Forældreinformation om trivselsvurderinger
Dit barn skal trives, lære og være glad
Ringsted Kommune er optaget af, at ALLE børn og deres forældre trives så godt som muligt.
Trivselsarbejdet har høj prioritet i vores daglige arbejde med børnene. Derfor supplerer vi de daglige
iagttagelser med to årlige trivselsvurderinger. Trivselsvurderingerne er systematiske og gennemføres af det
pædagogiske personale, som kender børnene fra hverdagen.
Trivslen vurderes, så det pædagogiske personale får idéer til at udvikle børnenes udviklings- og
læringsmiljø. Samtidigt bruges vurderingerne til at få øje på, hvis børn begynder at mistrives i deres
hverdag. Målet er hurtigt at finde frem til, hvad forældre og professionelle i fællesskab kan gøre, for at
børnene igen får en god, tryg og lærerig hverdag.
Hvordan foregår trivselsvurderingen?
Dagplejere, pædagoger eller lærere, der er tæt på barnet, laver først en individuel vurdering af barnets
trivsel. Vurderingen foregår ud fra en række punkter, som er baseret på erfaringer og forskning om børns
trivsel. Efterfølgende drøfter de professionelle i fællesskab hvert enkelt barns trivsel, og hvordan udviklingsog læringsmiljøet kan udvikles fremadrettet.
For at kunne vurdere alle børns trivsel systematisk og ud fra deres alder, er der udviklet seks
trivselsvurderingsskemaer 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:

Idéen er at tydeliggøre, hvordan udfordringer kan afhjælpes ved at rette fokus på barnets hverdag og ikke
kun på barnet selv.
Som barn og forældre inviteres I 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 samarbejdsmøde for at drøfte, hvad vi og I som forældre kan gøre for at skabe en bedre
hverdag for barnet.
Hvornår foregår trivselsvurderingerne?
Trivselsvurderingerne bliver foretaget to gange årligt.
Vi ønsker tæt dialog og samarbejde med jer som forældre, hvis vi vurderer det relevant i forbindelse med
vurderingen. Vi opfordrer jer til at kontakte dagtilbud eller skolen, hvis I oplever bekymring for jeres barns
trivsel. I er velkomne til at stille spørgsmål om trivselsvurderingen til de medarbejdere, der er omkring jeres
barn i det daglige eller til ledelsen.
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