MAN KAN JO IKKE SIGE
DET TIL DE VOKSNE,
HVIS MAN IKKE VED,
AT DET ER FORKERT
En dokumentation af tilgange, processer,
best practices og erfaringer med projektet
”Børns beredskab mod vold og overgreb” om
børns rettigheder, resiliens, handlemuligheder
og dermed trivsel og læring i de danske skoler

Hvad betyder ”best practice”?
”Best practice” er engelsk og betyder ”bedste praksis.”
”Bedste praksis” er en bestemt fremgangsmåde, der er officielt anerkendt som den bedste og
derfor som regel formelt og detaljeret beskrevet for at
kunne bruges andre steder.
www.ordnet.dk

Hvad er ”Børns beredskab mod
vold og overgreb”?
”Børns beredskab mod vold og overgreb” er et projekt, der støtter alle børn i at kende deres rettigheder,
blive mere resiliente og få viden om vold og overgreb og redskaber til at handle. Samtidig er det projektets
mål, at klasser og skoler skal blive bedre til at fremme resiliens og børns handlemuligheder. Undervisningsforløb udviklet i løbet af projektet udgør tilsammen Danmarks første resiliens-model, som kan bruges af
lærere, pædagoger og andre fagfolk, skoleledelser og kommuner.
Denne best practice-dokumentation giver viden om modellen og inspiration til, hvordan man selv kan bruge
den til at styrke børns viden om rettigheder, resiliens, handlemuligheder og dermed skabe trivsel og plads til
læring i de danske skoler.

Hvad er resiliens?
Resiliens er evnen og viljen til at klare sig godt på trods af udfordringer, modstand eller
belastende hændelser. Resiliens handler både om at kunne håndtere små og store udfordringer i hverdagen og at kunne navigere igennem svære livsomstændigheder.
Resiliens handler også om individuelt og i fællesskab med andre at kunne anvende, opsøge og forhandle sig til den hjælp og de ressourcer, der understøtter ens evne, muligheder
for og vilje til at håndtere udfordringer og krævende situationer. Ressourcer skal forstås
som den enkeltes viden og færdigheder i form af for eksempel den støtte, rådgivning og
hjælp, man kan få adgang til i de små og store fællesskaber, man indgår i.
Fra ”STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6. klasse”
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Fakta om børnerettigheder, vold og
overgreb mod børn i Danmark
• Vold er tabubelagt. Selvom flere danske undersøgelser har søgt at afdække omfanget af vold mod børn,
bliver langt fra alle tilfælde af vold mod børn opdaget. Børn skal typisk have en vis alder, før de bliver
bevidste om, at de bliver udsat for noget, der er forkert, ulovligt og skadeligt, skriver Socialstyrelsen på
”Vidensportalen på det sociale område.” Nogle børn svarer benægtende, fordi de bliver truet til tavshed.
En væsentlig del af de børn, der udsættes for grov børnemishandling, bliver tilsyneladende ikke opfanget af
det sociale system eller af sundhedsvæsenet, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.
• Hver femte elev i 8. klasse har været udsat for fysisk vold fra deres forældre inden for 12 måneder.
Eleverne bliver for eksempel slået med knyttet hånd, skubbet eller revet i håret, skriver SFI i en spørgeundersøgelse fra 2010.
• 5 procent af drengene og 22 procent af pigerne i 9. klasse har haft uønskede seksuelle erfaringer med
jævnaldrende eller voksne. Det er for eksempel blotteri, nøgenfotografering, seksuelle tilnærmelser uden
direkte berøring eller berøring uden på tøjet. Den samme spørgeundersøgelse fra Statens Institut for
Folkesundhed i 2009 viser, at 4 procent af drengene og 17 procent af pigerne har oplevet vidtgående
seksuelle overgreb, for eksempel uønsket fysisk kontakt, oralsex, forsøg på eller gennemført samleje eller
analsex med jævnaldrende eller voksne.
• I 2014 gennemførte Gallup på vegne af Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark en undersøgelse af danske skoleelevers kendskab til børns rettigheder. Undersøgelsen viser, at næsten halvdelen
af de adspurgte kun i mindre grad eller slet ikke er bekendt med børns rettigheder. Det samme resultat
kom en landsdækkende undersøgelse offentliggjort af Børnerådet i starten af 2016 frem til.
• Indtil Red Barnet udviklede ”Børns beredskab mod vold og overgreb,” har der ikke eksisteret et undervisningsforløb, der kombinerer rettigheder og resiliens med en forebyggende indsats mod vold og
seksuelle overgreb.
• ”Børns beredskab mod vold og overgreb” er del af regeringens ”Overgrebspakken – børn skal altid
beskyttes.”

