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Trivsel – og læringskonsulent 
 
Målgruppe 
Undervisere, skolepædagoger, trivselsvejledere og ledere i skolen, der oplever børn i mistrivsel 
eller udfordringer omkring et barn med særlige behov med eller uden specifikke diagnoser. 
Forældre, der oplever, at deres barn mistrives i skolen. 
Formål 
Formålet er at hjælpe skolerne med at øge trivslen i børnefællesskaberne gennem teori og 
konkrete redskaber, der kan bruges i klasseledelsen og i samarbejdet med forældrene, samt 
løbende at opkvalificere skolens trivselsvejlederfunktion i praksis. 
 
Indhold 
Udgangspunktet er, at et trygt læringsmiljø præget af høj trivsel har betydning for børns faglige 
og sociale udvikling, og at trivsel øger potentialet for læring. 
Målet med rådgivning og vejledning er at styrke miljøet omkring barnet eller børnegruppen for 
at styrke trivslen og derved lysten til læring, troen på egne evner, en positiv selvopfattelse og 
en øget selvhjulpenhed.  Der tages afsæt i en ressourceorienteret og anerkendende tilgang. 
 
Vejledningen er konkret og praktisk orienteret og kan bl.a. bestå i: 

 At sætte fokus på styrkelse af klasseledelsen (lærings- og adfærdsledelse)  

 At sætte fokus på det fysiske rum som en læringsfremmende faktor 

 Udvikling af trivselsindsatser på klasser og omkring det enkelte barn 

 Faglig sparring med trivselsvejlederen/-teamet  

 Trivselssamtaler med enkelte børn og børnegrupper 

 Åben rådgivning for fagfolk og forældre 

 At sætte fokus på forældresamarbejdet - hvordan forældrenes ressourcer kan 
inddrages 

 At holde oplæg om bl.a. det gode forældresamarbejde, klasseledelse og CHIPS-
materialet 

 At arrangere kurser i PPR-regi om aktuelle emner 

 At komme med input til pædagogiske arrangementer på skolerne 
 

Vejledningen sker primært til teams omkring børnegruppen/barnet - gerne sammen med 
skolens trivselsvejleder og til forældre. 
Ved trivselssamtaler med enkelte børn vil der bl.a. være fokus på barnets udfordringer, styrker 
og selvopfattelse. Samtalerne sker efter aftale med barnets primære voksne i skolen og 
forældrene, og begge parter inddrages i det opfølgende arbejde efter behov. 
 
Procedure 
Efter en henvendelse eller en indstilling aftales det første møde. På mødet udarbejder de 
primære voksne og konsulenten en trivselshandleplan, der bl.a. beskriver mål og tiltag for 
indsatsen, herunder hvordan forældre eller forældregruppen kan inddrages. 
 
Der aftales møder efter behov. 
Trivselshandleplanen er et gennemgående redskab, der løbende evalueres og justeres.  
 
Tidsramme 
Efter aftale og i forhold til opgaven. 
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Henvendelse 
Direkte kontakt - eller via en indstilling - til 
Hanne Paaske Palle 
Trivsel- og læringskonsulent 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
Mail: hpp@aabenraa.dk  
Tlf.: 7376 7390 eller 7376 7237 (PPRs sekretær) 
 
 

 

 

 
 

Pædagogisk konsulent 
 
Målgruppe 

Medarbejdere og ledere, der: 
 

 Oplever udfordringer med trivsel i en klasse, hvor en højere andel af eleverne har 
særlige behov, og hvor den faglige og/eller sociale deltagelse er sårbar = 
Klassevejledning 

 Oplever udfordringer med trivsel for en elev med særlige behov/specifik diagnose, hvor 
den faglige og/eller sociale deltagelse er sårbar = Elevvejledning 
  

Vejledningen er rettet mod både almen- og specialområdet. 
 

Om trivsels- og læringskonsulenten: 

 Har arbejdet med rådgivning og vejledning omkring børn i mistrivsel i skolen siden 2004 

 Tidligere AKT-vejleder, skolekonsulent og inklusionsvejleder 

 Uddannet lærer, skolekonsulent og inklusionsvejleder 

 ART-vejleder (Aggressiv Replacement Training) 

 Narrativ coach og vejleder 

mailto:hpp@aabenraa.dk
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Formål 
Formålet er at give medarbejderne konkrete redskaber og praktiske løsningsforslag, som kan 
omsættes og implementeres i praksis. 
 
Indhold 
Der er tale om et støttende og procesorienteret forløb baseret på en coachende og visuel 
tilgang. Fokus er på konkret og praktisk sparring, der skal forankres i en skolehverdag.  
Vejledningen bygger på viden om inklusion, hjernen, stresssårbarhed, og hvordan vi reducerer 
noget kompleksitet, så klassens/elevers/elevens udvikling kommer i ønsket retning. 
Vejledningen tager udgangspunkt i forskellige perspektiver, hvor især det neuropædagogiske 
grundlæggende er i spil. 
Ved behov for viden om en elevs sårbarheder/diagnoser kan konsulenten hjælpe med at 
”oversætte”, så forståelse for eleven kan understøtte udvælgelsen og afprøvning af de bedst 
mulige tiltag i praksis. 
Konsulenten opstiller forslag til fokuspunkter, der kan udmøntes i praksis. Formålet med 
fokuspunkterne er at øge de beskyttende faktorer og mindske risikofaktorer i miljøet/klassen. 
Der arbejdes med fokuspunkter, der placerer sig i de forskellige lag (se figur), hvor vi kan 
arbejde smartest i pædagogisk praksis: 
 

 
 
 
Vejledning kræver, at der er plads til at blive omsorgsfuldt ”forstyrret” i sit mindset, så der 
skabes rum for nye forståelser og muligheder. 
Vejledningsmøderne er oftest understøttet visuelt, fx gennem grafisk facilitering. 
 
