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1. FORORD
Denne rapport fremlægger resultaterne af Als Researchs midtvejsevaluering af
helskoleprogrammet Skolestyrken, som gennemføres på opdrag fra Alliancen mod mobning
bestående af parterne Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet.
Midtvejsevalueringen indgår som en del af den samlede virkningsevaluering af helskoleprogrammet Skolestyrken. Den samlede evaluering gennemføres i perioden 2018 – 2020.
Evalueringens formål er først og fremmest at dokumentere status og erfaringer af de
igangsatte aktiviteter i programmet med henblik på at uddrage læring til det videre arbejde
samt kvalificere eventuelle justeringer af programmets elementer. Målgruppen for rapporten
er således først og fremmest parterne i Alliancen mod mobning, herunder specifikt de
aktører, der er er tilknyttet udviklingen og gennemførelsen af programmet.
Midtvejsevalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen og konsulent Mia
Kathrine Jensen. Konsulent Ida Kvist Sommer og stud.mag. Emilie Asta Nielsen har bistået
evalueringen i relation til dataindsamling, efterbehandling af datamateriale mv.
Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research.

København, februar 2020

Jacob Als Thomsen
Adm. direktør
Als Research
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2. INDLEDNING
2.1 Om helskoleprogrammet ”Skolestyrken”
Skolestyrken er et helskoleprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til
arbejdet med at fremme skoletrivsel og håndtere mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Det er Alliancen mod mobning, bestående af et samarbejde mellem Mary Fonden, Børns
Vilkår og Red Barnet, der står bag.
Helskoletilgangen tager afsæt i, at alle aktører omkring børnene har ansvar for at sikre et
trygt skolemiljø. Dette betyder, at både skoleledelsen og sekretæren, pedellen og
pædagogerne, lærerne, forældrene og børnene selv skal vide, hvordan de aktivt medvirker til
at fremme trivsel og håndterer mobning. Skolestyrken har derfor som mål at klæde alle
aktørerne på til det brede trivselsfremmende arbejde, samt til at forebygge, genkende og
håndtere mobning, når den opstår.
Figur 1 på efterfølgende side viser Alliancen mod mobnings samlede programportefølje. I
projektets første 3 år udvikles, afprøves og implementeres 3 projekter (markeret i rødt), som
Alliancen mod mobning har udvalgt på baggrund af oplevet efterspørgsel fra fagpersoner
samt i dialog med samarbejdskommunerne. Det er således de 3 projekter, som er genstand
for nærværende evaluering. Projekterne er:
Projekt 1: Et modul til kortlægning af skolernes arbejde med at fremme trivslen samt
konkrete værktøjer til at omsætte den nationale trivselsmålings resultater på klasseniveau.
Projekt 2: Kompetenceudvikling af alle aktører i og omkring skolen.
Projekt 3: Materialer og værktøjer til at forebygge og håndtere mobning særligt målrettet
mellemtrinnet.
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Figur 1. Alliancen mod mobnings samlede programportefølje

2.2 Evalueringens formål
Evalueringens formål er at foretage en implementerings- og virkningsevaluering med henblik
på at vurdere, om og i givet fald hvordan og med hvilke resultater, programmets enkelte dele
er implementeret og virker. Mere specifikt har evalueringen tre konkrete delformål:
1) At dokumentere programmets implementering
2) At undersøge og evaluere programmets virkning
3) At bidrage med viden til den løbende udvikling af programmets indsatser
Midtvejsevalueringens fokus er i særlig grad rettet mod at belyse indholdet, tilfredsheden
med og gennemførbarheden af de 3 projekter. Formålet er særligt at tilbageføre viden til
programmet og dermed kvalificere tilpasningen af projekterne forud for den resterende del
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af programperioden. Målgruppen for midtvejsevalueringen er således først og fremmest
opdragsgiver (Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet) samt de til projektet tilknyttet
projektteams.

2.3 Datagrundlag og metode
Datagrundlaget for nærværende midtvejsevaluering udgøres af kvalitative data hovedsageligt
i form af observationer og interviews. Dataindsamlingen er gennemført på tre
afprøvningsskoler1. Konkret er der i perioden juni 2019 til februar 2020 gennemført følgende
evalueringsaktiviteter:
•

Evalueringsworkshop
Evalueringsworkshoppen blev afholdt i juni 2019 med deltagelse af repræsentanter
for programledelsen samt de tre projektteams. Formålet med workshoppen var at
kvalificere udarbejdelsen af en programteori med inputs fra projektteamsene. På
baggrund af workshoppen udarbejdede evaluator udkast til 4 programteorier – én
for hvert projekt og én for det samlede program – som efterfølgende blev justeret på
baggrund af kommentarer fra projektteamsene og programledelsen.

•

Interview med repræsentanter for projektteams
Der er gennemført 3 telefoninterviews med en repræsentant for hvert projektteam.
Interviewene blev gennemført i juni og juli 2019. Formålet med interviewene var at
opnå en dybere indsigt i projekternes indhold.

•

Observationer
Med henblik på at opnå en dybdegående indsigt i projekterne, deres indhold og
virkning, samt for at kunne tilbageføre viden til programmet herom, er der
gennemført i alt 49 timers observationer af projektaktiviteter. Konkret har evaluator
observeret følgende aktiviteter:
o

Forberedelsesmøde til elevproces (1 observation)

o

Elevproces (3 observationer fordelt på 2 skoler)

o

Fælles opstartsmøde (3 observationer fordelt på 2 skoler)

o

Møde om aktionsplan (3 observationer fordelt på 3 skoler)

o

Uddannelsesdage (6 observationer af uddannelsesdag 1, 2 og 3 fordelt
på 3 skoler)

o

Opsamlingsmøde med ledelse (1 observation på 1 skole)

Observationerne er foretaget i perioden august 2019 – februar 2020.

1 Nærværende udgave af midtvejsevalueringen er anonymiseret, hvorfor navne på afprøvningsskolerne er
udeladte.
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Interview med aktører på skolerne
Der er gennemført i alt 13 gruppe- eller individuelle interview med følgende
informantgrupper:
o

Elever2 (3 gruppeinterview på 2 skoler, fordelt på indskoling og
mellemtrin/udskoling)

o

Lærerteams (4 gruppeinterview fordelt på 2 skoler. Hertil 1
telefoninterview med 2 informanter)3

o

Ressourcepersoner (3 gruppeinterview fordelt på 3 skoler)

o

Skoleledere (3 interview – heraf 1 gruppeinterview og 2 individuelle
interview)

Interview er foretaget i perioden december 2019 – februar 2020, på nær interview
med elever, som er foretaget i perioden august – oktober 2019.
Der er forud for nærværende afrapportering udarbejdet et feedbacknotat af 14.11.2019 med
evaluators foreløbige indtryk og findings på baggrund af de frem til daværende tidspunkt
gennemførte observationer samt gruppeinterviews med elever. Feedbacknotatet blev
præsenteret ved et møde med projektteamsene og repræsentanter for programledelsen i
november 2019. Projekterne har siden været under løbende udvikling, og denne
midtvejsevaluering har derfor særligt fokus på de yderligere data, der siden er fremkommet
gennem interviews med de involverede aktører på skolerne samt yderligere observationer.

2.4 Rapportens opbygning
Rapporten er opbygget på følgende vis:
Efter indledningen med evalueringens formål, datagrundlag og metode præsenteres i Kapitel
3 evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger.
Kapitel 4 belyser kortlægningen af status på skolens trivsel med særligt fokus på
elevrådsperspektivet og personaleperspektivet. Hertil belyser kapitlet mødet om skolens
aktionsplan, hvor resultaterne af kortlægningen præsenteres.
I Kapitel 5 belyses Skolestyrkens kompetenceudvikling af skolens personale, herunder fælles
opstart for alle medarbejdere samt den kompetenceudvikling, som ressourcepersoner
modtager på uddannelsesdagene.

2

De interviewede elever er alle nogle, der har deltaget i processen relateret til elevrådsperspektivet. På en af
skolerne er der tale om repræsentanter for elevrådene, mens informanterne på den anden er elever i bredere
forstand.
3 Der gøres opmærksom på, at projektets forløb på en af skolerne har været forsinket på grund af omfattende
byggearbejde, hvorfor interviewdata fra denne skole er begrænset til ledelse og ressourcepersoner. Dette forhold
er afstemt med opdragsgiver, og det er aftalt, at senere indsamlet interviewdata blandt lærere vil blive
afrapporteret i et kort, selvstændigt notat.
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I Kapitel 6 frembringes perspektiver på programniveau, mens Kapitel 7 er en perspektivering,
der indeholder enkelte overordnede perspektiver på programmets implementerbarhed samt
faktorer, der skønnes at kunne styrke programmet i relation hertil.

3. HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
Nærværende midtvejsevaluering indgår som en del af den samlede virkningsevaluering af
helskoleprogrammet Skolestyrken. Den samlede evaluering omfatter perioden 2018-2020.
Formålet med midtvejsevalueringen er først og fremmest at dokumentere status og
erfaringer af de igangsatte aktiviteter i programmet med henblik på at uddrage læring til det
videre arbejde samt kvalificere eventuelle justeringer af programmets elementer.
Midtvejsevalueringen tager afsæt i kvalitative data i form af observationer og interviews med
involverede aktører på de tre afprøvningsskoler.

3.1 Hovedkonklusioner
På baggrund af analysen af de tilvejebragte kvalitative data udledes der følgende
hovedkonklusioner:
•

Det overordnet program for Skolestyrken fremstår stærkt, sammenhængende og
med synergieffekter på tværs af de enkelte projekter.

•

Organisationen Alliancen mod mobning er en særdeles slagkraftig aktør, der forlener
programmet med faglig autoritet og troværdighed.

•

Den stærke faglighed, som Alliancen repræsenterer, skinner igennem i programmets
produkter og præsentationer.

•

Kortlægningen af status på skolens trivsel har en særdeles stærk udsagnskraft, idet
den inddrager elevrådsperspektivet, resultaterne af den nationale trivselsmåling,
personaleperspektivet, samt skolens egne eksisterende strategier og handleplaner.
Dette sikrer, at afsættet for skolens videre arbejde med programmet er skolens egen
virkelighed og behov, hvilket styrker programmets relevans og troværdighed for de
deltagende skoler.

•

På tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende midtvejsevaluering er status på
mødet om skolens aktionsplan den, at aktiviteten fortsat er ”i proces” med henblik
på at udvikle et stærkere koncept herfor. I efterfølgende afsnit 3.2 gives evaluators
anbefalinger i relation hertil.

•

Fælles opstart for alle skolens medarbejdere fremstår som et gennemarbejdet og
velforberedt arrangement kendetegnet ved høj kvalitet i relation til såvel indhold
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som præsentation.
•
•

Fælles opstart for alle medarbejdere formår dog ikke at aktivere alle medarbejdere,
hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt set i lyset af programmets egenskab af
helskoleprogram.
De fleste ressourcepersoner, der deltager i kompetenceudviklingsforløbet, oplever
ikke på baggrund heraf at være tilstrækkeligt klædt på til at facilitere værktøjerne til
lærerteamsene.

•

De udviklede værktøjer, hhv. værktøjet til trivselsfremme og til håndtering af
mobning, er særdeles anvendelige og implementerbare.

•

Effektiv implementering af programmets projekter på skolerne synes at forudsætte,
at der er en eksisterende kultur for teammøder, som projekterne kan løftes ind i.

