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Trivselsambassadørernes platform i skolen
Trivselsambassadørerne er en arbejdsgruppe under skolebestyrelsen og refererer direkte hertil.
Det optimale er når arbejdsgruppen er sammensat af forældre fra alle skolens faser: indskoling,
mellemtrin og udskoling, da det giver bedre muligheder for at iværksætte aktiviteter i såvel de
enkelte faser som på hele skolen.
Deltagelse i arbejdsgruppen og funktionen som Trivselsambassadør bygger på frivillighed.
Et af skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer udnævnes til koordinator mellem
Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører og skolebestyrelsen. Det er koordinatorens opgave at
sikre, at Trivselsambassadørernes arbejde bliver forankret i skolens trivsels- og antimobbestrategi,
og at arbejdsgruppen holder den nødvendige kontakt til skolebestyrelsen.
Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører vælger en formand, der er ansvarlig for at få indkaldt til
møder i udvalget.

Hvorfor Trivselsambassadører?
Trivsel og tryghed giver bedre læring. Det er vi alle enige om, ligesom vi er enige i, at mobning
skal forebygges og bekæmpes.
Mange skoler har lavet strategier for deres arbejde med trivsel og bekæmpelse af mobning, men
det er de færreste af disse planer, der systematisk involverer forældrene i trivselsarbejdet. Det er
et stort minus, fordi forældrene spiller en væsentlig rolle for arbejdet med bekæmpelse af mobning
og fremme af trivsel i folkeskolen.
De fleste forældre interesserer sig levende for deres eget barns trivsel i skolen – det ved vi fra
talrige undersøgelser.
Mange involverer sig også i klassens trivsel – fx. i kraft af deres rolle som kontaktforældre/
klasseforældreråd o.l., men det er de færreste forældre, der involverer sig i hele skolens trivsel,
simpelthen fordi, det som enkeltforælder, er vanskeligt at danne sig overblik over, hvordan en
sådan opgave kan gribes an.
Vi tror ikke at trivslen blandt vores børn/skolens elever kan blive helt optimal, hvis ikke forældrene
aktivt inddrages og tager medansvar. Derfor har vi Trivselsambassadører.

Rollen som Trivselsambassadør
Forebyggelse gennem aktiviteter og inddragelse af skolens forældrekreds, er
Trivselsambassadørernes vigtigste opgave. De kan endvidere indgå i løsning af problemstillinger
om trivsel på skolen. Som Trivselsambassadører har de også en opgave bestående i at orientere
skolens øvrige forældre m.fl. om deres eksistens og hvad de går og laver.
Arbejdsgruppen af Trivselsambassadører skal virke som katalysatorer for trivselsarbejdet,
altså planlægge og igangsætte aktiviteter, men ikke nødvendigvis selv udføre opgaverne.

