på eller de er kede af noget 

87% har det godt i skolen 

85% er altid eller for det meste med i fællesskabet i klassen 

77% synes, at de er gode ved hinanden i klassen 

Og de lidt kedeligere 

20% har følt sig mobbet 

11% føler sig ofte eller meget ofte ensomme 

Social kapital 

Social kapital handler ikke om, at man absolut skal være bedste venner med alle. Det handler 
derimod om at have et stærkt fællesskab på tværs, der er baseret på: 

Tillid – hvis jeg kan stole på mine klassekammerater, behøver jeg ikke at bekymre mig og derfor 
kan jeg slappe mere af, hvilket giver bedre trivsel. 



Gensidige hjælperelationer – hvis vi har en kultur i klassen, hvor vi hjælper hinanden, når der er 
behov for det, giver det en følelse af tryghed og af ikke at stå alene, hvilket giver bedre trivsel 

Solidaritet – hvis vi står sammen og står op for hinanden, giver det en følelse af tryghed og af ikke 
at stå alene, hvilket giver bedre trivsel. 

Hvis disse tre faktorer er til stede, vil der være høj social kapital i klassen og dermed større chance 
for høj trivsel blandt eleverne. Høj trivsel påvirker ikke bare den enkelte elev, men hele klassen og 
klasser med høj trivsel og høj social kapital får generelt bedre karakterer end klasser, hvor der er 
elever, der ikke trives og hvor klassen ikke står sammen.   

Aktivitet 2 – gruppearbejde, dilemmaspørgsmål 3 og 3  

Eleverne drøfter nedenstående og noterer de vigtigste pointer, der relaterer sig til et godt 
fællesskab: 

Der er blevet delt et nøgenbillede i klassens messenger-gruppe. Hvad gør du? Hvordan støtter du? 
Hvad ville du gerne have, at andre gjorde, hvis det var dig selv, der var på billedet? 

En af dine klassekammerater mangler 200 kr. til en klassetur på Bakken. Hvad gør du? Hvem taler 
du med? Hvad ville du gerne have, at andre gjorde, hvis det var dig? 

En af dine klassekammerater er begyndt at være meget væk fra skole. Hun deltager heller ikke 
længere i de fælles samtaler, klassen har online. Hvad gør du? Hvordan støtter du? Hvad ville du 
gerne have, at andre gjorde, hvis det var dig, der handlede om? 

Når eleverne har drøftet spørgsmålene, præsenterer de deres pointer for resten af klassen. 
Herefter går de i gang med aktivitet 3.  

Aktivitet 3 – udarbejdelse af dilemmaspørgsmål 

Eleverne får at vide, at de skal mødes med klassens forældre og arbejde med emner, som eleverne 
selv definerer ud fra, hvad de har drøftet i aktivitet 2 og derfor skal de lave 2 dilemmaspørgsmål, 
som er relaterede til fællesskaber, som de skal drøfte med deres forældre på et kommende møde. 
Grupperne udarbejder et dilemma hver og til sidst præsenteres de for klassen, der stemmer om de 
tre mest relevante dilemmaer.  

Forældre/elevworkshop 

Et par udvalgte elever præsenterer forældrene for det arbejde, de har lavet omkring fællesskaber 
samt om social kapital. 

Herefter bedes forældre og elever at sætte sig i hold bestående af elev og forælder + anden elev 
og forælder. Hvert hold præsenteres for det først af de to dilemmaspørgsmål, eleverne har 
udarbejdet i klassen og får 5 minutter til at snakke om det. Herefter spørges der i plenum til de 
vigtigste pointer. Det samme gentages med dilemma 2.  



PowerPoint - Fællesskaber 8. årgang 

 

Slide 1 - program 

• Fællesskaber og trivsel fra ungeprofilen 

• Social Kapital 

• Arbejde i mindre grupper med dilemmaer 

Slide 2 – Ungeprofilundersøgelsen 

8. Klasses eleverne I Brøndby Kommune svarer at: 

• 87% har venner at tale med, hvis der er noget, der går dem på eller de er kede af noget 

• 87% har det godt I skolen 

• 85% er altid eller for det meste med I fællesskabet i klassen 

• 77% synes, at de er gode ved hinanden I klassen 

• 20% har følt sig mobbet 

• 11% føler sig ofte eller meget ofte ensomme 

Slide 3 – fællesskab og social kapital 

• Tillid 

• Gensidige hjælperelationer 

• Solidaritet 

• Positiv social kapital – det gode fællesskab, der er en fordel for alle og har betydning for 

eksempelvis karakterer 

Slide 4 – gruppearbejde 

• Gå sammen 3 elever Drøft de uddelte spørgsmål 

• Giv et fælles bud på løsninger 

• Præsenter for resten 

  



Evalueringsskema – Det Sociale Pensum år 1 
 

Efter en hver gennemført indsats, der kan opfylde et eller flere læringsmål (digitale kompetencer, 

konflikter, risikoadfærd, fællesskaber), udfyldes nedenstående evalueringsskema.  

Udfyldte skemaer afleveres til afdelingsleder. 

 

 

Indsats: Dato & navn: Fungerer: Fungerer ikke: Forslag til forbedring: 

Obligatorisk indsats 
 
 

    

Forældreindsats 
 
 

    

Andre anbefalede indsatser 
 
 

    

Opfølgning på indsatser 
 
 

    

  

Kommentarer 

 

 

 

 

  



Inspirationskatalog 
Inspirationskatalog – indsatser og oplæg. Listen opdateres og udvides løbende.  