Foto: Lotte Ladegaard
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Introduktion til Børns beredskab
mod vold og overgreb
Vold og seksuelle overgreb mod børn er ofte omgærdet af tabu, skam, tavshed, hemmeligholdelse og
benægtelse og kan foregå gennem længere tid, uden at
omgivelserne får kendskab til det. Det kan således være
en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb
mod børn og unge, skriver Lolland Kommune i sin
”Handleplan. Beredskab til opsporing og håndtering af
vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og
unge” fra august 2015.
Statistikkerne, som godt nok er forbundet med usikkerhed, viser, at hver femte elev i 8. klasse har været udsat
for fysisk vold i hjemmet inden for et år, og mere end
hvert tiende barn bliver udsat for seksuelle overgreb.
Samtidig er næsten halvdelen af de adspurgte børn kun
i mindre grad eller slet ikke bekendt med børns rettigheder, viser Institut for Menneskerettigheders rapport
”Uddannelse. Status 2014-15.” Det kan blandt andet
skyldes, at lærere ikke har haft pligt til at undervise børn
i deres rettigheder, indtil skolereformen trådte i kraft i
august 2014.
Børn, der ikke kender deres rettigheder, ved ofte ikke,
at de har ret til et liv uden vold og overgreb, viser Red
Barnets erfaringer fra mange års arbejde med børn,
unge og deres rettigheder. Som en dreng sagde under
researchen til denne best practice-dokumentation: ”Det
er ikke alle, der ved, at forældre ikke må slå. Man kan
jo ikke sige det til de voksne, hvis man ikke ved, at det
er forkert.” En af hans klassekammerater var enig. For
hende var det helt ny viden, at børn skal beskyttes mod
vold og overgreb.
Børn, der udsættes for eller overværer vold og overgreb, får fysiske og psykiske mén resten af livet. Indlæ-
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ringen rammes også, når børn mistrives af forskellige
grunde. Som en lærer konkluderede under researchen
til dokumentationen: ”Børn, der ikke trives, kan ikke
koncentrere sig om at løse matematikopgaver. Kun hvis
børn trives, er der plads til læring.”
Hidtil har myndighederne i Danmark fokuseret mest på
at støtte børn, der allerede er krænkede. Da Socialministeriet frigav en pulje til at gennemføre ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes” i 2013, søgte Red
Barnet derfor om støtte til et projekt, der kombinerer
viden om rettigheder og resiliens med en forebyggende
indsats mod vold og seksuelle overgreb.

Første undervisningsforløb af sin slags
Projektet ”Børns beredskab mod vold og overgreb”
støtter alle børn i at kende deres rettigheder, blive mere
resiliente og få viden om vold og overgreb og redskaber
til at sige fra. Samtidig er det projektets mål, at klasser
og skoler skal blive bedre til at fremme resiliens og
børns handlemuligheder.
Undervisningsmaterialerne under ”Børns beredskab
mod vold og overgreb” er tilpasset skolereformen og
undervisningsministeriets Fælles Mål i dansk og sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab.
Herunder, at børn skal lære om rettigheder.
Forløbene kan også bruges i andre fag, for eksempel
historie, samfundsfag og dansk, og de er egnede til at
indgå som en del af den understøttende undervisning
og er tilpasset Undervisningsministeriets vejledning i
forhold til at understøtte elevers alsidige udvikling og
målet om mere bevægelse i undervisningen. Undervisningsforløbene er udviklet i samarbejde med lærere,
pædagoger og elever, men inddrager også ledelse og