3.2 Anbefalinger
Med afsæt i analyserne og på baggrund af ovenstående har evaluator følgende anbefalinger,
som inddeles i anbefalinger på programniveau, anbefalinger i relation til udvikling af mødet
om skolens aktionsplan, samt anbefalinger i relation til kompetenceudviklingen.
På programniveau anbefales:
•

At udvikle en metode til at engagere hele personalegruppen ved skolens fælles
opstartsmøde, således at det sikres, at alle oplever at være en del af Skolestyrken,
samt at det tilstræbte fælles sprog og udgangspunkt bliver en aktiv del af
personalets hverdag. Der kan være tale om mindre trivselsfremmende opgaver, som
personalet forpligter sig på, lettilgængelige ”mini-redskaber” til trivselsfremme, som
de kan anvende i deres hverdag eller lignende.

•

At udvikle visuelle ’reminders’ om skolens deltagelse i Skolestyrken. Det kan
eksempelvis være synlige, fængende og farverige plakater, som for det første vil
fungere som påmindelser om skolens fælles opstart, for det andet vil gøre
opmærksom på Skolestyrkens fortsatte ’tilstedeværelse’ på skolen, og for det tredje
kan bidrage til at skabe efterspørgsel på de kompetencer, som ressourcepersonerne
tilegner sig.

•

De ovennævnte anbefalinger bakkes op af en af de interviewede skoleledere, som
hertil foreslår, at der udvikles talemåder, vendinger eller lignende, der opsummerer
centrale Skolestyrke-principper, -tilgange eller -metoder, og som kan understøtte et
fælles sprog på skolen. Som et eksempel herpå gives, at den pågældende skoles
samarbejde med Louise Klinge om relationskompetencer har forankret sig i
personalegruppens daglig tale i form af vendinger, der relaterer sig til Klinges
forskning, som f.eks.: ”Nu må vi lige have gang i frontallapperne.”
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•

Udvikling af en grafisk model, der kan præsenteres på skolens fælles opstart for alle
medarbejdere, som tydeliggør udfoldelsen af programmet på skolen, således at alt
personalet har klar og utvetydig viden om, hvordan programmet tænkes
dissemineret til hele skolen.

•

At der udarbejdes en generisk tidslinje, som illustrerer Skolestyrkens forløb og
nedslagspunkter, og som i samarbejde med skolen detaljeres og inkorporeres i
årshjulet forud for det skoleår, som programmet udrulles i.

•

At Alliancen gennemfører en realistisk beregning af det forventede tidsforbrug for
ressourcepersonerne, og at denne gøres tilgængelig for skolerne.

•

At Alliancen i sin tidlige kommunikation med potentielt deltagende skoler tydeligt
beskriver de strukturelle rammer, som projektet forventes løftet ind i. Det kan
overvejes, om en eksisterende kultur for teammøder bør være en forudsætning for
deltagelse.

•

At der udarbejdes et forslag til organisering på skolerne, som inkluderer en
styregruppe, hvis ansvar det er at løfte programmet ind på skolen og sikre dets
implementering, fremdrift og forankring.

•

At styregruppen ligeledes agerer som ambassadører for programmet og sikrer, at
information om Skolestyrken, programmets indhold og metoder når ud til samtlige
skolens aktører gennem oplæg på P-møder, trivselstiltag, forældremøder mv.

I relation til mødet om skolens aktionsplan anbefales:
•

At analysearbejdet gennemføres forud for aktionsplansmødet, og at der på mødet
præsenteres et forslag til aktionsplan, som ledelsen/koordineringsgruppen kan
kvalificere. På denne måde sikres, at formålet med mødet opnås.

•

At der på mødet om skolens aktionsplan præsenteres resultater af kortlægningen,
som både repræsenterer styrker og udfordringer på skolen.

•

At der tydeligt formidles sammenhæng mellem udfordringer og Skolestyrkens tilbud
(som foreslået i aktionsplan) – både før, under og ved afslutning af mødet.
Deltagerne skal være forvisset om, at de udfordringer eller problemer, der peges på,
kan løses med de tilbudte tiltag.

•

At der er gennemsigtighed vedrørende hvilke resultater, der præsenteres.
Resultaterne af den nationale trivselsmåling vil antageligvis også pege på
udfordringer, som Skolestyrkens tiltag ikke retter sig mod (et tilbagevendende tema
er eksempelvis skolernes toiletforhold, men der kan også være andre), og som derfor
ikke behandles på mødet.

•

At overveje udviklingen af flere visuelle/fysiske produkter, herunder om/hvordan
eksempelvis at aktionsplanen kan synliggøres for personalegruppen.
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I relation til kompetenceudviklingen anbefales:
•

At der afsættes mere tid til afprøvning af værktøjerne med sigte på, at
ressourcepersonerne får konkrete erfaringer med brugen af værktøjerne.

•

At der på uddannelsesdagene er et styrket fokus på ressourcepersonernes rolle som
facilitator.

•

At værktøjet til håndtering af mobning prioriteres højere og gennemgås grundigere.

•

At der arbejdes for at tilrettelægge forløbet således, at afprøvning i teamsene foregår
i umiddelbar forlængelse af uddannelse.

•

At kommunikationen til ressourcepersonerne styrkes, således at de får tidligere og
mere udførlig information om programmet, dets indhold og forløb.
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4. KORTLÆGNING AF STATUS PÅ SKOLENS TRIVSEL
Et centralt element i Skolestyrkens program er en kortlægning af status på skolens trivsel.
Kortlægningen sikrer, at skolens videre arbejde med programmets elementer tager afsæt i
skolens virkelighed og behov. Der er således tale om en indsats, der ikke er one size fits all,
men som så vidt muligt skræddersyes til skolerne. Kortlægningens resultater præsenteres på
mødet om skolens aktionsplan med deltagelse af skolens ledelse og eventuel koordineringsgruppe, og det er ud fra resultaterne af kortlægningen og med inputs fra ledelse og
koordineringsgruppe, at det videre forløb planlægges.
I kortlægningen af status på skolens trivsel indgår følgende elementer: Elevrådsperspektiv på
skolens trivsel, personaleperspektiv på skolens trivsel, resultaterne af skolens nationale
trivselsmåling og analyse af skolens eksisterende antimobbe- eller trivselsstrategi samt
eventuel andre relevante dokumenter. I det følgende præsenteres evalueringens resultater
og anbefalinger i relation til de processer og aktiviteter, som evaluator har opnået indsigt i.
Kapitlet omhandler således elevrådsperspektivet, personaleperspektivet, samt hvordan den
samlede kortlægning præsenteres på mødet om skolens aktionsplan4.

4.1 Elevrådsperspektiv på skolens trivsel (tidligere ’elevrådsprocessen’)
Elevrådsperspektivet på skolens trivsel har – sammen med resultaterne af den nationale
trivselsmåling - til formål at sikre, at elevernes stemme repræsenteres i Skolestyrkens
samlede forløb på skolen. Elevrådsperspektivet frembringes gennem en faciliteret proces
med eleverne, i løbet af hvilken de afprøver værktøjet ’Skydeskiven.’ I tillæg til ’Skydeskiven’
udarbejdes der et handleplansskema, hvor eleverne kan komme med forslag til, hvad de selv
og hvad skolen kan gøre for at forbedre de forhold, som flest elever har peget på som
utilfredsstillende eller problematiske.
Som beskrevet i tidligere feedbacknotat er det evaluators vurdering, at elevrådsperspektivet
er en særdeles velegnet metode til at tage elevtemperaturen på, hvordan det står til med
skolens trivsel. Værktøjet vurderes at være velegnet til såvel ældre som yngre elever.
Eleverne udtrykker, at processen er sjov, den afføder gode diskussioner eleverne imellem, og
de ældre elever får et særligt indblik i, hvordan deres egen adfærd utilsigtet kan influere på
de yngre elever5.
Elevrådsperspektivet bliver præsenteret ved fælles opstart for skolens medarbejdere og ved
mødet om skolens aktionsplan, og det er evaluators indtryk, at elevernes stemme i disse fora
er særdeles slagkraftig. Observationer ved fælles opstart indikerede, at der blandt skolens

4 Evaluator har ikke indsigt i processen omkring Alliancens analyser af resultaterne af skolernes nationale
trivselsmålinger og skolernes eksisterende strategier, handleplaner mv.
5 Evaluator har tidligere givet enkelte anbefalinger konkret i relation til udformning af værktøjet ’Skydeskiven’,
som projektteamet har været lydhør overfor. Det vurderes derfor ikke at være relevant at kommentere yderligere
herpå.
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personale var stor interesse i elevernes oplevelser og meninger. Dette bekræftes i interview særligt stærkt eksemplificeret hos denne leder:
”Jeg kunne mærke, at alle lænede sig ind over bordet og var interesseret i
at høre, hvad eleverne siger om lærerne og om lærernes tilgang til
undervisningen. Hvad vil vi gerne have mere af, hvad vil vi gerne have
mindre af.”
- Skoleleder
Samlet er det således evaluators opfattelse, at elevrådsperspektivet har god gennemslagkraft
og bidrager til at styrke personalets såvel som ledelsens oplevelse af projektets relevans for
skolen.
I relation til handleplansskemaet, som indgår som en del af elevrådsperspektivet, har
evaluator tidligere gjort opmærksom på, at resultaterne af denne kun i mindre grad
inddrages i skolens videre arbejde, og det blev anbefalet at overveje, hvordan resultaterne
konkret kan bruges, alternativt eventuelt at lade skemaet udgå. En tidligere anbefaling var
ligeledes at styrke elevernes stemme ind i den videre proces ved at sikre, at de mange
interessante kvalitative inputs, som fremkommer gennem elevernes diskussioner, opsamles
og inddrages i det videre arbejde. At det fortsat kan være relevant at arbejde med at skabe
større sammenhæng mellem elevrådsperspektivet og det øvrige program, understreges af
denne ressourcepersons oplevelser:
”Glem det der med, at elevrådet bliver interviewet og arbejdet med vores
trivselsmåling. Det er som om, at det ikke har nogen sammenhæng med
det her, vi sidder og laver nu.”
- Ressourceperson
Evaluator er bekendt med, at der arbejdes med en model for elevrådsperspektivet, hvor
processen anvendes i klasser mere bredt på skolerne (frem for alene med elevrådene), og
dette vurderer vi kan give særdeles god mening – ikke mindst da man på denne måde vil
opnå en større repræsentativitet i elevernes oplevelser6. Hertil vurderer vi, at en sådan
model vil give mulighed for, at de værdifulde diskussioner blandt eleverne, som processen
afføder, ikke går tabt. Evaluators aktiviteter i den fremadrettet evalueringsperiode inkluderer
3 observationer ved nye aktiviteter knyttet til elevrådsperspektivet, hvorfor der forventes
tilvejebragt yderligere perspektiver herpå.

