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Trivsel topper hos skolebørn

Fakta om arbejdet med trivsel
i Middelfart kommunes skoler:

National trivselsmåling viser stabilitet og fremgang på skolebørns trivsel i Middelfart kommune.
MIDDELFART

Eleverne er glade for at gå
skole og resultaterne viser, at
flere års indsats med at forbedre trivslen på skolerne ser
ud til at bære frugt.
»Er du glad for din skole?« og

»Er du glad for din klasse?« er
nogen af de spørgsmål eleverne fra 0.-9- klasse har svaret
på i den nationale undersøgelse, som blev offentliggjort
kort før sommerferien. I Middelfart kommune er det korte
svar til det spørgsmål: »Ja!«

Det glæder borgmester Steen
Dahlstrøm: - Hvis vi skal sikre os, at alle børn lærer optimalt, så kræver det, at vi sørger for, at børnene først og
fremmest har det godt. Trivslen er nøglen til læring, og
derfor glæder det mig, at vi

går frem i undersøgelsen. Det
fortæller os, at de initiativer,
som de enkelte skoler har
iværksat for at fremme trivslen - de virker.
Undersøgelsen bygger på
mange forskellige spørgsmål
om både elevernes sociale og
faglige trivsel. Resultatet for
Middelfart kommune viser en
stabil og positiv fremgang på
alle skoler.
Skoleudvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen fortæller: - Vi har de seneste år haft
stort fokus på børn- og ungefællesskaber, hvor skolerne
har arbejdet på, at alle børn
skal føle, at de er en del af et
fællesskab. Tallene for trivslen
viser nu en tydelig fremgang i
forhold til sidste års måling:
Andelen af elever, som svarer,
at de er glade for deres skole
er steget fra 78% til 81%, og
når det gælder glæden ved
deres egen klasse, så der også
en fremgang fra 81% til 84%.
Det er rigtig positivt.
Særligt Lillebæltskolen ligger
højt på landsplan, men bl.a.
Båring, Fjelsted-Harndrup og

Trivslen blandt børn og unge er et stort fokusområde, og
nogen af de mange konkrete tiltag er:
• Skolernes sundhedsprofiler: Her er kommunen fra
1.08.15 gået fra projekt til at drifte skolesundhedsprofiler på 0. - 4. - og 8. klassetrin. Herudover er der
iværksat en udvidet indsats på 4. klassetrin. Det betyder en større mulighed for at opspore børn i mistrivsel
på et i forvejen sårbart tidspunkt i barnets liv, og
iværksætte konkrete handlinger derpå.
• Handleguiden er endnu et initiativ som er igangsat.
Gennem denne forpligter skolen sig til at få flere perspektiver på det enkelte barns læring og trivsel.
• Derudover har Skoleafdelingen og Familieafdelingen
startet et samarbejde omkring fravær, som i regi af Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen udruller et beredskab, som skal håndtere social og psykisk mistrivsel hos børn og unge.

Anna Trolles skoler høster nu
også resultatet af en forstærket indsats omkring trivsel
hos eleverne.
Markant løft

Anna Trolles Skole placerer
sig med skolens samlede trivsel på en score på 4,6 ud af 5
mulige. Skolen har løftet sig
markant fra sidste års måling,
og spørger du skoleleder Lone
Bodekær, skyldes det et fælles
fokus med involvering af
både elever og forældre:

- Vi har bl.a. indført trivselssamtaler med alle elever hver
3. måned. I samtalerne sætter
vi mål for trivslen sammen
med eleven, og følger op på
om de bliver opfyldt. Det betyder også noget for trygheden og fortroligheden, at
hvert barn har en fast kontaktperson, som er den samme lærer, som tager trivselssamtalen. Og så har vi lavet et
stærkt teamsamarbejde omkring den enkelte klasse, hvor
klasseteamet mødes hver uge.

Foto: Anna Trolles Skole

Telefonnøglen
SKROTBILER

Murermester Henrik Kristensen ApS

KØBES

Hovedvejen 232 · 5580 Nørre Aaby

få op til 10.000,-

Mail: henk@live.dk

Tlf. 40 55 41 85

Salg af brugte reservedele
Algade 58 · Ejby
Tlf.: 26 82 84 83

Mobil

2011 0004

Book tid online på
www.haarsalon.dk
GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget 2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Middelfart
Advokaterne
• Synsanalyse
• Synstræning
• Briller
• Kontaktlinser
• Svagsynsoptik
• Eget værksted

Benno Steen Jeppesen
Optometrist
Algade 39 · Middelfart

Tlf. 64 41 11 07
www.thiele-middelfart.dk

Jeppe Vang Madsen
Flemming
Schroll Madsen
Ib Gorm Pedersen
Lasse Pihl Olsen
Møderet for landsret
og højesteret
Tinghuset, Algade 6
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 52
Fax 64 41 52 99

Tlf. 64 49 22 99

Husinstallation - Reparationsarbejde
Industriinstallation og automatik
Reparation af hårde hvidevarer - Tyverialarmer

64 49 14 08
ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES
Rendegraver, drænarbejde, grubning,
fræsning, belægningsarbejde mv.

MORTEN KAMP ERIKSEN
MOSEGAARD · TLF. 2048 1220

www.middelfartadvokaterne.dk

Professionel elinstallations og
hvidevareservice

Din annonce
lige her?
Ring til Ugeavisen Vestfyn på tlf. 64 46 14 72
og hør om dine muligheder for annoncering.

Flemming Bager
 Vi har pæren
i orden!

Algade 3638 · 5592 Ejby
Tlf. 64 46 13 72 · Bil 40 16 13 72
Butikken er åben mandagtorsdag 1517
www.flemmingbager.dk

Genbrugsbutik
- KOM OG FIND
GENBRUGSGULD
HOS BHF EJBY!
Du finder os på det gamle teglværk
Algade 15B, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 00 21
Vi modtager ting og
sager til genbrug,
afhenter effekter og
tømmer dødsboer.
ÅBNINGSTIDER:
Mandag: Lukket
Tirsdag-fredag: 14-17
Lørdag: 10-13

www.humani.dk

BHF Ejby - altid et besøg værd!
Læs avisen på www.ugeavisenvestfyn.dk
Følg os på www.facebook.com/ugeavisenvestfyn

