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Formål
Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug heraf, er at det skal være en hjælp til
systematisk at italesætte det `anede´, som der så kan sættes flere og flere ord på, efterhånden som der
gennemføres en systematisk undren over hvad det er, der er på spil for barnet i den kontekst, som det
befinder sig i. Denne undren og undersøgelse kan ske med afsæt i iagttagelser og gennem dialoger mellem
de relevante fagpersoner og med inddragelse barnets forældre.
Trivselsskemaet skal hjælpe den professionelle i forbindelse med tidlig opsporing, således at arbejdet med
tidlig opsporing bliver en systematisk del af det professionelle arbejde. Redskabet skal være velegnet til at
sætte fokus på alle børn – `så alle børn ses´ - og herunder hjælpe til at få fokus på børn der udviser tegn på
begyndende vanskeligheder og/eller på børn som allerede er i vanskeligheder .
Desuden skal Trivselsskemaet være med til at sikre at:
der sættes ord på de nogle gange vage fornemmelser af at barnet ikke trives og udvikler sig
optimalt
det er muligt at have dialog om de indledende iagttagelser inden en mere systematisk beskrivelse
og analyse med fokus på barnets særlige individualitet og behov sættes i gang.

Sådan gør vi i Viborg Kommune:
Dagplejen
Den enkelte dagplejer udfylder et skema for egen børn, og for de dagplejebørn som hun er sammen med i
legestuen. Skemaet udfyldes 3 gange om året; første gang i januar og herefter i april og i oktober.
Besvarelserne sammenlignes i gruppen af dagplejere. Derefter har dagplejerne en kort dialog - gerne i form
af korte runder - under ledelse af dagplejepædagogen. Dialogerne tager udgangspunkt i spørgsmålene
under afsnit 3: Refleksioner og dialoger omkring de enkelte børn.
Afdelingslederen for dagplejen og dagplejepædagogerne laver – på baggrund af ovenstående en plan for
hvordan det enkelte område konkret vil implementere brugen af Trivselsskemaet i dagplejen.

Daginstitutionerne:
De ansatte udfylder et skema for alle de børn, der er i børnegruppen. Skemaet udfyldes 3 gange om året;
første gang i januar og herefter i april og i oktober. Pædagogerne sammenligner besvarelserne og har en
kort dialog - gerne i form af korte runder. Dialogerne tager udgangspunkt i spørgsmålene under afsnit 3:
Refleksioner og dialoger omkring de enkelte børn. Lederen er ansvarlig for at introducerer trivselsskemaet
og implementere dets anvendelse i egen institution.

Skolen/SFO
Lærere og pædagoger i indskolingen og i SFO`en udfylder et skema for alle klassens/SFO`ens børn. Skemaet
udfyldes 3 gange om året; første gang i januar og herefter i april og i oktober 2011 og besvarelserne
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sammenlignes. Derefter har de ansatte en kort dialog - gerne i form af korte runder. Dialogerne tager
udgangspunkt i spørgsmålene under afsnit 3: Refleksioner og dialoger omkring de enkelte børn.
Skolelederen/afdelingslederen introducerer trivselsskemaet og implementerer dets anvendelse i
indskolingen.
SFO lederen introducerer trivselsskemaet og implementere dets anvendelse i SFO`en.

Handling og opfølgning:
Gul: For de børn hvis trivsel er givet farven gul/som er i en gul position: - der laves en LP analyse med afsæt
i barnets situation. Der inviteres til en dialog med forældrene for at dele undren, for at inddrage
forældrenes perspektiv. På baggrund af LP analysen laves en handleplan for initiativer i forhold til barnet i
nuværende kontekst. Der opfordres til at gøre brug af tværfaglig sparring for at kvalificere LP analysen og i
forhold til udviklingen af en handleplan(Småbørnsteam og Kompetencecenter).
Rød: For de børn hvis trivsel er givet farven rød/som er i en rød position: Der følges op ved at lave en LP
analyse og en handleplan i nuværende konktekst. Kontinuerlige dialoger og inddragelse af forældrene i om
udvikling og indsatser: handleplan. Der opfordres til løbende tværfaglig sparring (Fokusgrupper og
Kompetencecenter) på resultater af tiltag/handleplan og nye LP analyser med henblik på at .
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TRIVSELSSKEMA
1. Trivselsskema.
Udfyldt af:
Barnets navn