Digitale kompetencer: 

 RedBarnet, Sikker på nettet, materiale målrettet de forskellige årgange  
https://redbarnet.dk/skole/sikker-paa-nettet/ 

Slet det, gratis og fortrolig rådgivning om ubehagelige oplevelser på nettet og digitale krænkelser: 

https://sletdet.redbarnet.dk/ 

 Center for Digital Dannelse, målrettet materiale til alle årgange. Brugernavn: Password: 
https://digitaldannelse.org/ 

 Fri for mobberi, Information og øvelser om digital dannelse, indskoling   
https://www.friformobberi.dk/fri-for-mobberi-6-9-aar/ 

 Wefive, Digital dannelse, information, digitalt kørekort. Materiale til indskoling og mellemtrin  
https://wifive.dk  

 Medierådet, information omkring børn og unges digitale liv 
https://www.medieraadet.dk/ 

Materialer og øvelser til børn og unge 

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse 

 Center for digital pædagogik, information og mulighed for at booke oplæg 
https://cfdp.dk/foredrag/  

Konflikter 

 Livkom, Materiale til læring om konflikter  
https://livkom.dk/bag-enhver-handling-ligger-et-behov-5-smaa-film/ 

 Center for Konfliktløsning, gratis rådgivning 
https://konfliktloesning.dk/faellesskaber/gratis-raadgivning/ 

 Det Kriminalpræventive Råd, information og oplysning om konflikthåndtering 
https://dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/konfliktmaegling-i-skolen 

 Brøndby Kommunes konfliktmæglerkorps, rådgivning samt konflikthåndtering 
Kontakt: Jan Van Der Loo, tlf: 30454277, mail: janlo@brondby.dk  

Risikoadfærd  

 LMS, information og gode råd i forhold til selvskade 
https://www.lmsos.dk/viden/vejledning-til-fagpersoner/7-gode-raad-til-dig-arbejder-med-boern-

unge 

 Headspace, viden og gode råd om ensomhed 
https://headspace.dk/det-taler-vi-

om/ensomhed/?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L8_MKzaEMLUmjvwto6iYkKuucCjh4wsd2RF_p

StAq2SFUzp_XKlsE0aAiiOEALw_wcB 

 Alt om stoffer, viden om stoffer og gode råd 
https://altomstoffer.dk/ 

 Det Kriminalpræventive Råd, Alle de andre gør det – Social Pejling, anbefales fra 7. klasse 
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-laerervejledning 

 C:ntact, forestiller om forskellige problemstillinger for unge 
https://www.contact.dk  

https://redbarnet.dk/skole/sikker-paa-nettet/
https://sletdet.redbarnet.dk/
https://www.friformobberi.dk/fri-for-mobberi-6-9-aar/
https://wifive.dk/
https://www.medieraadet.dk/
https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse
https://cfdp.dk/foredrag/
https://livkom.dk/bag-enhver-handling-ligger-et-behov-5-smaa-film/
https://konfliktloesning.dk/faellesskaber/gratis-raadgivning/
https://dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/konfliktmaegling-i-skolen
https://www.lmsos.dk/viden/vejledning-til-fagpersoner/7-gode-raad-til-dig-arbejder-med-boern-unge
https://www.lmsos.dk/viden/vejledning-til-fagpersoner/7-gode-raad-til-dig-arbejder-med-boern-unge
https://headspace.dk/det-taler-vi-om/ensomhed/?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L8_MKzaEMLUmjvwto6iYkKuucCjh4wsd2RF_pStAq2SFUzp_XKlsE0aAiiOEALw_wcB
https://headspace.dk/det-taler-vi-om/ensomhed/?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L8_MKzaEMLUmjvwto6iYkKuucCjh4wsd2RF_pStAq2SFUzp_XKlsE0aAiiOEALw_wcB
https://headspace.dk/det-taler-vi-om/ensomhed/?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L8_MKzaEMLUmjvwto6iYkKuucCjh4wsd2RF_pStAq2SFUzp_XKlsE0aAiiOEALw_wcB
https://altomstoffer.dk/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-laerervejledning
https://www.contact.dk/


 

Fællesskaber og Identitet 

 Red Barnet, materiale til arbejdet med fællesskaber og trivsel til alle årgange 
https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/ 

 Skolestyrken, undervisningsmateriale om trivsel og fællesskaber (mellemtrin) 
https://skolestyrken.dk/log-ind/trygge-faellesskaber/ 

 Sex & Samfund, øvelser og arbejdsopgaver omhandlende krop og grænser (mellemtrin) 
https://www.sexogsamfund.dk/sites/default/files/dialog_om_krop_og_graenser_-_6_7_klasse.pdf  

 Girltalk, rådgivning og foredrag om ungdom, selvværd og kropsbevidsthed 
https://www.girltalk.dk/vores-tilbud/foredrag/# 

 Slet Det, hjælp og forebyggelse af seksuelle krænkelser 
https://sletdet.redbarnet.dk/tema/billeddeling-uden-samtykke/  

 

Interne muligheder 

 RUM, psykologisk rådgivning, rådgivende socialrådgivere, gratis tilbud til unge 
https://www.brondby.dk/borger/rad-hjaelp-og-stotte/radgivning-og-tilbud-til-unge/ 

 SSP og Ungeenheden, rådgivning, ungeguides, m.m. https://www.brondby.dk/borger/dagtilbud-
og-skole/ssp-samarbejde-og-ungeenheden/ 
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