Foto: Lotte Ladegaard

sundhedsplejersker i skoler, fritidsklubber, fodboldklubber og lektiecaféer.
Undervisningsforløbene består af en række forskellige
komponenter, der hænger sammen og understøtter
hinanden, men som samtidig kan kombineres på kryds
og på tværs. Alt materialet bygger på, at børnene skal
øve og lege sig til den nye viden. Eleverne er også selv
med til at udvælge de emner, de synes er vigtigst for
dem og deres klasse. Der er med andre ord meget lidt
envejskommunikation fra voksen til barn i materialet, og
børnene sidder ikke stille ret lang tid ad gangen.
Komponenterne er alle detaljeret beskrevet senere i
hæftet, men ser i kort form sådan her ud:

Kampagne og hæfter om børns rettigheder
Med kampagnen ”Børns rettigheder… beskytter dig
mod mere, end du tror” opfordrede Red Barnet alle
skoler til at fejre FN’s Konvention om Barnets Rettigheders fødselsdag den 20. november. Som en del af
kampagnen udskrev Red Barnet desuden en mediekonkurrence i 2014, og der blev udviklet undervisningsforløb om børns rettigheder. Undervisningsforløbene om
rettigheder består af tre hæfter: Et til indskolingen: ”Alle
Børn… En bog om børns rettigheder,” et til mellemtrinnet: ”Børns rettigheder… beskytter dig mod mere,

end du tror” og et til udskolingen: ”Børn har ret… til
at kende deres rettigheder.” Rettighedsmaterialerne
understøttes af lærervejledninger, og deltagere i Børnekonventionens fødselsdag kan hvert år hente inspiration
i et nyt idékatalog.

Børnerettighedsagenter
På de involverede skoler fungerer børnerettighedsagenter som ambassadører for børns rettigheder og som
rollemodeller, der bygger bro mellem børn og voksne
på skolerne.

Måleredskab, klassesamtaler og handleplaner
Et måleredskab i form af spørgeskemaer til elever og til
lærere og pædagoger om resiliens kan bruges til at tage
temperaturen på elevernes resiliens i klassen, på skolen
og i hjemmet, ligesom lærerne kan bruge måleredskabet
til at tjekke, at undervisningen i rettigheder og resiliens
giver resultater.
Med udgangspunkt i, hvad måleredskabet viser, kan børn
og voksne gennemføre klassesamtaler og i fællesskab
lave en handleplan for, hvordan de kan styrke resiliens
i klassen og hos den enkelte elev på lige præcis de
punkter, hvor klassen er mest udfordret på sin trivsel.
Lærerne kan hente inspiration i en handleplansvejledning, der er en del af undervisningsmaterialet.
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STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende
læringsforløb til 4.-6. klasse

STÆRKE SAMMEN består af otte grundmoduler og to
supplerende moduler:

Undervisningsforløbet ”STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6. klasse” har fokus på
barnet og det resiliensfremmende miljø, men det tager
også udgangspunkt i børns rettigheder, som børnene
allerede har stiftet bekendtskab med, hvis klassen har
gennemført undervisningsforløbet om rettigheder.

Hvert modul varer 90 minutter. En klasse kan enten
vælge at arbejde sig igennem alle moduler, eller den
kan udvælge de moduler, der støtter op om de emner,
der er identificeret som de vigtigste i måleredskabet og
klassesamtalen.

Modul 1:
STÆRKE SAMMEN

Modul 2:
Børns rettigheder

Modul 3:
Følelser

Modul 4:
Grænser og netværk

Modul 5:
At beskytte sig selv

Modul 6:
Min krop er min

Modul 7:
Mig og os

Modul 8:
Afslutning

Illustrator: Pernille Ane Egebæk
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Modul (A):
Konflikter og samarbejde

Modul (B):
Mobning og mod

Modul:
Skole-hjem

Illustrator: Pernille Ane Egebæk

Skole-hjem-modul
Der findes også et skole-hjem-modul, som giver lærere
mulighed for at fortælle forældrene om baggrunden for
forløbet og de temaer, som materialet berører. Dermed kan forældrene blive inspireret til tale videre med
børnene hjemme.