4.2 Personaleperspektiv på skolens trivsel (spørgeskemaundersøgelse)
På den fælles opstart for alle medarbejdere gennemfører skolens personale en digital
spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at tilvejebringe personalets perspektiv på
skolens trivsel. Det er evaluators vurdering, at spørgeskemaundersøgelsen er en særdeles

På en af skolerne ønskede man f.eks. at lade en bredere skare af elever deltage i processen, da der var tvivl om,
hvorvidt man kunne anskue elevrådsrepræsentanter som værende repræsentative for skolernes elever som
sådan.
6
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velegnet metode til at opnå dette. Hertil er det værd at bemærke, at gennemførelsen af
spørgeskemaundersøgelsen på fælles opstart sikrer en svarprocent på eller i nærheden af
100%, som sikrer en solid repræsentation af oplevelserne hos skolens personale.
Spørgeskemaundersøgelsen er siden gennemførelsen på afprøvningsskolerne justeret og
skærpet. Til dette formål har Alliancen blandt andet gjort brug af evaluators kompetencer
som sparringspartner i relation til surveytekniske spørgsmål. I denne forbindelse er det vores
opfattelse, at Alliancen har været særdeles lydhør overfor vores kommentarer og feedback,
og der er truffet en række vigtige beslutninger, som bidrager til at styrke spørgeskemaets
opbygning og gennemførbarhed, samt sikre dets validitet.
Ikke mindst oplever vi det som en styrke, at der knyttes en tydelig sammenhæng til
programmets 4 grundbegreber: Trygge fællesskaber, ligeværd, håndtering af mobning og
elevernes stemme, således at spørgeskemaets spørgsmål – og resultaterne af det - taler
direkte ind programmets nøgleområder. Det er samlet vores vurdering, at spørgeskemaundersøgelsen vil være et stærkt bidrag i forhold til at opnå indblik i personalets oplevelser
om skolens trivsel.
Da spørgeskemaet fortsat er under udvikling med sparring fra evaluator, finder vi det ikke
relevant at knytte yderligere bemærkninger hertil på nuværende tidspunkt.

4.3 Møde om skolens aktionsplan (tidligere ’handleplansmødet’)
Mødet om skolens aktionsplan finder sted efter den samlede kortlægning af status på skolens
trivsel, og det er her, at resultaterne af kortlægningen præsenteres for skoleledelsen og en
eventuel koordineringsgruppe. Det er også her, at der udpeges de fokusområder, som skolen
anbefales at arbejde videre med. Evaluator har deltaget ved et møde om skolens aktionsplan
ved hver afprøvningsskole, samt ved en samskabelsesdag med Alliancen med det specifikke
formål at videreudvikle konceptet for aktionsplansmødet.
I afprøvningsperioden observerede evaluator nogle meget forskellige aktionsplansmøder på
de tre afprøvningsskoler, og deltagelse på samskabelsesdagen bekræftede vores indtryk af,
at mødet endnu ikke havde fundet sin færdige form. Evaluator har ikke indsigt i Alliancens
videre arbejde med konceptet for mødet, herunder hvilke overvejelser - foruden de der kom
frem ved samskabelsesdagen – der er gjort med henblik på at styrke konceptet for mødet.
Nærværende bemærkninger og feedback gives derfor med det forbehold, at det er delvist
løsrevet fra en igangværende udviklingsproces.
4.3.1 Niveau af samskabelse
På tværs af de tre observerede møder har det været vores indtryk, at et af de elementer, der
er søgt justeret på, har været niveauet af samskabelse. Med samskabelse i denne sammenhæng menes inddragelsen af ledelse/koordineringsgruppen i analysen af skolens aktuelle
situation og behov og dermed i beslutningerne om den videre proces.
Evaluator er enig i, at det er vigtigt at ledelse og koordineringsgruppe oplever ejerskab over
de beslutninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af aktionsplanen. Det er dog vores
erfaring, at reel samskabelse er en tidskrævende proces, som fordrer mere end de to timer,
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der afsættes til møderne - og som antageligvis er den tid, man med rimelighed kan bede
skoleledere afsætte til formålet. På to af de observerede møder, hvor der var et højt niveau
af samskabelse, måtte møderne slutte inden, man nåede ’i mål’, og efterlod således
deltagerne uden klare udmeldinger om processens ’næste skridt’. På den tredje skole var der
ikke lagt op til udarbejdelsen af en egentlig aktionsplan (handleplan) men snarere, at der
”udvikles en aftale for samarbejdet”.
Det fremkom på samskabelsesdagen med projektteamsene, at der i Alliancen er et ønske om,
at aktionsplansmødet i højere grad resulterer i konkret output, samt at der udvikles en
simpel skabelon til en aktionsplan, der kan udfyldes på mødet. Evaluator er enig i disse
overvejelser og ser det som vigtigt for deltagerenes oplevelse af tydelig og effektiv proces, at
man med mødet opnår det, der er formålet, nemlig at udarbejde en aktionsplan.
For at nå dertil inden for den afsatte tid foreslår evaluator, at Alliancen - på forhånd og med
afsæt i de gennemførte analyser af data - udarbejder et udkast til skolens aktionsplan, som
præsenteres på mødet. Det er i denne forbindelse vores klare opfattelse, at Skolestyrken har
de nødvendige kompetencer, faglig autoritet og kendskab til skolen til at kunne fremsætte et
sådant udkast. Dette bekræftes af denne skoleleder, der desuden udtrykker, at en styrket
udmelding fra Alliancen kan være en fordel i tilfælde af uenigheder i koordineringsgruppen:
”Jeg tror, det er klogt at skrue lidt på inddragelsesfasen, så skolen bliver
lidt mindre involveret, fordi som jeg kan huske (…) var vi jo heller ikke
nødvendigvis enige, (…) så der kunne det godt være, at man som
Skolestyrke havde en anbefaling og sagde: ’Når resultaterne ser sådan ud,
så vil vores anbefaling være, at man tager fat i den her rækkefølge.’”
- Skoleleder
Det bør naturligvis understreges for deltagerne, at der er tale om et forslag fra Alliancens
side, og der bør lægges op til, at ledelse og koordineringsgruppe bidrager med at kvalificere
forslaget. Dog er det evaluators vurdering, at det så vidt muligt bør tilstræbes, at der ved
mødets afslutning foreligger en aktionsplan med tydelig angivelse af næste skridt, rollefordelinger og ansvarsområder mv.
4.3.2 Aktionsplanens operationalisering
Interviews med repræsentanter for skoleledelsen indikerer, at skolens aktionsplan har
begrænset fylde i skoleledelsens bevidsthed i perioderne mellem Alliancens besøg på
skolerne. Oplevelsen er hos enkelte, at aktionsplanen for nuværende ikke operationaliseres i
det daglige, blandt andet fordi den forsvinder i mængden af informationer, der kommer i
ledelsens indbakke. Denne skoleleder understreger, at synlighed kan have stor betydning for
aktionsplanens tilstedeværelse i bevidstheden hos skolens aktører:
”Vi skal konkretisere den, vi skal gøre den fysisk på en helt anderledes
måde. (…) Hvis man nu havde fået handleplanen eller indsatsområderne
holdt op med den, og [Skoletyrken] sagde, at her er faktisk nogle posters,
som er lige til at hænge op på væggen, så det er noget fysisk, så det ikke
bare er noget, hvor vi lige kan stikke det ind under en computer, og vi ikke
bare kan stille det om bag et skab eller noget. Men at det er noget, der
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fylder, hvor vi kan have synlighed på det i vores hverdag. (…) Hvis det var
noget, man havde hængende og på den måde blev mindet om (…) Måske
også noget man kunne dele ud i personalegrupperne, sådan at det bliver
nærværende for alle, at det er dét, vi har fokus på lige nu.”
- Leder
Det er evaluators vurdering, at Alliancen med stor fordel kan overveje flere visuelle/fysiske
formidlingsprodukter, der kan synliggøre Skolestyrkens tilstedeværelse på skolen og
understøtte medarbejdernes bevidsthed om indsatsen. I forlængelse heraf kan de fysiske
formidlingsmaterialer indeholde forskellige calls to action, afhængig af målgruppen: For
ledelse og koordineringsgruppe kan en synlig aktionsplan eksempelvis tjene som en daglig
påmindelse om dét, som de har forpligtet sig selv og skolen på. For lærere og pædagoger kan
produkterne bidrage til at skabe efterspørgsel på ressourcepersonernes tilegnede
kompetencer ved f.eks. at reklamere for Skolestyrkens trivselsfremmende værktøjer (”Kliker i
klassen? Skolestyrken kan hjælpe. Spørg din trivsels- eller AKTvejleder”). Og for hele skolens
personale såvel som for eleverne kan plakater, flyers mv. indeholde budskaber om trivselsfremmende tiltag, som alle kan gøre i hverdagen for at bidrag til et trygt skolemiljø (”Sig
godmorgen – det glæder”).

4.3.3 Formidling af negative resultater
Mødet om aktionsplanen på særligt en af skolerne er værd at fremhæve selvstændigt, idet
mødet synes at have haft indflydelse på Alliancens tilgange til afrapportering af data ved de
efterfølgende møder. Som Alliancen vil vide, reagerede skolelederen på den pågældende
skole med stærke følelser på omfanget af negative resultater af kortlægningen, der blev
fremhævet på mødet, og særligt i relation til elevernes oplevelser af udfordringer på skolen.
Det er vores indtryk, at Skolestyrken ved efterfølgende møder har udvist en forsigtighed i
relation til at afrapportere på de forhold på skolerne, der kalder på handling, samt at
forsigtigheden antageligvis skyldes forløbet på denne skole.
Evaluator er enig i, at der bør tilstræbes en balance i afrapporteringen af skolernes styrker og
udfordringer. Dog er det vores opfattelse, at Alliancen ikke bør afholde sig fra at sige ”de
svære ting”, da skolernes deltagelse i programmet netop er motiveret af ønsket om at styrke
trivselsindsatsen. Vores interview indikerer således, at skolerne ønsker at få et blik på, ”om
det, vi gør i forvejen, virker” (Souschef), men også på ”hvor der skal kigges hen” (Skoleleder).
En af Skolestyrkens styrker er, at programmet er handlingsorienteret og tilbyder indhold, der
understøtter skolerne med de specifikke udfordringer, de har. I forlængelse heraf er det
vores vurdering, at skolernes mindre positive resultater med fordel kan anvendes aktivt som
drivere for udvikling. Det gør sig særligt gældende i relation til elevernes stemme, der - som
det sås på aktionsplansmødet på ovenfornævnte skole - har en styrke, som fagpersoner kun
vanskeligt kan sidde overhørig.
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Det anbefales:
•

At analysearbejdet gennemføres forud for aktionsplansmødet, og at der på mødet
præsenteres et forslag til aktionsplan, som ledelsen/koordineringsgruppen kan
kvalificere. På denne måde sikres, at formålet med mødet opnås.

•

At der på mødet om skolens aktionsplan præsenteres resultater af kortlægningen,
som både repræsenterer styrker og udfordringer på skolen.

•

At der tydeligt formidles sammenhæng mellem udfordringer og Skolestyrkens
tilbud (som foreslået i aktionsplan) – både før, under og ved afslutning af mødet.
Deltagerne skal være forvisset om, at de udfordringer eller problemer, der peges
på, kan løses med de tilbudte tiltag.

•

At der er gennemsigtighed vedrørende hvilke resultater, der præsenteres.
Resultaterne af den nationale trivselsmåling vil antageligvis også pege på
udfordringer, som Skolestyrkens tiltag ikke retter sig mod (et tilbagevendende
tema er eksempelvis skolernes toiletforhold, men der kan også være andre), og
som derfor ikke behandles på mødet.

