Forældreinformation om trivselsvurderinger
Dit barn skal trives, lære og være glad
Det er vigtigt for dig - og for os - som har kontakt med dit barn i det daglige igennem skolen eller
daginstitutionen.
Langt de fleste børn i Ringsted Kommune trives fint. Trivselsarbejdet har høj prioritet i vores daglige
arbejde med børnene.
Vi er optaget af, at ALLE børn er i trivsel, og at de trives så godt som overhovedet muligt. Derfor udvider vi
nu arbejdet og indfører vi en ny ordning, som vi kalder trivselsvurderinger. Trivselsvurderingerne
gennemføres af det pædagogiske personale, som er tæt på og kender børnene fra hverdagen.
Trivselsvurderingen gennemføres på en måde, så det pædagogiske personale både får ideer til at udvikle
børnenes udviklings- og læringsmiljø samt tidligere end hidtil får øje på, hvis et barn måske ikke trives i sin
hverdag. Målet er hurtigt at finde frem til, hvad forældre og professionelle i fællesskab kan gøre, for at
barnet igen får en god, tryg og lærerig hverdag.
Hvordan foregår trivselsvurderingen?
Dagplejeren, de pædagoger eller de lærere, der er tættest på barnet i hverdagen laver en første individuel
vurdering af barnets trivsel. Vurderingen foregår ud fra en række punkter, som er baseret på gode
erfaringer og forskning om børns trivsel, og som er fælles for alle medarbejdere i Ringsted Kommune.
Efterfølgende drøfter de professionelle i fællesskab hvert enkelt barns trivsel og de reflekterer over,
hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet.
For at kunne vurdere alle børns trivsel systematisk og ud fra deres alder, er der udviklet et
trivselsvurderingsmateriale for børn i alderen 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år, 6-10 år, 10-13 år og 13-16 år. Materialet
er tilgængeligt på www.ringsted.dk.
Det er barnets hverdag, som kan ændres – ikke barnet!
Trivselsvurderingen viser hvilken position barnet befinder sig i på det pågældende tidspunkt. Positionerne
beskriver henholdsvis:
 God trivsel (grøn position)
 Tvivl om, undren eller begyndende bekymring for trivsel (gul position)
 Manglende trivsel (rød position)

Ideen med at tale om positioner er at tydeliggøre, at børns trivselsudfordringer kan afhjælpes ved at rette
fokus på barnets hverdag og ikke kun på barnet selv.
Som barn og forældre inviteres I naturligvis til dialog og samarbejde i de situationer, hvor vi kan være i tvivl
eller er bekymrede. Her vil I blive inddraget med jeres viden og perspektiver, ligesom der vil være mulighed
for at indkalde til et tværfagligt dialogmøde, for at vi kan blive klogere på, hvad vi og I som forældre i et
samarbejde kan gøre for at skabe en bedre hverdag for jeres barn.
Hvornår foregår trivselsvurderingerne?
Den første trivselsvurdering bliver foretaget i skolerne i perioden fra 1. oktober til 15. november og i
dagplejen/institutionerne i perioden fra 1. november til 15. december. Fra 2016 vil trivselsvurderingerne
blive foretaget tre gange årligt.
På skoleområdet vil børnene blive informeret om hensigten med trivselsvurderingerne, når vi i efteråret
foretager de første trivselsvurderinger.
Vi ønsker tæt dialog og samarbejde med jer som forældre, hvis vi vurderer det relevant i forbindelse med
vurderingen. Vi vil desuden opfordre jer til altid at kontakte skolen eller institutionen, hvis I oplever
bekymring for jeres barns trivsel, og I er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål om
trivselsvurderingen af jeres barn til de medarbejdere, der er omkring jeres barn i det daglige eller til
ledelsen.
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