
Formål med Trivselsforum 
Formålet med trivselsforums arbejde er at 
yde en tidlig forebyggende indsats overfor 
børn og unge, hvor der er bekymring i 
forhold til trivsel, psykiske og/eller sociale 
forhold. 
 
Ud over at arbejde med enkelte børn, 
arbejdes der med generelle tiltag for alle 
børn på skolen med henblik på at skabe 
forhold, der styrker og fremmer børnenes 
trivsel, udvikling og læring. 
 
 
Hvem er medlem af Trivselsforum? 
En ledelsesrepræsentant, skolepsykolog, 
sundhedsplejerske, skolesocialrådgiver, 
skolens trivselsperson og KC-koordinator 
er faste medlemmer af Trivselsforum  
 
Herudover deltager forældrene, men også 
andre vigtige voksne omkring barnet/den 
unge kan inviteres til at deltage, f.eks. 
kontaktlærer og kontaktpædagog. 
Afhængig af barnets alder og modenhed, 
er der også mulighed for at barnet/den 
unge sidder med på Trivselsforum. 
 
Antallet af deltagere er ikke et udtryk for 
bekymringens størrelse, men blot en 
sikring af, at problematikken bliver belyst 
fra flest mulige vinkler. 
 
 
 

Hvad er Trivselsforum på Vester 
Hassing Skole? 
På Vester Hassing Skole, lægger vi stor 
vægt på, at Trivselsforum skal være en 
positiv oplevelse for forældre at deltage i. 
Derfor gør vi meget ud af. at klæde 
forældrene på i forhold til, hvad der skal 
ske på mødet, og samtidig synes vi, at vi 
lykkedes med at have en god og afslappet 
stemning på møderne. 
 
 
Dagsorden for Trivselsforum 
Dagsorden for et Trivselsforum ser 
således ud: 

● Velkomst og præsentationsrunde 
● Hvad bekymrer 
● Hvad fungerer 
● Handleplan 
● Aftaler 
● Opfølgning 

  
Hvornår og hvor afholdes 
Trivselsforum? 
Der afholdes Trivselsforum hver 3. uge og 
altid på en fredag fra kl. 8.00 - 11.15. 
Møderne afholdes i det store mødelokale 
ved siden af madkundskab. 
 
Hvad kan drøftes på Trivselsforum? 
Med udgangspunkt i de beskrevne 
bekymringer drøftes i første del af mødet, 
hvad der i forvejen fungerer og støtter 
barnet/den unge. 

Efter denne drøftelse opstilles forslag til 
ønsker for fremtidig handling, der 
understøtter at den omtalte bekymring 
minimeres eller forsvinder. 
 
Hvad aftales på Trivselsforum? 
I sidste del af mødet laves konkrete aftaler 
i forhold til ovenstående. Det aftales 
endvidere, hvordan og hvornår der 
evalueres og følges op på aftalerne. 
På møderne kan der også diskuteres og 
aftales ændringer til en allerede given plan 
eller ophævelse af aktiviteter. Et forløb 
afsluttes altid med et møde, hvor resultatet 
af forløbet evalueres. 
 
Hvordan kommer forældre i kontakt 
med Trivselsforum? 
Hvis du som forælder går rundt med en 
bekymring, du gerne vil have mulighed for 
at drøfte, så opfordrer vi dig til at tage 
kontakt til dit barns kontaktlærer.  



Fakta om det tværfaglige samarbejde 
mellem skole og myndighed 
 
Tavshedspligt 
Rammer for tavshedspligt og håndtering af 
fortrolige oplysninger, som er relevante i 
forbindelse med trivselskoordinering. 
 
Samtaler uden forældres samtykke 
Anonyme drøftelser, hvor barnets ikke 
nævnes ved navn, og hvor det ud fra 
samtalens substans ikke er muligt at 
identificere, hvem der tales om. 
 
Samtaler med forældrenes samtykke 
Drøftelser af fortrolige oplysninger. 
 
Videregivelse af oplysninger uden 
samtykke 
Tværfaglige drøftelser mellem skole, de 
sociale myndigheder, sundhedsplejersken 
m.fl. om et barns rent private forhold, hvis 
udvekslingen af oplysninger er 
nødvendige som et led i det tidlige eller 
forebyggende samarbejde om udsatte 
børn og unge. Der er ikke pligt til at 
udveksle oplysningerne af hensyn til 
skadevirkning af samarbejdet med 
forældre og barnet/den unge. 
 
Det er vigtigt at påpege, at forældre altid 
inddrages i samarbejdet. 
 
Et barn diskuteres aldrig på et 
Trivselsforum uden, forældrene deltager 

eller har givet tilsagn via en 
samtykkeerklæring. 
 
 
Hvor kan jeg få yderligere 
oplysninger? 
 
www.ssptrivsel.aalborg.dk 
 
 
På hjemmesiden finder du blandt 
andet vejledninger og materialer. 
 
Du er altid velkommen til at 
kontakte trivselspersonen på 
Vester Hassing Skole: 
 
Line Kortsen 
Mobil: 31 99 47 02 
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