Dato:
Grøn

Gul

Rød

Kommentar

Barnets situation kan kun have én farve. Der er 3 muligheder: Barnet trives, Der er områder der undrer, Der
er grund til bekymring. Vælg den farve, der passer bedst, til den viden du har om barnet. De enkelte
punkter skal naturligvis tilpasses barnets alder.
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2. Definition af farverne:
Børn i grøn position: Barnet trives, udvikler sig og lærer på alle områder. F.eks.:
Barnet har en god, stabil kontakt til mindst én jævnaldrende
Barnet er aktivt deltagende i børnefællesskaber
Barnet har en god og stabil omsorg fra en voksen (både ansatte og forældre)
Barnet fungerer alderssvarende
Barnet kan se mening og sammenhæng i sit liv
Barnet kan vise glæde og begejstring
Barnet har et positivt selvbillede
Andet

Børn i gul position: Der er områder, som undrer og skal undersøges og analyseres nærmere. F.eks.:
Barnet, du ikke rigtigt ”ser”
Barnet, forældrene ikke rigtigt ”ser”
Barnet har forældre, du ikke rigtigt ”ser”
Barnet er ikke eller kun sporadisk en del af et børnefællesskab
Barnet viser sjældent glæde og begejstring
Fornemmelser – der er noget i luften
Andet

Børn i rød position: Der er grund til bekymring. Handlinger skal sættes i gang. F.eks.:
Barnet er ikke en del af børnefællesskaberne. Barnet er på ”tålt ophold”
Barnet fortæller ikke noget hjemmefra
Barnet viser aldring glæde og begejstring
Barnet kontakter overdrevent ukendte voksne
Forældrene møder ikke op til forældrearrangementer
Forældrenes forhold til barnet bærer præg af uforudsigelighed
Andet
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3. Refleksioner og dialoger omkring de enkelte børn
Nedenstående er spørgsmål til hjælp til refleksion og dialog mellem kollger/de professionelle om de enkelte
børns trivsel.

Børn i grøn position: Barnet trives, udvikler sig og lærer på alle områder. F.eks.:
Hvordan kan du se, at barnet trives?
Hvad er det der gør at barnet trives?
Hvad kan du gøre mere af så barnet trives endnu bedre?
Hvor har du din viden fra?
- iagttagelser
- dialog med barnet

Børn i gul position: Der er områder, som undrer og skal undersøges nærmere. F.eks.:
Har du afprøvet noget i forhold til det, der undrer dig – hvordan reagerede barnet?
Hvordan er din egen relation til barnet?
Hvordan påvirker din relation barnet?
Hvilken betydning har din relation til barnet for forældrene?
Hvilken betydning har din relation til forældrene for barnet?
Hvad ved du om, hvordan barnet oplever sin situation?
Hvilke forskelle er der i jeres oplevelser af barnet? Hvad siger disse forskelle om jer?
Hvornår ser du barnet trives? Hvad er det der gør at barnet trives?
Er der sket ændringer siden sidste udfyldelse af skemaet
Hvordan skal du handle på din undren?
Bemærk: Hvis flere har farvet gul, må man undre sig sammen med forældrene.

Børn i rød position: Der er grund til bekymring. Handlinger skal sættes i gang. F.eks.:
Hvordan kan du se at barnet ikke trives?
Hvad ved du om, hvordan barnet oplever sin situation?
Hvordan er din egen relation til barnet?
Hvilken betydning har din relation til barnet for forældrene?
Hvilken betydning har din relation til forældrene for barnet?
Hvilke forskelle er der i vores oplevelser af barnet? Hvad siger disse forskelle om os?
Hvornår ser du, barnet trives?
Hvad gør, at barnet trives i de situationer?
Er der sket ændringer siden sidste udfyldelse af skemaet?
Hvordan skal der handles på vores bekymring?
- Hvordan skal vi inddrage forældrene?
- Hvem skal handle hvornår?
- Hvem er tovholder?
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4. Overbliksskema
I dette skema kan I som kolleger samle Jeres individuelle farvelægninger, så I kan sammenligne og
reflektere over det øjebliksbillede farvelægningen giver af barnets trivsel.
Dato: _____________________________
Barnets navn

Ansattes navn

Grøn

Gul

Rød

Kommentar
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