LEGE SAMMEN
Idékataloget LEGE SAMMEN indeholder resiliensfremmende lege, der kan bruges i frikvarteret, idrætstimen,
SFOen, fritidsklubben eller i andre sammenhænge, hvor
børn leger.

Bygger på mange års erfaring
og best practices
Opbygningen af undervisningsforløbene er ikke tilfældig.
Mange års erfaring med at arbejde rettighedsbaseret
viser, at børn, der kender deres rettigheder, er bedre i
stand til at handle og sige fra. Opbygning af børns resiliens og livsfærdigheder er en vigtig del af alle Red Barnets
projekter i Danmark og internationalt, så børn ikke bare
kender deres ret til beskyttelse og til at sige fra, men
også får viden og redskaber til at sætte grænser, passe på
sig selv og hinanden og hente hjælp hos voksne.
Undervisningsforløbene er udviklet i tæt samarbejde
med børn, lærere og skoleledere på 14 meget forskelli-

ge skoler spredt ud over hele landet, inklusive folkeskoler og private skoler samt skoler for børn med særlige
behov. En række partnere og fagfolk har også bidraget
til udvikling af materialerne.
Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, har været med
til at udvikle klassesamtale og handleplansredskab, og
måleredskaber er udviklet i samarbejde med professor
Peter Berliner, der forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser. Psykolog Sabrina J. Leoni har sammen
med Red Barnet, lærere og elever udviklet og oversat
STÆRKE SAMMEN til en dansk kontekst med udgangspunkt i et internationalt resiliens-materiale udviklet af
Røde Kors og Red Barnet. En styregruppe bestående
af fagfolk fra blandt andet flere forskellige kommuner
sikrer, at undervisningsforløbene kan forankres hos de
myndigheder, der skal sikre, at skolereformen realiseres
lokalt.

Her finder du alle materialer
Alle undervisningsforløb er detaljeret beskrevet
og understøttes af lærervejledninger, film og
supplerende materialer, som findes på
www.redbarnet.dk/skole
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Sex & Samfund har været med fra starten og sparret
omkring ansøgningen, bidraget med tekster om krop,
grænser og overgreb i kampagnedelen og udviklet modulet ”Min krop er min” i STÆRKE SAMMEN og filmene ”Vold – hvordan håndterer vi det?” samt ”Seksuelle
overgreb – hvad er det?” Samtidig har Sex & Samfund
givet pædagogisk og didaktisk sparring om brugen af
filmene og hele forløbet.

Gennemarbejdede undervisningsforløb,
der skaber trivsel og læring

”Tilsammen står vi stærkere,” forklarer Lone Smidt,
pædagogisk fagkonsulent, Sex & Samfund. Hun understreger, at det for mange lærere er vigtigt at vide, at
et undervisningsmateriale ikke er udviklet af en enkelt
organisation, men er funderet på års erfaring og bedste
praksis fra flere forskellige organisationer og fagfolk.

Tilsammen udgør de tre rettighedsmaterialer, måleredskabet, klassesamtaler, handleplaner og STÆRKE SAMMEN Danmarks første resiliens-model, som kan bruges
af lærere, pædagoger og andre fagfolk, skoleledelser og
kommuner.

”At undervise i rettigheder og resiliens er en stor op
gave. Det er et urimeligt krav at stille til lærerne, at de
selv skal sammensætte undervisningsforløb i emnerne.
Derfor giver vi dem nu gennemarbejdede undervis
ningsforløb, de kan tage udgangspunkt i,” siger Kuno
Sørensen, psykolog, Red Barnet.