•

At overveje udviklingen af flere visuelle/fysiske produkter, herunder om og i givet
fald hvordan aktionsplanen kan synliggøres for ledelse og koordineringsgruppe.
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5. KOMPETENCEUDVIKLING AF SKOLENS PERSONALE
Kompetenceudvikling af skolens personale omfatter fortrinsvist uddannelse/opkvalificering
af skolernes AKT-vejledere og andre ressourcepersoner i Skolestyrkens tilbudte redskaber og
metoder. I det følgende afsnit medtages også fælles opstart for alle skolens medarbejdere,
idet arrangementet - foruden at igangsætte skolens deltagelse i programmet – også har til
formål at sikre et fælles sprog og udgangspunkt for skolens personale og dermed også
omfatter en form for kompetenceudvikling af hele skolens personale.

5.1 Fælles opstart for alle medarbejdere (tidligere ’Kick-off’)
Evaluator har observeret tre fælles opstartsmøder for alle medarbejdere på to af skolerne.
Feedbacknotatet indeholder vores feedback og anbefalinger vedrørende den overordnet
form og indhold for skolens fælles opstart. I de efterfølgende interview med
ledelsesrepræsentanter, ressourcepersoner og lærere, er informanterne blevet spurgt til
deres oplevelser/indtryk af arrangementet med henblik på eventuelt at nuancere vores
feedback. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at interviewene er fundet sted op til flere
måneder efter mødet, og at informanternes inputs er relativt begrænset heraf.
Evaluators feedback til Alliancen vedrørende fælles opstart for alle medarbejdere var
overordnet set positivt, og vores interview indikerer, at personalet i store træk deler denne
oplevelse. Vi hæftede os ved, at præsentationen ved arrangementet fremstod velforberedt
og gennemarbejdet, og det er eksempelvis også denne lærers oplevelse:
”De var supertjekkede, altså det var virkelig godt, synes jeg. De havde en
god måde at gøre det til noget, hvor man tænkte: ’Det kunne vi sgu godt
bruge til noget’. De var meget klare, og det var så velforberedt. (…) Det
hele var tjekket og lækkert”.
- Lærer
En anden lærer fremhæver kortfilmen om mobning som værende ”simpelthen så fantastisk”.
En tredje, at der oplevedes at være et meget solidt forskningsbaseret grundlag for indsatsen.
I vores feedbacknotat hæftede vi os ligeledes ved, at elevernes stemme samt øvelsen ”Plet
og periferi” særligt fangede deltagernes opmærksomhed, og også disse perspektiver
bekræftedes i interviewene. At tidspunktet for arrangementet har indflydelse på deltagernes
oplevelser, var tydeligt ved de gennemførte observationer og bekræftedes ligeledes i
interview. Flere af de lærere der deltog ved de sene arrangementer på en af skolerne (kl. 1720) har således udtrykt utilfredshed med tidspunktet, samt at det sene tidspunkt gjorde det
vanskeligt at holde fokus.
Et centralt opmærksomhedspunkt i vores feedback var og er fortsat, at fælles opstart for alle
medarbejdere fordrer, at netop hele skolens personale deltager. Dog er det langt fra alle, der
får en aktiv rolle i det videre forløb. Det var og er vores bekymring, at personalets manglende
aktivering kan have nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, for eksempel at arrangementet
går i glemmebogen, men også mere alvorligt, at ’helskoletilgangen’ for ikke-aktiverede
deltagere fremstår utroværdigt – eftersom de ikke oplever at være involveret i programmet.
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Dette perspektiv bekrives yderligere i Kapitel 6, som omhandler perspektiver på
programniveau.

5.2 Kompetenceudvikling af ressourcepersonerne
På uddannelsesdagene opkvalificeres skolernes ressourcepersoner – AKT-vejledere,
inklusionsvejledere mv. – i Skolestyrkens tilgange og metoder. Målet med uddannelsesdagene er, at ressourcepersonerne får et fælles sprog og vidensgrundlag og følgelig kan
bruge hinanden til videndeling. Målet er herudover, at de har afprøvet værktøjerne og er
klædt på til rollen som facilitator. På afprøvningsskolerne har der været et specifikt fokus på
afprøvning af to værktøjer til hhv. trivselsfremme og håndtering af mobning.
Oprindeligt omfattede opkvalificering af ressourcepersonerne på skolerne to uddannelsesdage; én dag med fokus på de udvalgte fokusområder samt tilegnelse af værktøjerne og én
dag med fokus på evaluering og forankring. På baggrund af erfaringerne på den første skole,
hvor uddannelsesdag 1 fandt sted, stod det dog klart, at programmet for uddannelsesdag 1 –
med tilegnelse af to værktøjer - var for intenst, og Alliancens besluttede derfor at dele
uddannelsesdag 1 op i to dele. Evaluator er udtalt enig i denne beslutning, da vores
observationer også indikerede, at den store informationsmængde vanskeliggjorde
ressourcepersonernes muligheder for at tilegne sig værktøjerne på tilfredsstillende vis.
På tidspunktet for udarbejdelsen af vores første feedbacknotat var uddannelsesdag 1
gennemført på alle tre afprøvningsskoler. Notatet indeholder således evaluators samlet
feedback for denne aktivitet. Det følgende har derfor primært fokus på deltagernes
oplevelser af det samlede opkvalificeringsforløb.
5.2.1 Ressourcepersonernes oplevelser i relation til opkvalificeringen
Overordnet er ressourcepersonernes tilbagemeldinger i relation til uddannelsesdagene
positive, og flere peger på, at dagene har været inspirerende, lærerige samt har haft et fagligt
indhold, som er ”taget med videre” til teammøder, faglige diskussioner mv7. Hertil udtrykker
flere stor tilfredshed med Alliancens kompetencer og engagement og, som det fremgår af
nedenstående afsnit 5.3, er der på tværs af ressourcepersoner og lærerteams overordnet set
stor tilfredshed med værktøjerne, som de oplever er både anvendelige og implementerbare.
Samtidig står det dog klart, at flere ressourcepersoner oplever, at uddannelsesdagene kun i
mindre omfang har klædt dem på til at facilitere værktøjerne for lærerteamsene. I relation til
dette specifikke spørgsmål er følgende centrale anbefalinger og forbedringspotentialer
fremkommet i interviewene:
Mere tid til afprøvning af værktøjerne
Når ressourcepersonerne ikke føler sig klædt på til at facilitere værktøjerne for lærerteamsene, skyldes det hovedsageligt, at der på uddannelsesdagene ikke synes at være afsat

7 Tilbagemeldingerne fra ressourcepersonerne på den første skole, hvor uddannelsesdag 1 fandt sted, er stærkt
farvet af, at uddannelsesdag 1 oplevedes særdeles intenst; deltagerne fortæller eksempelvis, at de kom til at
”blande værktøjerne sammen” fordi informationsmængden var for stor, hvilket bekræfter, at beslutningen om at
fordele værktøjerne over 2 uddannelsesdage er den rigtige.
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tilstrækkelig tid til at afprøve værktøjerne. Oplevelsen er flere steder, at der bruges relativt
meget tid til ”det fagfaglige”, og at gennemgang af værktøjerne derefter sker (for) hurtigt.
Flere ressourcepersoner oplever ikke at have fået ”fingrene i materien”, hvilket for dem
betyder, at værktøjerne og fremgangsmetoderne ikke lagrer sig tilstrækkeligt i hukommelsen.
Mens dette gør sig gældende for begge værktøjer, et det i særlig grad tilfældet for værktøjet
til håndtering af mobning, som er mere komplekst og stiller større krav til ressourcepersonernes faglighed og faciliteringskompetencer.
Nogle af ressourcepersonerne oplever, at vejledningen til trivselsværktøjet til en vis grad
kompenserer for deres manglende erfaring med værktøjet, idet værktøjet er relativt
ukompliceret og ”spillereglerne” ligetil. Andre finder, at den overordnede præmis om, at
ressourcepersonernes træning skal foregå ’hands-on’ i teamsene, er uhensigtsmæssig. Dette
dels fordi den virkelighed, som de møder i teamsene, er kendetegnet ved virkelige og
potentielt alvorlige udfordringer, dels fordi den manglende erfaring opleves at underminere
deres faglighed:
”Der er lagt op til, at det er os, der skal øve os i de teams, det er vores
træning, der foregår der, men når man er ude i teamsene, er det for ægte,
det er for autentisk, fordi det er folks arbejde, det handler om. Så det der
med, at man kan træne det på den måde; det er for sårbare
problematikker til, at man kan gøre det sådan uden at træde nogen over
tæerne. Så [ønsket er] at træne mere sammen under uddannelsen frem
for at træne ude i virkeligheden (…) Vi har prøvet at sælge det sådan, at
’Nu skal I hjælpe jeres kollegaer, som skal øve sig’, men det er altså nogle
problematikker, hvor folk krydser hinanden lynhurtigt, hvis man ikke er
fuldstændig skarp på det, man kommer med.”
- Ressourceperson
”Jeg følte hele tiden rent professionelt, at jeg ikke var klædt godt nok på. ’I
må altså lige undskylde, vi øver os’. Jeg tabte lidt min faglige stolthed,
fordi jeg synes egentlig, at jeg er dygtig til dét, jeg gør, men når man nu
ikke føler sig 100% hjemme i noget og skal sidde overfor nogle kollegaer,
som man ikke til dagligt arbejder tæt sammen med, og som måske ikke
helt ved, hvad man står for. Så bliver man sådan lidt ’Undskyld jeg skal
lige læse [i vejledningen]’…
- Ressourceperson
Herudover peges der på, at tiden er en skærpende faktor, og at man som fagperson hurtigt
kan føle, at man spilder andres værdifulde tid, når man ikke er skarp i sin facilitering.
Mere fokus på facilitering
I forlængelse af ovenstående er der blandt ressourcepersonerne et udbredt ønske om, at
uddannelsesdagene har et stærkere fokus på facilitatorrollen, som de fleste af deltagerne
ikke har erfaring med. Der efterlyses således konkrete teknikker til facilitering, herunder
hvordan man holder teamet på sporet, hvilke spørgsmål er gode at stille, teknikker til at
håndtere eventuel uenighed i teamet mv. Ønsket er derfor mere tid til afprøvning af
værktøjerne på uddannelsesdagene med ressourcepersonerne selv som facilitatorer.
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Større prioritering af værktøjet til håndtering af mobning
Blandt enkelte ressourcepersoner er der en oplevelse af, at den tid, der afsættes til
gennemgang af værktøjet til trivselsfremme er uforholdsmæssigt lang i forhold til
håndteringsværktøjet. Argumentet er her, at værktøjet til trivselsfremme blot kræver, at man
kender ”spillereglerne”, mens værktøjet til håndtering af mobning, som ovenfor nævnt, er
mere komplekst og stiller større krav til ressourcepersonernes facilitering og faglighed.
Bedre organisering af afprøvning i forlængelse af uddannelse
Ressourcepersonerne understreger, at det kan være en fordel at koordinere uddannelsesdage og teammøderne således, at der ikke går for lang tid mellem uddannelse i værktøjerne
og facilitering af dem for lærerteamsene:
”Det var måske også fordi, da vi skulle afprøve det, var det lige efter ferien,
og det var måske gået lidt i glemmebogen. I forhold til selve værktøjerne fik
jeg mere ud af at læse papirerne igennem.”
- Ressourceperson
Således udtrykker eksempelvis en af ressourcepersonerne sig og underbygger på denne
måde evaluators anbefaling på programniveau om på forhånd at planlægge og fastlægge
programmets aktiviteter og nedslagspunkter (jvf. afsnit 6.2.2).
Mens afprøvningsforløb med trivselsredskabet kan planlægges på forhånd, er der et fortsat
opmærksomhedspunkt relateret til håndteringsværktøjet: Da håndteringsværktøjet alene
anvendes, når der er henvendelser vedrørende mobning, vil dette værktøj ikke blive hyppigt
anvendt, og ressourcepersonerne vil følgelig have vanskeligt ved at opnå solid træning i det.
Det anbefales derfor at overveje, hvordan ressourcepersonernes kompetencer i relation
hertil vedligeholdes efter endt kompetenceudvikling.
Stærkere teoretisk fundament
Enkelte ressourcepersoner har udtrykt ønske om muligheden for at kunne forberede sig,
eksempelvis ved at have modtaget læsematerialer eller lignende, forud for uddannelsesdagen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Alliancen har udsendt forberedelsesmaterialerne ”Normer og Udsathed” og ”Trygge Fællesskaber” inklusive henvisninger til
artikler mv. til videre selvstudie forud for uddannelsesdagen8.
Hertil er der enkelte ressourcepersoner, der efterlyser mere viden om, hvilket faglige
fundament redskaberne hviler på, samt om der er ’evidens bag’, så de i højere grad kan svare
på eventuelle kritiske spørgsmål relateret hertil fra lærerteamsene.
Tidligere og mere information til ressourcepersonerne
Det er forskelligt, hvordan, hvornår og hvad ressourcepersonerne har fået at vide om skolens
deltagelse og deres egen rolle i Skolestyrken, og flere udtrykker, at de gerne ville oplyses
mere og tidligere om programmets rammer og dets indhold. Ønsket om mere information
8 Interviewdata giver ikke yderligere indblik i baggrunden for ønsket om mere forberedelsesmateriale, som kan
skyldes, at informanterne har overset de inkluderede litteraturhenvisninger og links.
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handler dels om muligheden for bedre at kunne planlægge sin tid, men også om at få et
tidligere indblik i, hvilke konkrete tilbud programmet rummer, samt hvad det
pædagogisk/faglige udgangspunkt for dem er.

