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Vores klassetrivsel
Beskrivelse
En workshop for elever der sætter fokus på fællesskaber og mobning
Denne workshop handler om fællesskaber, mobning og rettigheder i klassen.
Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete ideer til, hvordan de selv kan være med til at skabe et
trygt fællesskab i klassen, hvor egne og andres rettigheder anerkendes og respekteres.
Workshoppen består af samarbejdsøvelser, refleksionsøvelser og dialog om fællesskaber, mobning og rettigheder. Eleverne
bliver præsenteret for det fællesskabsorienterede mobbesyn, og med udgangspunkt i cases fra BørneTelefonen arbejder
eleverne aktivt med tematikker som grænser, hårdt sprog, misforståelser, venner og klassekammerater, og hvad der
kendetegner et godt klassefællesskab.
Formålet med workshoppen er at igangsætte refleksioner og aktiviteter, der skærper elevernes fokus på og
handlemuligheder i forhold til at styrke trivslen og fremme positive og trygge fællesskaber i klassen og på skolen.

Formål
At eleverne:
Har kendskab til, hvorfor der kan opstå mobning i skolen.
Kan samtale om fællesskaber og trivsel i skolen.
Kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at forebygge mobning og fremme trivsel i klassen og
på skolen.

Praktisk information
Udbyder
Børns Vilkår
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
3. - 10. klasse
Periode
Hele året
Varighed
90 minutter
Pris
990,- (inkl. moms)
Medlemspris: 990 DKK*
Normalpris: 1490 DKK*
*Derudover pålægges der et transportgebyr, varieret efter undervisningssted.
Bliv medlem af Børns Vilkår og få fordelagtige priser.
MELD JER IND HER
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Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.
3618 0165
skole@bornsvilkar.dk
Klar til at bestille? SÅ TRYK HER
Læs mere om workshoppen her: https://bornsvilkar.dk/oplaeg/vores-klasse-trivsel/
Emneområde
Trivsel, fællesskab og mobning
Fag
Dansk

Kontakt udbyder
Børns Vilkår
Frederiksgade 79, st.
8000 Aarhus C

Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Børns Vilkår
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend
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