Måleredskabet

De tre
undervisningsmaterialer om
rettigheder

Fejringen af
Børnekonventionen
den 20. november

Børnerettighedsagenterne

Handleplansvejledningen
RYKKE
SAMMEN

STÆRKE
SAMMEN

Legekataloget
LEGE
SAMMEN
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Klassesamtalen

Kommunesamarbejde

Advocacy for børns rettigheder og beskyttelse

Foto: Lotte Ladegaard

Red Barnet har igennem årene advokeret for, at danske skoler skal forpligtes til at undervise i
børns rettigheder. Det er formentlig medvirkende til, at undervisning i rettigheder omsider kom på
skoleskemaet via folkeskolereformen. Målet er nu at bringe dele af eller hele ”STÆRKE SAMMEN.
Et resiliensfremmende læringsforløb for 4.-6. klasse” ind i læreruddannelsen. Red Barnet havde de
indledende samtaler med læreruddannelsen ved University College Sjælland i Vordingborg, mens
dette hæfte blev skrevet.
Med ”Børns beredskab mod vold og overgreb” er Red Barnet med til at flytte fokus over på det
forebyggende arbejde. Både på grund af undervisningsforløbene, og fordi Red Barnet har bidraget
med to fagmedarbejdere til Styregruppen for ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes.”
Samtidig er Red Barnet med til at fastholde myndighederne på, at Overgrebspakken skal føres ud i
livet i tråd med hensigterne i pakken.
Arbejdet med at udvikle ”Børns beredskab mod vold og overgreb” har også givet Red Barnet
indsigt i, hvor danske myndigheder og fagfolk kan blive endnu bedre til at beskytte børn og deres
rettigheder.

Mange børn ved ikke selv, at de er udsat for vold og overgreb. Nogle børn tror,
at det er sådan i alle hjem. Der er også dem, der ikke tør sige det. Og dem, der aldrig
er blevet spurgt. Vi voksne skal hjælpe børn med at forstå, hvad der sker.
Gitte Jacobsen,
rådgiver i børns beskyttelse i Red Barnet

9

Det bør være et krav, at alle kommuner bruger
“Børns beredskab mod vold og overgreb”
“Det er et problem, at ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes” mest har haft fokus på allerede kendte børn, der har været udsat for vold og overgreb. Der er mindst lige så stort et behov
for fokus på opsporingen af børn, der er udsat for vold og overgreb. Det er også et problem, hvis
der går lang tid fra, at fagfolk har set tegn på overgreb og vold, til der reageres. For at lykkes med en
tidlig indsats er det afgørende, at der er ledelsesstyring på indsatsen på alle niveauer, og det kræver
også, at der er styring og prioritering på øverste chef-niveau. Mange fagfolk kan fortsat være i tvivl
om, hvornår og hvordan de skal underrette. Her kan ”Børns beredskab mod vold og overgreb”
fungere som bindeled.
Overgrebspakken er vedtaget af regeringen, og der er fortsat behov for at tænke i en national
metode og model for, hvordan man arbejder med forebyggelse af, at børn og unge bliver udsat for
overgreb. Kommunerne arbejder i dag ud fra forskellige metoder og tankegange. Mange særlige
indsatser er blevet til gennem puljemidler, som ofte forsvinder igen, når projektet er slut. Derfor kan
forskellige kommuner håndtere overgreb og vold mod børn på forskellige måder. Det kan eksempelvis betyde, at nogle kommuner får mulighed for at blive endnu bedre takket være puljemidler etc.,
mens andre kommuner kan komme til at hænge bagefter med den forebyggende og tidlige indsats
for børn og unge.
Med ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes” har regeringen for første gang bestemt, hvad
kommunerne skal gøre. Der er sat ind nationalt både med metode, tilbud og ressourcer, og det er
tydeligt, at det virker. Børnehusene er et krav i Overgrebspakken, og nu er de der. Man bør tage
lovgivningen et skridt videre i en ny Overgrebspakke og kræve, at kommunerne får pligt til at implementere ”Børns beredskab mod vold og overgreb” eller tilsvarende godkendt materiale i skoler,
børnehaver, sundhedspleje og andre steder, hvor børn opholder sig i offentligt regi.
Jeg har mødt mange kommunalt ansatte, der er enige i, at lovgivning på nationalt niveau er en vigtig
vej frem, hvis alle kommuner skal arbejde forebyggende med at sikre barnets tarv, herunder at der
sikres fælles viden og værktøjer.”
Anette Stevn Jensen, børne- og familiechef, Hjørring Kommune