5.3 Værktøjernes anvendelighed i praksis
5.3.1 Om værktøjet til trivselsfremme
Såvel ressourcepersoner som lærere udtrykker sig særdeles positivt om værktøjet til
trivselsfremme. Særligt hæfter begge informantgrupper sig ved, at værktøjet er simpelt at
anvende, konkret og frem for alt handlingsorienteret. Værktøjets rammefaste udformning
tvinger deltagerne til at være skarpe og effektive i deres til- og fravalg af problematikker og
resulterer i konkrete aftaler om afprøvning. Dette meget handlingsorienterede fokus er de
fleste af de adspurgte enormt glade for:
”Der var en oplevelse af, at man hurtigere kom ind til det, der var
interessant, fordi hele den første del går ud på at skære alt det væk, man
også kunne have snakket om. Og det er jo det, der nogle gange fylder (…)
Fordi [redskabet] indsnævrer, så bliver det muligt at komme til en
handling på det her.”
- Ressourceperson
”Det kan nemt blive helt vildt fluffy at skulle kortlægge en klassekultur for
at aftale, hvor vi sætter ind, men der var [redskabet] egentlig meget godt
(…) Man blev rimelig hurtigt stillet skarpt på, at hvis vi starter her, så er
det dét, vi gør”.
- Lærer
Som en yderligere gevinst nævnes det i flere interview, at arbejdet med værktøjet har styrket
samarbejdet kollegaerne i mellem.
Der er lidt forskellige holdninger til de konkrete elementer i værktøjet specifikt i relation til 1)
de hemmelige afstemninger, 2) antallet af temakort og 3) springet fra fase 2 til 3 i værktøjet9.
Ad 1) I forhold til de hemmelige afstemninger peger nogle informanter – både ressourcepersoner og lærere - på, at afstemningerne synes at forlænge processen unødigt, samt at det
virker overflødigt ved de teammøder, hvor kun ganske få deltager. Det bemærkes tillige, at
risikoen for uafgjort er stor, når der er få deltagere. (Der har således været enkelte teams,
hvor værktøjet er gennemført med modifikationer, og her peger informanterne på, at denne
iboende fleksibilitet er en af værktøjets fordele.)

9 Enkelte informanter bidrog med relativt deltaljeret feedback til trivselsredskabet. Disse inputs er samlet i et
selvstændigt notat.
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Omvendt peger andre informanter på, at der kan være betydelig forskel på, om lærerne er
’stærke mødedeltagere’, og at den demokratiske proces sikrer, at alle kommer til orde. Hertil
peger de på, at processen er særlig relevant i de teams, hvor de personlige relationer
kollegaerne imellem er vanskelig.
Ad 2) I forhold til antallet er temakort er der ligeledes forskellige holdninger; hvor nogle
informanter er af den holdning, at der er for mange, er der andre, der mener, at der med
fordel kunne være flere. En enkel informant udtrykker en oplevelse af, at den normkritiske
tilgang fylder uforholdsmæssigt meget i det trivselsfremmende værktøj og efterlyser i denne
sammenhæng flere temakort, der afspejler mere generelle trivselsproblematikker. Mens der
blot er én informant, der har udtrykt denne indvending, finder evaluator det alligevel
relevant at nævne her, da det er vores vurdering, at det er et perspektiv, som Alliancen
antageligvis vil møde fremadrettet på flere og andre skoler10.
Da evaluator ikke har deltaget ved afprøvningen af værktøjet i lærerteams, er det ikke muligt
at vurdere, hvordan de hemmelige afstemninger samt antallet af temakort influerer på den
praktiske gennemførsel af værktøjet.
Ad 3) Overgangen fra fase 2 til fase 3, hvor lærerne selv skal frembringe idéer til afprøvning,
synes at være det eneste potentielt vanskelige element ved værktøjet. Her efterlyses flere
konkrete idéer og inspiration til metoder og handlingsanvisninger, således at lærerne i højere
grad ”følges helt til dørs”.
Om facilitatorrollen
Flertallet af informanterne ser positivt på værktøjets muligheder for at blive implementeret
på deres skole som en del af det faste værktøjskatalog11. Det er imidlertid forskelligt, om
informanterne kan se værktøjet faciliteret af teamsene selv. Enkelte informanter – både
blandt lærere og ressourcepersoner – peger på, at det ikke skønnes formålstjenstligt, at
lærerne selv faciliterer med henvisning til, at den dobbelte rolle som facilitator/deltager er
vanskelig. Omvendt er der informanter som mener, at det er en fordel, at lærerne forestår
faciliteringen, idet det opleves at gavne værktøjets troværdighed, at det er en kollega med
indsigt i lærernes virkelighed, der varetager opgaven.
Det er evaluators indtryk, at de holdningsforskelle, der her viser sig, har delvist afsæt i
skolespecifikke forskelle i de indbyrdes relationer i teamsene og i relationerne lærerne og
AKT-/inklusionsvejlederne imellem. Ud fra de foreliggende data lader det sig ikke gøre at
vurdere, om den ene hhv. anden aktørgruppe, skønnes mest velegnet til facilitatorrollen.
Det kan dog bemærkes, at trivselsværktøjet overordnet set fordrer en betydelig mindre grad
af egentlig facilitering end håndteringsværktøjet, netop fordi trivselsværktøjets ’spilleregler’
er så konkrete og utvetydige. Det er derfor vores vurdering, at redskabet på sigt bør kunne

10 Skismaet mellem teori og skolernes virkelighed kom eksempelvis til udtryk ved en diskussion på en af skolerne
om kønsreflekteret undervisningspraksis, hvor en ressourceperson indvendte, at forældre til eleverne ikke
forventes at ville se lempeligt på, at eleverne ikke blev delt op på baggrund af køn ved overnatning på f.eks. en
lejrskoletur.
11 Undtaget herfra er lærerne på en af skolerne, der forudser udfordringer i denne forbindelse på grund af skolens
manglende kultur for teammøder. Se afsnit 6.2.2.
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anvendes af teamsene selv på teammøder. I forlængelse heraf kan det overvejes at
konkretisere for ressourcepersonerne og igennem dem for lærerteamsene, at værktøjet
’blot’ kræver solidt kendskab til fremgangsmåden og en tidsstyrer, samt at det for så vidt ikke
skal faciliteres. På denne måde minimeres de uhensigtsmæssigheder, der potentielt kan
opstå i den dobbelte facilitator/deltagerrolle.
5.3.2 Om værktøjet til håndtering af mobning
Der er for nuværende gjort relativt begrænsede erfaringer med anvendelsen af værktøjet til
håndtering af mobning. Dette skyldes dels beslutningen om at fordele ressourcepersonernes
oplæring i værktøjerne over to dage, dels at afprøvning af værktøjet fordrer, at der foreligger
situationer med eller mistanke om mobning, som værktøjet kan anvendes i relation til.
De foreløbige erfaringer er dog udtalt positive. For eksempel fremhæves det positivt på tværs
af informantgrupperne, at der i håndteringsredskabet - ligesom i trivselsredskabet – er sikret
en fremdrift gennem afstemning og udvælgelse. Herudover hæfter informanterne sig ved, at
håndteringsværktøjet – også ligesom trivselsværktøjet - er særdeles konkret og
handlingsorienteret, samtidig med at håndteringsværktøjet har den yderligere fordel, at det
indeholder bud på konkrete undersøgelsesstrategier og handlemuligheder:
”Det er rart, at man har noget konkret. Man skal ikke selv sidde og
opfinde den dybe tallerken, alt forarbejdet er gjort. Så man skal sådan set
bare putte problemstillingerne ind, og så kommer det ud af maskinen på
den anden side, uden man selv skal ud og hente alt muligt, men meget af
det er gjort. Især når man har så stjernetravlt og har alt muligt andet, der
også er vigtigt, så er det bare rart, at det er så konkret.”
- Ressourceperson
”Det er helt klart godt at have et værktøj at tage fat i, for vi skulle så gøre
noget konkret bagefter. Og det var rart at have helt styr på, hvad det var
vi skulle gøre (…) Ellers sidder man med noget, der er alt for fluffy og
snakker og snakker (…) uden at egentlig blive enige om, hvad man gør.
Det kan jeg godt lide ved det her, at man helt konkret ved, hvad man skal
gøre, og det gør man sammen (…)
- Lærer

Hertil opleves det positivt, at værktøjet er delt op i to faser:
”Det tvinger teamet til at være reflekterede og undersøgende i forhold til, om man har fat i de
dele af problematikken, der er meningsfuld.”
- Ressourceperson
Der opleves ganske få vanskeligheder forbundet med anvendelsen af redskabet. En enkelt af
lærerne finder dog, at det var en udfordring at indsnævre fokusområdet, da samtlige
temakort opleves at være relevante for klassen. På lignende vis udtrykker en af
ressourcepersonerne, at der fremkommer et ”dystert billede”, når så mange af temakortene
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er tilstede i klassens forhold, men oplever dog samtidigt, at det giver mening, fordi værktøjet
også tilbyder konkrete handlemuligheder.

