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Kære pædagog, lærer, leder, bruger af 
Klassetrivsel 
 

Vi er her endnu og Klassetrivsel er åben! 

 

Alle medier svømmer over med historier om Covid-19 krisen, vi både som lokalsamfund og 

verdenssamfund står i. 

 

Vi ved, at alle lærere/pædagoger pludselig er crash-landet i en arbejdssituation, der er ganske 

ekstraordinær. Til dagligt lægger I et stort arbejde i at danne og uddanne vores børn og unge (tak 

for det!) og det ved vi I fortsætter med at gøre via fjernundervisning. Vi håber, at kunne hjælpe jer 

med at undersøge elevernes generelle trivsel og læringsmiljøer (rundt omkring i hjemmene) også i 

denne specielle tid. 

 

Mange lærere og offentlige myndigheder bekymrer sig og understreger, at vi ikke skal tabe sårbare 

og udsatte børn på gulvet i den alvorlige situation, som det også fremgår af 

undervisningsministeriets pressemeddelelse, der udkom d. 19/03/2020.  

 

Så selvom vi ikke er sammen i klassen, kan Klassetrivsel bruges til at undersøge, hvordan alle 

vores kære elever klarer den uvante situation, og som en del af arbejdet med at holde kontakten til 

eleverne. 

 

Du kan med en Klassetrivsel-undersøgelse få den nødvendige indsigt i elevernes aktuelle 

relationer, om der er elever der har svært ved at arbejde alene og om der er elever, der ikke kan få 

den nødvendige hjælp. 

 

Udover muligheden for at følge med i elevernes trivsel og arbejdssituation på afstand, vil vi også 

opfordre til at benytte tiden hjemme til at gennemgå vores e-learning, hvis du godt kunne tænke 

dig at styrke din viden om, hvilke muligheder Klassetrivsels værktøj rummer og hvilke forskellige 

features, der er indeholdt i værktøjet. 

 

 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regering-og-kommuner-vi-skal-passe-godt-pa-born-med-problemer-i-hjemmet?publisherId=13559324&releaseId=13590197
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regering-og-kommuner-vi-skal-passe-godt-pa-born-med-problemer-i-hjemmet?publisherId=13559324&releaseId=13590197
https://klassetrivsel.dk/brugervejledning-klassetrivsel/
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Har du behov for at danne samarbejdsgrupper for eleverne til opgaver de skal løse hjemme? Stil et 

sociogramspørgsmål om hvem de gerne vil arbejde sammen med og få forslag til 

samarbejdsgrupper i vores grupper og pladser funktion? Du har muligheden for at prøve den af nu. 

 

Til lærere, pædagoger, ledere og konsulenter, der er interesserede i Klassetrivsels værktøj, 

tilbyder vi en forlænget prøveperiode frem til sommerferien. Er du interesseret, så hop ind og skriv 

din skole op nu.  

 

https://klassetrivsel.dk/kom-igang/