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om at sætte børns
rettigheder på skoleskemaet, udvikle
resiliensfremmende fællesskaber for
børn og dermed skabe trivsel og plads til
læring, kan du kontakte Red Barnet på
tlf. 35 36 55 55 eller
info@redbarnet.dk

Foto: Lotte Ladegaard
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FN’s Konvention om Barnets Rettigheder
Alle børn i verden har de samme rettigheder ifølge FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, også
kaldet Børnekonventionen. Konventionens 54 artikler bygger på fire grundlæggende rettigheder:
• Børn har ret til overlevelse og udvikling.
• Børn har ret til beskyttelse mod vold og diskrimination.
• Børn har ret til medbestemmelse.
• Alle beslutninger om barnet skal tages, ud fra hvad der er bedst for barnet.
FN’s Børnekonvention udgør Red Barnets værdigrundlag. Derfor arbejder Red Barnet ud fra konventionens definition af vold og misbrug: ”Alle former for fysisk som psykisk vold, skade og misbrug,
forsømmelighed eller misrøgt, dårlig behandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug.”
”Børns beredskab mod vold og overgreb” relaterer sig særligt til artikel 19 (beskyttelse mod mishandling), artikel 27 (børns levestandard), artikel 34 (beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling) samt artiklerne 12-14 om barnets ret til deltagelse i beslutninger, der vedrører deres eget
liv.
Artikel 4 fastslår, at staten har pligt til at leve op til konventionens ord og hensigter, herunder gennemføre nødvendig lovgivning. Konventionens artikel 43 fastslår desuden, at staten forpligter sig til
at gøre principperne i konventionen kendte for både voksne og børn.
FN’s Børnerettighedskomité har af flere omgange og senest i 2011 kritiseret Danmark for ikke at
leve op til retningslinjerne om udbredelse af viden om børnerettigheder.

Du har ret til mange ting. Det er ikke det samme som at have ret!
Men du har ret til et godt liv. Det kaldes at have rettigheder.
Fra undervisningsmaterialet ”Alle børn… En bog om børns rettigheder” til 0.-3. klasse

’Ret’ er et meget lille ord med
en meget stor betydning
Eneste lyskilde denne mørke november-morgen er
stearinlys, som står mellem rækker af papirbåde. 300
elever fra Skt. Ansgars Skole sidder tæt sammen i kirkens tusmørke, inden de tager papirbådene i hænderne
og går ud til den nærliggende Peblinge Sø i det indre
København for at vise deres støtte til de mange børn,
der er flygtet fra krig og ødelæggelse i deres hjemland.
Som Hamza Shazad fra 3.x siger:
”Børn, som flygter over havet, har ret til det samme som
os. Et hjem, et liv i fred. Det vil vi gerne gøre opmærksom på, for vi er alle søstre og brødre her i verden.”

I Juelsminde afholder skoleelever samme dag, den 20.
november 2015, topmøde om FN’s nye Verdensmål
via Skype med formanden for FN’s Generalforsamling
Mogens Lykketoft i New York. Og i Hillerød bor 6. klasserne 24 timer i en hjemmelavet flygtningelejr.
”Børn skal have mulighed for at fordybe sig på en anderledes måde. De får indblik i, hvordan det er at være
flygtning og ikke vide, hvor man skal bo i morgen. Det
er med til at skabe robuste børn, som kan tage ansvar,”
fortæller lærer Lars Laugaard Andersen.”
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Kort og godt om Børnerettighedsdagen