Procedure 
Skole- eller afdelingsleder inviterer til et kontraktmøde á 1 times varighed, hvor ønsket om 
vejledning afstemmes. På kontraktmødet deltager leder og 1-2 medarbejdere, der kender 
klassen/eleven godt. Ved aftale om elevvejledning indsender leder efter kontraktmødet en 
indstilling til PPR. Dernæst følger observation(er) og 3-4 vejledningsgange á 1,5 time. 
Ved elevvejledning kan forældre tilbydes en samtale til orientering om forløbet. 
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Tidsramme 
Typisk et halvt år 
 
 
Henvendelse 
Direkte kontakt sker gennem skole- eller afdelingsleder til  
Lill Bredo Schrøder  
Pædagogisk konsulent 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  
Mail: lbsc@aabenraa.dk  
Mobil: 2281 2554 
 
 

 
  

Om konsulenten: 

 Har arbejdet med pædagogisk vejledning på skoleområdet siden 2010 

 Tidligere lærer på en specialskole 

 Uddannet lærer 

 Diplomuddannelse i specialpædagogik 

 Coachuddannelse 

 Proceskonsulentuddannelse 

mailto:lbsc@aabenraa.dk
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Pædagogiske fraværskonsulenter 
 

Konsultativ bistand til skoler og familier ift. skolevægring og fravær - med og 
uden indstilling 
 
Målgruppe 
Ledelse og medarbejdere i skolen, børn, familier 
 
Formål 
Formålet er at understøtte skolerne til – i samarbejde med forældrene - at øge trivsel og 
balance i barnets liv og dermed nedbringe fraværet fra skolen og forebygge skolevægring 
gennem en tidlig indsats. 
 
Indhold 
Udgangspunktet er, at skolevægring og fravær ses som et symptom på mistrivsel og ubalance i 
barnets liv. 
Indsatsen har fokus på familiedynamikker, grænsesætning, ansvarsfordeling og kommunikation 
i hjemmet. Hensigten er, at den enkelte familie får de bedste forudsætninger for at blive 
kompetente aktører i eget liv. 
Indsatsen retter sig endvidere mod at tilpasse de sociale fællesskaber og læringsmiljøer i 
skolen, så det enkelte barn får bedre mulighed for at deltage og udvikle sig.  
 
Procedure 
Den pædagogiske fraværskonsulent vurderer hvilken intervention, der er hensigtsmæssig. Det 
kan være: 

 Børne-/ungesamtaler (kun hvis der foreligger en indstilling) 

 Familiesamtaler 

 Forældresamtaler 

 Konsulterende og afdækkende møder med skole og evt. forældre, hvor der kan gives 
vejledning og drøftes, hvordan udfordringerne kan forstås, og hvordan skolens og 
hjemmets miljø kan tilpasses de givne udfordringer.  

 Koordinering af en tværfaglig indsats - herunder afdækning af, om der er brug for 
yderligere tiltag 

 Faglig sparring i forbindelse med en evt. underretning 

 Tilbud om gennemgang af skolens fraværslister med fokus på mønstre i fraværet med 
henblik på tidlig opsporing 

 Oplæg om skolevægring for forældre eller skolens personale 
 
Tidsramme 
Efter aftale og i forhold til opgaven 
 
Krav til visitation/indstilling 
Henvendelse/indstilling kan ske fra skolen eller forældrene (se kontaktinfo nederst på  side 7) 
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Åben rådgivning til forældre om skolevægring og fravær 
 
Målgruppe 
Familier, der oplever udfordringer med skolevægring og skolefravær 
 
Formål 
Formålet er at give familierne redskaber til at øge trivsel og balance i barnets liv og dermed  
nedbringe fraværet fra skolen. 
 
Indhold 
Indsatsen har fokus på familiedynamikker, grænsesætning, ansvar og kommunikation i 
hjemmet. 
Målet er, at den enkelte familie får de bedste forudsætninger for at blive kompetente aktører i 
eget  
liv. 
 
Procedure 
Skoleledelsen eller forældrene retter henvendelse til den pædagogiske fraværskonsulent. 
Der iværksættes en eller flere af følgende indsatser: 
 

 Familiesamtaler 

 Forældresamtaler 
 

Tidsramme 
3-5 samtaler 
 
Krav til visitation/indstilling 
Ingen visitation 
 
Henvendelse 
Kontakt PPRs sekretær Camilla Wind 
Tlf: 7376 7237  
Mail: cwi@aabenraa.dk  
 
Koordinator for de pædagogiske fraværskonsulenter Sophie Valeur 
Mail: sv@aabenraa.dk 

mailto:cwi@aabenraa.dk
mailto:sv@aabenraa.dk