6. PERSPEKTIVER PÅ PROGRAMNIVEAU
6.1 Styrker på programniveau
Evalueringen viser, at organisationen Alliancen mod mobning fremstår som en særdeles
slagkraftig aktør og nyder stor respekt på de deltagende skoler. Hertil viser evalueringen, at
det faglige fundament, som Skolestyrken hviler på, opleves af aktørerne på afprøvningsskolerne som særdeles stærkt. Tilsammen har disse faktorer en positiv effekt på de
deltagende fagpersonerne på afprøvningsskolerne. Dette kommer til udtryk som
engagement i programmet, anerkendelse og respekt for det faglige udgangspunkt samt tillid
til indholdet i programmet.
6.1.1 Autoritet, troværdighed og godt indhold
Der er ingen tvivl om, at en af Skolestyrkens helt store forcer er, at projektet af båret frem af
en alliance bestående af landets mest anerkendte og respekterede børneorganisationer.
Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet nyder stor agtelse i den brede offentlighed for
deres store viden om børn, unge og mobning, og denne agtelse er ikke mindre tilstede blandt
målgruppen for nærværende projekt. Interviewpersonerne – såvel lærere, ressourcepersoner
som ledelse – fortæller samstemmigt, at det styrker projektets troværdighed, at det netop er
disse organisationer, der står bag.
”Det er et kvalitetsstempel. Det gør en tryg, og man ved, de har fingeren
på pulsen og kender til den nyeste forskning.”
- Ressourceperson
”Alliancen mod mobning har man tillid til, det gør en del, at det ikke bare
er en eller anden ny forfatter, der kommer med en ny metode. Jeg tror da,
at man har tiltro til, at der er noget evidensbaseret bag, når det er så
store navne, der står bag.
- Ressourceperson
”Det er nogle organisationer, der er respekt omkring. Det giver jo også en
tro på, at det er folk, der ved, hvad de taler om. De har en høj grad af
troværdighed. (…) Vi får mange henvendelser om projekter og andet, som
folk gerne vil have, at vi deltager i, og mange vi siger nej til. Men når et
projekt kommer med den afsender, som det her projekt har, så er det
noget vi ser mere positivt på.”
- Skoleleder
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I forlængelse heraf fortæller en skoleleder, at det opleves at styrke AKT-vejledernes funktion
og faglige autoritet på skolen, at så respekterede organisationer står bag de tiltag, som AKTvejlederne får til opgave at facilitere i teamsene.
Men projektet er ikke båret frem af renommé alene. Det er evaluators oplevelse, at det
”kvalitetsstempel”, som organisationerne repræsenterer, også i praksis skinner igennem i
programmets elementer, der alle er kendetegnet ved en høj kvalitet, professionalisme og
stærk faglighed. Det gælder alt fra kursusindhold og -materialer over præsentationer til
medarbejdernes personlige fremtræden.
”Det er et indspark, som højner niveauet for, hvordan vi snakker og
problemløser, som tager udgangspunkt i forskning, og det synes jeg er
prisværdigt. Det synes jeg også godt, at man kan mærke, når vi er derude,
at der er en autoritet i de værktøjer, og der er et empirisk belæg for, at det
er meningsfuldt, den måde vi gør det på, og de tiltag, vi nu tager.
- Ressourceperson
Skolestyrkens teoretiske ståsted er tydeligt formuleret i såvel skrift og tale, og flere
interviewpersoner understreger, at det er afgørende, at Skolestyrkens teoretiske
udgangspunkt er foreneligt med eller ligger i forlængelse af skolens eksisterende strategier
og pædagogiske/didaktiske tilgange.
Overordnet fremstår indholdet i materialer, præsentationer mv. sammenhængende og
gennemarbejdet trods dét, at der er tale om et udviklingsprojekt, som gør, at de er under
løbende udvikling. I et enkelt interview udtrykker informanterne en mild frustration over at
få tilsendt redskaber mv. via email til selvprint og efterfølgende udklipning, men de udtrykker
samtidig en forståelse for, at dette skyldes, at de deltager som afprøvningsskole.
Mens Alliancens medarbejdere italesætter overfor skolens aktører, at der er tale om en
afprøvning som er ’i proces’, er det evaluators overordnede indtryk, at deltagerne på
afprøvningsskolerne har oplevet at modtage et samlet program af høj kvalitet, og som
indholdsmæssigt fremstår anvendeligt i dets nuværende form. Dette bekræftes i
interviewene med lærere og ressourcepersoner, hvor flertallet oplever, at det tilbudte
indhold er praktisk anvendeligt, ligesom de fleste udtrykker, at forankringen af metoderne på
skolen og i klasserne er både realistisk og ønskværdig12.
6.1.2 Stærke relationskompetencer og fremtræden
Det bør også her bemærkes, at projektet ligeledes bæres frem af de stærke relationskompetencer, som er tilstede hos Alliancens medarbejdere, og det er evaluators klare
indtryk, at dette influerer positivt på de involverede aktørers oplevelse af projektet.
De interviewede skoleledere og ressourcepersoner har samstemmende været glade for
samarbejdet med Alliancen, og de udtrykker, at medarbejderne foruden at være fagligt
kompetente har været lydhøre og anerkendende overfor skolens virkelighed og behagelige
12 Undtagelsen herfra er lærerne på en af skolerne, der udtrykker, at forankring af projektet på skolen udfordres
af den manglende kultur for teammøder (jvf. afsnit 6.2.2).
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samarbejdspartnere. Ligeledes fortæller fagpersonerne på skolerne – både ressourcepersoner, der har deltaget i kursusaktiviteterne, og de lærere, der har deltaget ved fælles
opstart for hele skolens personale – at Alliancen har fremstået tillidsvækkende, kompetent
og engageret.
Eleverne, der har deltaget i elevrådsprocessen, understreger ligeledes, at Alliancens
medarbejdere har været gode til at skabe behagelige rammer om processen:
”Det var ret fedt, for lige fra vi kom ind smilede dem, der skulle undervise
os [Alliancen] og var glade, så der var en god stemning i rummet fra
starten af.”
- Elev i 9. klasse
6.1.3 Synergieffekter på tværs af programmets enkelte dele
Som det fremgår af tidligere afsnit, er programmet Skolestyrken bygget op omkring enkelte
projekter, ligesom Alliancen arbejder i projektteams, som hver for sig har ansvaret for
udvikling af de enkelte projekter. Dog er det ambitionen, at skolernes aktører – herunder
ledelse, personale, forældre og elever – oplever indsatsen som et samlet og
sammenhængende hele. Nedenstående Figur 2 beskriver sammenhængen mellem
programmets enkelte dele, samt hvordan de tænkes at informere hinanden.
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Figur 2. Sammenhæng mellem programmets aktiviteter

Det er evaluators overordnede vurdering, at det samlede programdesign er solidt og
sammenhængende. Særligt hæfter vi os ved, at der er et godt og organisk samspil mellem
programmets enkelte dele, som kvalificerer og underbygger hinanden. Som eksempler herpå
er følgende:
•

Kortlægningen af skolens aktuelle situation udarbejdes på baggrund af en analyse af
resultaterne af elevrådets perspektiv på skolens trivsel, skolens nationale
trivselsmåling, personaleperspektivet på skolens trivsel (resultaterne af
spørgeskemaundersøgelsen) samt skolens eksisterende strategier og/eller
handleplaner.

•

Kortlægningens resultater danner udgangspunkt for de særlige fokusområder, som
Alliancen foreslår skolen at arbejde videre med (på mødet om skolens aktionsplan),
ligesom indholdet i uddannelsesdagene modsvarer de udvalgte fokusområder.

•

De 4 centrale grundbegreber, som Skolestyrken hviler på - ’trygge fællesskaber’,
’håndtering af mobning’, ’ligeværd’ og ’elevernes stemme’ - fungerer som en rød tråd
gennem programmet og er blandt andet strukturerende for såvel
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spørgeskemaundersøgelsen blandt personalet som elevrådsværktøjet. På denne
måde opnås viden om skolens aktuelle situation specifikt i relation til disse
grundbegreber, og der sikres tematisk sammenhæng og fokus, der bidrager til at
sikre, at Skolestyrkens tilbud til skolerne modsvarer skolens aktuelle behov13.
•

Resultaterne af den nationale trivselsmåling samt elevrådets perspektiv på skolens
trivsel præsenteres på skolens fælles opstart såvel som på mødet om skolens
aktionsplan. Elevernes stemme fungerer i disse sammenhænge som tidligere nævnt
særdeles overbevisende, ligesom det var evaluators klare indtryk, at de mindre
positive resultater virker fordrende på fagpersonernes engagement og motivation for
at forbedre forholdene.

•

På et enkelt punkt har evaluator noteret sig, at der vurderes at være mulighed for at
styrke sammenhængen i projektets elementer. Det gør sig gældende i relation til
resultaterne af elevrådsperspektivet på skolens trivsel, hvor elevernes forslag til
handlemuligheder kun i mindre grad inddrages i det videre arbejde med skolens
trivsel. I denne forbindelse anbefales det at overveje, hvilke formål
handleplansskemaet til elevrådsperspektivet har, samt hvordan resultaterne af det
konkret operationaliseres fremadrettet.

Samlet er det vores opfattelse, at sammenhængene mellem programmets enkelte dele
skaber synergieffekter, der både styrker de enkelte projekter såvel som det samlede
program. I forlængelse heraf er det vores klare vurdering, at den samlede kortlægning af
skolens aktuelle situation styrker programmets relevans og troværdighed for de involverede
aktører.
At dette er tilfældet, bekræftes af flere ledelsespersoner på skolerne, som blandt andet
udtrykker, at det opleves som særligt meningsfuldt, at Alliancen inddrager overvejelser om
skolens særegne forhold samt eksisterende strategier og handleplaner i udarbejdelsen af
skolens aktionsplan. Hertil har det haft afgørende betydning for flere af skolernes deltagelse i
programmet, at Skolestyrkens pædagogiske grundsyn er i overensstemmelse med skolernes
eksisterende tilgange og tiltag.
Flere af de interviewede ledelsespersoner peger ligeledes på, at det samlede blik på skolens
aktuelle situation, som kortlægningen afstedkommer, er ny og særdeles værdifuld viden,
samt at deres indsats, relativt i forhold til udbyttet, opleves at være ’minimal’. De
interviewede ledere påpeger tillige, at de ikke tidligere har brugt resultaterne af den
nationale trivselsmåling aktivt og så konkret, som det gøres i Skolestyrken, og de sætter
samtidig pris på, at resultaterne af trivselsmålingen sammenkobles med yderligere data,

13 Mens ambitionen er at udarbejde i alt 8 forberedelsesmoduler, var der på tidspunktet for evaluators
dataindsamling udviklet 3 forberedelsesmoduler med følgende temaer: Normer og stigmatiserende handlinger
(tidligere Normer og udsathed), Trygge fællesskaber i undervisningen samt Håndtering af mobning. På en enkelt af
afprøvningsskolerne var der betydelig efterspørgsel på værktøjer til at håndtere forældresamarbejde, som ikke
kunne imødekommes på tidspunktet for mødet om skolens aktionsplan. Det er vores vurdering, at sådanne
situationer vil være sjældent fremkommende, når alle forberedelsesmoduler er tilgængelige.
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således at den ikke står alene. Det påpeges også, at det faktum, at der ”kom nogen udefra”
og generede data samt udarbejdede en rapport har været en stor motivationsfaktor.

6.2 Udviklingspotentialer og udfordringer på programniveau
6.2.1 Operationalisering af helskoletilgangen
Helskoletilgangen er på sin vis Skolestyrkens raison d’etre og står således helt centralt i
programmets eksterne kommunikation samt i formidlingen af programmets principper og
metode til de deltagende skolers aktører. På afprøvningsskolerne er helskoletilgangen i første
omgang alene operationaliseret ved fælles opstart for alle medarbejdere, som er et fælles
opstartsmøde for hele skolens personale, hvor formålet er at igangsætte programmet samt
udvikle et fælles sprog og udgangspunkt for det kommende trivselsarbejde med
Skolestyrken. På sigt er det ambitionen, at helskoletilgangen udbredes både gennem
inddragelse af yderligere aktører – herunder f.eks. forældre – samt gennem forankring og
udbredelse af Skolestyrkens forståelsesramme, værktøjer og metoder til hele skolens
personale. Figur 3 på efterfølgende side illustrerer, hvordan helskoletilgangen tænkes
udfoldet på skolerne.

Fig. 3. Udfoldelse af programmet på afprøvningsskolerne
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Det er imidlertid forskelligt, hvordan aktørerne på afprøvningsskolerne – både de, der er
direkte involveret i arbejdet med Skolestyrken samt de, der kun indirekte er involveret oplever helskoletilgangen i praksis. Det er evaluators vurdering, at udfordringerne i denne
forbindelse primært har afsæt i to sammenhængende faktorer: 1) Manglende umiddelbar
aktivering af hovedparten af skolens personale og 2) Tiden.
Ved skolens fælles opstart lægges der op til, at hele skolen engageres i Skolestyrken, men i
praksis sker dette først på sigt; der er således en betydelig andel af de tilstedeværende
fagpersoner, der ikke har en aktiv rolle i programmet. Hertil er det uvist, hvor længe
programmets implementeringstid er, dvs. hvor lang tid der går, før personalegruppen som
helhed oplever at være en del af – og få gavn af - helskoleindsatsen. Som konsekvens heraf er
der en betydelig risiko for, at flertallet af de tilstedeværende fagpersoner glemmer skolens
fælles opstart og Skolestyrken.
At dette sker, bekræftes af flere fagpersoner på afprøvningsskolerne, der i såvel interview
som ved observationer fortæller, at flere af deres kollegaer ikke ved, hvad Skolestyrken er,
trods det at de har deltaget ved programmets fælles opstart for alle medarbejdere. Hertil er
der også enkelte lærere, der udtrykker ærgrelse over, at al skolens personale skal bruge tid
på et arrangement, som de ikke umiddelbart har en aktie i.
”Jeg tror også, at det har noget at gøre med, at der er rigtig mange, der
sidder og er trætte, fordi vi bliver præsenteret for rigtig mange ting, og så
oplever man ikke, at det bliver ført ud i livet. Man oplever ikke, at det har
nogen indvirkning overhovedet på hverdagen bagefter. Man burde ikke
præsentere noget, som man ikke har tænkt sig rent faktisk at føre ud i
livet. Det giver mening, at hele skolen hører om det, men det giver [kun]
mening, hvis man har tænkt sig at gøre noget ved det. Hvis man bliver
præsenteret for noget, som man først mærker noget til et år eller
halvandet eller to år senere, så kan man ikke huske, hvad man er blevet
præsenteret for.”
- Lærer
Evalueringen viser ligeledes, at nogle personaler ikke oplever at være tilstrækkeligt
informeret om programmets målgrupper og planlagte forløb på skolen. Denne lærer, der har
været involveret i afprøvning af trivselsredskabet på et teammøde, fortæller f.eks.:
”Det var mit indtryk [ved programmets fælles opstart], at det var hele
skolen, der skulle i gang med det, og så viste det sig langt senere, at det
kun er bestemte årgange, hvor der bliver prøvet nogle ting af, som så
eventuelt kan udrulles senere. Så jeg har måske lovet nogle forældre på et
forældremøde lidt for meget – og jeg har måske også haft større
forventninger - i forhold til, hvad det kunne i forhold til trivsel i en klasse.
Fordi jeg stod med en klasse på det tidspunkt, der godt kunne have behov
for noget trivselsarbejde. Så jeg savner måske, at de havde meldt
ordentlig ud, hvem det egentlig er, der skal i gang med det her projekt, og
hvordan kommer det til at løbe hen over året.”
- Lærer
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De øvrige informanter i det pågældende gruppeinterview deler den citerede lærers oplevelse
og giver eksempler på en 5. klasse, som de tænker kunne have gavn af indsatsen, men ikke
har fået den. Mens evaluator har været vidne til, at Skolestyken til programmets fælles
opstart for alle medarbejdere har kommunikeret, hvordan programmet tænkes udfoldet på
skolerne, indikerer ovenstående citat, at der alligevel kan være behov for at styrke
kommunikationen på dette punkt. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at flere af
de interviewede lærere har påtalt det sene tidspunkt for arrangementet; træthed og/eller
uopmærksomhed kan derfor være en medvirkende årsag til, at afgivne informationer går
tabt.
Overordnet set synes der således at være behov for at tydeliggøre programmets
implementeringsplan og -horisont, således at skolens aktører i højere grad oplever at være
informeret om disse aspekter af programmet.

Det anbefales:
•

At udvikle en metode til at engagere hele personalegruppen ved skolens fælles
opstart for alle medarbejdere, således at det sikres, at alle oplever at være en del
af Skolestyrken, samt at det tilstræbte fælles sprog og udgangspunkt bliver en
aktiv del af personalets hverdag. Der kan være tale om mindre trivselsfremmende
opgaver, som personalet forpligter sig på, lettilgængelige ”mini-redskaber” til
trivselsfremme, som de kan anvende i deres hverdag eller lignende.

•

At udvikle visuelle ’reminders’ om skolens deltagelse i Skolestyrken. Det kan
eksempelvis være synlige, fængende og farverige plakater, som for det første vil
fungere som påmindelser om skolens fælles opstart, for det andet vil gøre
opmærksom på Skolestyrkens fortsatte ’tilstedeværelse’ på skolen, og for det
tredje kan bidrage til at skabe efterspørgsel på de kompetencer, som
ressourcepersonerne tilegner sig.

•

De ovennævnte anbefalinger bakkes op af en af de interviewede skoleledere,
som hertil foreslår, at der udvikles talemåder, vendinger eller lignende, der
opsummerer centrale Skolestyrke-principper, -tilgange eller -metoder, og som
kan understøtte et fælles sprog på skolen. Som et eksempel herpå gives, at den
pågældende skoles samarbejde med Louise Klinge om relationskompetencer har
forankret sig i personalegruppens daglig tale i form af vendinger, der relaterer sig
til Klinges forskning, som f.eks.: ”Nu må vi lige have gang i frontallapperne.”

•

Udvikling af en grafisk model, der kan præsenteres på skolens fælles opstart, som
tydeliggør udfoldelsen af programmet på skolerne, således at alt personalet har
klar og utvetydig viden om, hvordan programmet tænkes dissemineret til hele
skolen.
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6.2.2 Overvejelser i relation til tid og struktur
Skolestyrken er tilrettelagt på en sådan måde, at det alene er skolernes ressourcepersoner,
der forventes at skulle afsætte særlig tid til forløbet; for deres vedkommende i forbindelse
med opkvalificeringskurserne og facilitering af værktøjer for lærerteamsene. Der lægges op
til, at facilitering af metoder og værktøjer for lærerne sker på allerede planlagte teammøder
(klasse- eller årgangsteammøder), samt at de tilegnede metoder inddrages i lærernes
eksisterende trivselsarbejde i klasserne. Forventningen til lærerne er, at de så at sige skal
gøre det samme som de plejer, blot på en lidt anden måde.
De interviewede ressourcepersoner efterlyser samstemmigt en tydeligere udmelding om det
forventede tidsforbrug i projektet samt en klarere rammesætning om det. En fremherskende
oplevelse er, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til deltagelse i projektet, samt at den
manglende tid kan influere negativt på projektets implementering:
”Når man skal implementere noget af den her art, må tid aldrig blive et
issue. Og på en eller anden måde, så er tid jo et issue, hvis det ikke på
forhånd er blevet aftalt, at de timer bliver trukket fra dét, eller dét giver
noget ekstra. Vi er hele tiden sådan lidt med den tid! Tiden må aldrig blive
et issue, fordi så vil nogle sige ’Det skal jeg ikke have noget med at gøre’
eller ’Det kan jeg ikke overskue´.”
- Ressourceperson
Anbefalingen fra ressourcepersonerne er således, at forløbet fastsættes allerede forud for
skoleårets begyndelse med klar ledelsesmæssig prioritering, således at alle involverede
aktører – inklusive lærerteamsene – er indforstået med, hvornår i skolens årshjul projektets
forskellige aktiviteter, herunder uddannelsesdage, teammøder med specifikt fokus på
Skolestyrken, afprøvningsforløb mv., ligger, samt er bekendte med forventninger til deres
deltagelse.
Også lærerne - og særligt lærerne på én af skolerne – oplever, at tiden er et issue. Oplevelsen
er her, at arbejdet med Skolestyrken - trods ledelsens budskab om det modsatte - alligevel
kræver ekstra tid til forberedelse af nye tiltag og metoder; tid som de ikke føler, at de har.
”Det er alligevel noget, man skal bruge tid på, selvom vi har fået fortalt, at
der ikke er noget ekstra arbejde i det her. Men det bliver der alligevel. Og
det er en ærgerlig måde at præsentere noget på. (…) Det blev præsenteret
sådan, at vi ikke skal give noget som helst ekstra arbejde (…) og så bliver
man også sådan lidt: ’Ja okay, så var det bare en løgn’.”
- Lærer
I denne forbindelse skal det bemærkes, programmets implementering netop på den skole,
hvor den ovenfor citerede lærer arbejder, udfordres af, at der på skolen ikke er en stærk
kultur for teammøder, og at der derfor ikke er en præeksisterende ramme, inden for hvilken
facilitering af værktøjerne naturligt kan finde sted. Her afholdes teammøder sporadisk, og
såvel lærere som ressourcepersoner oplever, at det er vanskeligt overhovedet at få kollegaer
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til at møde op til et teammøde. Indkaldelse til teammøder med specifikt fokus på
Skolestyrken opleves følgelig som ’ekstraopgaver’ og som tid, der skal tages fra noget andet.
I forlængelse heraf udtrykker lærerne på pågældende skole, at redskaberne givetvis vil have
vanskeligt ved at finde forankring, netop på grund af den manglende mødekultur, og fordi
andre opgaver, temauger, møder mv. prioriteres højere. Oplevelsen er her, at der er en risiko
for, at projektet løber ud i sandet, fordi det er vanskeligt at holde kadencen, når der ikke er
en fast ramme om det.
Omvendt udtrykker lærerne på en af den andre skoler, hvor redskaberne er afprøvet som
tiltænkt på eksisterende teammøder, stor optimisme i relation til værktøjernes forankring på
skolen.
”Her er der noget, som vi som team sagtens kan benytte os af, også i
forhold til, hvordan vi som team strukturerer vores teammøder. Og så kan
man så sige, at det vi kommer til at tale om til teammøderne, det kan
være i mange forskellige retninger, nu handlede det så lige om børnene
her, men det kunne være alt muligt andet i virkeligheden.”
”Hvis vi laver det i teamet som en aftale, at når det handler om nogle
udfordringer, hvis det er et punkt på dagsordenen, så kunne man snildt
taget [trivselsværktøjet] frem.”
”Der kan [trivselsværktøjet] helt klart noget, så det er i virkeligheden et ret
godt værktøj til det at holde teammøder.”
- Lærere
Mens det ikke lader sig gøre ud fra det foreliggende data at konkludere noget entydigt,
indikerer vores data, at den skolestruktur og -kultur, som Skolestyrken løftes ind i, kan have
afgørende betydning for projektets implementering. Specifikt ses det, at implementering af
projektet vanskeliggøres betydeligt, når den strukturelle ramme, som projektet er tænkt ind i
– nemlig teammøderne – ikke er tilstede.
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Det anbefales:
•

At der udarbejdes en generisk tidslinje som illustrerer Skolestyrkens forløb og
nedslagspunkter, og som i samarbejde med skolen detaljeres og inkorporeres i
årshjulet forud for det skoleår, som programmet udrulles i.

•

At Alliancen gennemfører en realistisk beregning af det forventede tidsforbrug
for ressourcepersonerne, og at denne gøres tilgængelig for skolerne.

•

At Alliancen i sin tidlige kommunikation med potentielt deltagende skoler tydeligt
beskriver de strukturelle rammer, som projektet forventes løftet ind i. Det kan
overvejes, om en eksisterende kultur for teammøder bør være en forudsætning
for deltagelse.

6.2.3 Overvejelser vedrørende organisering
Det er evaluators indtryk, at det kan være en stor fordel i relation til implementering af
indsatsen, at der er en tydelig og stærk organisering internt på skolerne. Mens en relativ
metodefrihed på dette område antageligvis vil være ønsket lokalt på skolerne, er det vores
foreløbig indtryk, at implementeringen lettes, når der er nedsat en koordinerings- eller
styregruppe med ansvar for at sikre denne, som det eksempelvis er sket særligt vellykket på
en af skolerne. Styregruppen på pågældende skole består af skolens leder, en afdelingsleder,
en inklusionsvejleder samt en lærer med relations- og trivselskoordinatoransvar.
Foruden en central koordinerende rolle har styregruppen på denne skole ansvar for at sikre
den videre forankring af programmet på skolen, både i forhold til praktiske/organisatoriske
tiltag fremadrettet og i relation til at sikre, at Skolestyrkens principper på sigt udbredes til alle
skolens aktører og helt naturligt til nye medarbejdere:
”Der skal helst være en gruppe på omkring 4-5, som har en centralt
koordinerende rolle, og som skal bære det videre - for det handler også
om ejerskab - og som skal gøre andre opmærksomme på det. Det handler
også om, at når vi modtager nye lærere, så skal der også være en pind
om, at her på skolen arbejder vi med Skolestyrkens principper
- Skoleleder
Styregruppens medlemmer fungerer således som ambassadører for Skolestyrken, og det er i
dette henseende afgørende, at gruppen oplever stort ejerskab og ansvar for projektet. For
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mens skoleledelsen kan udstikke strategiske retningslinjer og sikre, at de nødvendige
strukturelle og organisatoriske forudsætninger er til stede for gennemførelsen, er det
styregruppen, der i praksis bærer projektet ind i medarbejdergruppen og skal sikre dets
overlevelse fremover. I relation hertil understreger medlemmer af styregruppen på ovenfor
nævnte skole, at det er vigtigt, at medlemmer af styregruppen brænder for det, ikke mindst
fordi gruppens engagement i projektet vurderes at have en positiv indvirkning på skolens
lærere.
Det er vores klare vurdering, at en sådan bredt funderet styringsgruppe med et stærkt
engagement i og tro på programmet, har særdeles stor betydning i relation til at sikre
programmets langsigtede forankring på de deltagende skoler.

Det anbefales:
•

At der udarbejdes et forslag til organisering på skolerne, som inkluderer en
styregruppe, hvis ansvar det er at løfte programmet ind på skolen og sikre dets
implementering, fremdrift og forankring.

•

At styregruppen ligeledes agerer som ambassadør for programmet, og sikrer at
information om Skolestyrken, programmets indhold og metoder når ud til
samtlige skolens aktører gennem oplæg på personalemøder, trivselstiltag,
forældremøder mv.

6.3 Feedback i forhold til økonomi
Afprøvningsskolerne har i afprøvningsperioden modtaget Skolestyrkens indsats gratis mod at
agere prøvepersoner i projektet på et tidspunkt, hvor det ikke er helt færdigudviklet. Det er
dog ambitionen på sigt at kunne tilbyde det samlede program til skoler i hele landet mod et
vederlag, således at programmet bliver økonomisk selvbærende. Der har derfor fra
opdragsgiver været et ønske om, at evalueringen anlægger et mindre fokus på perspektiver,
der relaterer sig spørgsmålet om prisen på programmet fremadrettet.
Det lader sig ikke gøre ud fra de foreliggende data og på nuværende tidspunkt at komme
med et forslag – endsige tentativt – til, hvor meget skolerne fremadrettet kan forventes at
ville og kunne betale for det samlede program. Dertil er blandt andet skolernes organisering,
økonomi og behov for forskellige. Dog er der i løbet af afprøvningsperioden tilvejebragt nogle
overvejelser og perspektiver på spørgsmålet, som kan være relevant at dele her.
•

Skolernes økonomi afhænger af deres størrelse. Derfor vil mindre skoler være mindre
i stand til at afsætte økonomiske ressourcer til et sådant program. Det kan i denne
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forbindelse overvejes, om der kan udarbejdes en model, hvor flere mindre skoler slår
sig sammen om deltagelse, således at eksempelvis opkvalificering af
ressourcepersoner foregår på tværs af flere mindre skoler.
•

Det kan overvejes, om enkelte dele af programmet kan varetages af skolernes eget
personale med henblik på at nedbringe omkostningerne i programmet. Det skal i
denne forbindelse dog bemærkes, at der opleves at være en positiv synergieffekt ved
Alliancens involvering - særligt i relation til opkvalificering af skolernes
ressourcepersoner - som bør medtænkes; ikke blot styrkes AKT-vejledernes
kompetencer gennem tilegnelsen af konkrete metoder og redskaber, det styrker
potentielt også deres faglige autoritet på skolen, at denne understøttes af ansete
eksperter på børn og ungeområdet.
Hertil bemærker flere informanter, at de oplever det som en fordel, at der ”kommer
nogen udefra” både med et eksternt blik men også med andre kompetencer, når det
gælder implementering af nye tiltag.
Med dette in mente er det vores vurdering, at eksempelvis værktøjet til
elevrådsperspektivet uden vanskeligheder kan faciliteres af lærere, pædagoger eller
andre, efter en kort introduktion til processen.

•

Skolelederne er opmærksomme på, at ressourcepersonerne (AKT’er, inklusionsvejledere mv.) gennem programmet opnår en reel videreuddannelse i konkrete
redskaber og metoder. Dette kan med fordel fremhæves i Alliancens præsentationsmaterialer.

•

Enkelte af de adspurgte ledelsesrepræsentanter nævner et beløb i nærheden af Dkk
50.000 som ’smertegrænsen’ for en skole. Dog påpeges det samtidigt, at mindre
skoler antageligvis ikke ville kunne afsætte et lignende beløb.
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7. PERSPEKTIVERING
Skolestyrken er et ambitiøst projekt, der sigter mod at involvere samtlige skolens aktører i en
de facto kulturændring i relation til skolens trivselsarbejde. Samtidig er den virkelighed, som
programmet skal implementeres i, kendetegnet ved knappe ressourcer både i relation til tid
og penge.
Som det bemærkes i foregående afsnit, er særligt tiden et tilbagevendende tema i de
gennemførte interview, og det er evaluators erfaring - fra nærværende evaluering såvel som
fra tidligere undersøgelser på skoleområdet – at lærere særligt på folkeskoler generelt
vægrer sig mod nye projekter, som kræver tid, som de ikke oplever at have til rådighed i
deres hverdag. Dette gør sig gældende uagtet deres oplevelse af projektets relevans, kvalitet
mv.
Samtidig er økonomien et centralt spørgsmål; man kan med rimelighed antage, at de fleste
ledere på (folke)skoler ikke vil mene, at de har frie midler til at anvende på projekter, som
ikke skønnes at være nødvendige her og nu. En af de interviewede skoleledere udtrykker
således også, at de midler, skolen måtte være villige til at afsætte til et sådant projekt ville
”afhænge af størrelsen på problemet”, hvilket indikerer en reaktiv frem for forebyggende
tilgang. Det er ligeledes også vores oplevelse, at der blandt lærerne på skolerne generelt er
en større interesse for værktøjer til håndtering af mobning end til trivselsfremmende
arbejde; at det forholder sig sådan, er måske ganske naturligt, mobningens akutte og
alvorlige karakter taget i betragtning.
Det store spørgsmål er derfor, hvordan det sikres, at Skolestyrken - hvis fokus på det brede
trivselsfremmende arbejde og forebyggelse af mobning samlet set vejer tungere end
håndteringsdelen – gøres attraktivt for skolerne?
Mens der ikke er enkeltstående greb, der med sikkerhed kan bane vejen for Skolestyrken
udrulning på landets skoler, er der enkelte perspektiver, som evaluator mener, at Alliancen
med fordel kan medtænke og fremhæve i programmets forretningsstrategi.
En langsigtet investering
Med Skolestyrken er der ikke tale om et ’quick fix’ men en omfattende og dybdegående
investering i skolernes trivsel. De deltagende skoler modtager ikke blot en enkeltstående
kompetenceudvikling af enkelte medarbejdere med den iboende sårbarhed, som dette
indebærer. Derimod er der tale om et storstilet og vidtfavnende program med opkvalificering
af hele skolen over en længere periode. Der er således tale om en langsigtet og – såfremt
programmet har den ønskede effekt – særdeles bæredygtig investering i skolens trivsel.
De facto videreuddannelse af AKT-/inklusionsvejledere
Kompetenceudviklingen af ressourcepersonerne på skolerne er et centralt element i
programmet. Evalueringen viser, at der for nuværende er enkelte udfordringer relateret til
ressourcepersonernes oplevelser af at blive klædt på til at facilitere værktøjerne, som de
uddannes i. Det er dog vores vurdering, at uddannelsestilbuddet med relativt få justeringer
og tilpasninger vil fremstå som et stærkt de facto videreuddannelse af skolernes AKT/inklusionsvejledere i Skolestyrkens tilgange og metoder.
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Positiv branding for skolerne
Eksisterende forskning viser, at der er tætte sammenhænge mellem elevernes faglige
udbytte, undervisningsmiljøet og deres trivsel, samt at oplevelsen af fællesskab er en
uomgængelig forudsætning for elevernes trivsel og dermed for deres læring, kreativitet og
udvikling – både i og uden for skolen14. Samtidig er der meget opmærksomhed i medierne og
den offentlige debat om udfordringer i relation til elevtrivsel på landets skoler. Der er således
særledes stærke argumenter for vigtigheden af at sætte trivslen højt på dagsorden.
Det er evaluators opfattelse, at der ligger en potentielt stærk brandingværdi i Skolestyrken.
En skole, der efterlever Skolestyrkens principper, viser derved, at skolen prioriterer elevernes
trivsel højt. Et brand som skole, der på denne måde sætter trivslen højt på dagsorden,
vurderer vi kan bidrage til blandt andet at tiltrække stærke og engagerede personalekræfter,
der ligeledes sætter trivslen højt, og dermed få skabt en positiv spiral i relation til at sikre et
mobbefrit skolemiljø kendetegnet ved stærke fælleskaber.

14 Rambøll Management Consulting et.al (2014): Forskningsbaseret viden om undervisning og miljø og trivsel.
DCUM (2017): Elevernes fællesskab og trivsel i skolen. Analyser af den nationale trivselsmåling