Børnerettighedsdagen er en vigtig del af ”Børns beredskab mod vold og overgreb.” I 2012 fejrede kun en enkelt skole Børnerettighedsdagen. I 2014 fejrede 96 skoler
dagen, mens 175 skoler deltog den 20. november 2015.
Hvert år udvikler Red Barnet et nyt idékatalog til Børnerettighedsdagen med udgangspunkt i et tema. I 2015
var temaet FN’s 17 nye Verdensmål, der handler om at
skabe en bedre verden, som nutidens elever kommer til
at videreføre, når de bliver voksne. Flygtningesituationen,
der overskyggede alt i Europa og Danmark i 2015, fyldte
meget i børnenes bevidsthed, og den gav dem anledning
til at arbejde med en række af de nye Verdensmål.
Da børns ret til medbestemmelse er et af de grundlæggende principper i Børnekonventionen, opfordrer Red
Barnet altid skolerne til at inddrage eleverne i planlægningen af dagen og blande dem på tværs af klassetrin, så
de større elever kan hjælpe de yngre elever.
Ifølge de Fælles Mål for folkeskolen skal der undervises
i børns rettigheder i sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab. Børnerettighedsdagen passer perfekt ind i den understøttende undervisning, fordi dagen
har fokus på både faglighed og trivsel.
Når eleverne laver aktiviteter som optog, boder, teater,
musik, stafetløb, rap i kirken, Speaker’s Corner, menneskekæder, opsending af balloner og meget andet på
gader og torve, er de med til at give andre børn og
voksne i deres lokalsamfund indsigt i børnerettigheder.
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Når man tilmelder sin skole eller klasse på
Red Barnets skolewebsite, får man tilsendt
balloner, en næsten færdig pressemeddelelse
og et idékatalog med et tema og inspiration
til aktiviteter.
Børnerettighedsdagen bliver stadig mere
populær:
• I 2012 deltog blot én skole, som testede
konceptet.
• I 2013 deltog 43 skoler, der fungerer som
ambassadørskoler for Red Barnet. En Red
Barnet ambassadørskole er en skole, der
lever op til skolens allervigtigste formål,
nemlig at skabe vidende, bevidste, trygge,
demokratiske og deltagende elever.
• I 2014 modtog Red Barnet 96 tilmeldinger
fra skoler og klasser. Cirka 20.000 elever
deltog, og budskabet om børns rettigheder
nåede omkring 1,2 millioner mennesker.
• I 2015 modtog Red Barnet 175 tilmeldinger fra skoler og klasser. Godt 28.600
elever deltog, mens budskabet om børns
rettigheder nåede 1,99 millioner mennesker.
Du kan finde det nyeste idékatalog og
tilmelde din klasse eller skole på
www.redbarnet.dk/skole.

Foto: Lotte Ladegaard

Børnerettighedsdagen passer
ind i undervisningen

Hvert år den 20. november fejrer skoler
landet over sammen med Red Barnet FN’s
Børnerettighedsdag. Når eleverne kender
deres rettigheder, bliver de bedre til at passe
på sig selv og hinanden.

De tre rettighedsmaterialer
Udover fejringen af Børnerettighedsdagen kan elever
og lærere også vælge at beskæftige sig mere indgående
med børnerettigheder. Enten som en forberedelse til
Børnerettighedsdagen eller til opfølgning og fordybelse
efter Børnerettighedsdagen. Til det formål har ”Børns
beredskab mod vold og overgreb” udviklet tre undervisningshæfter om børnerettigheder til forskellige
klassetrin:
• ”Alle børn… En bog om børns rettigheder” til 0.-3.
klasse.
• ”Børns rettigheder… beskytter dig mod mere, end
du tror” til 4.-6. klasse.
• ”Børn har ret… til at kende deres rettigheder” for
7.-10. klasse.
Undervisningshæftet til indskolingen er meget simpelt
bygget op med faneblade med vigtige rettigheder, så
de mindste børn nemt kan finde rundt i rettighederne.
Hæfterne for mellemtrinnet og udskolingen bygger i
høj grad på børns egne historier om for eksempel at
beslutte sig for ikke at ville konfirmeres, om at vælge
at gå med tørklæde, om at skilsmisse er svært, og at
Børnetelefonen er en god hjælp, om frivilligt arbejde
og børneklubber, personlige grænser, religion og meget
andet.
Undervisningshæfterne kan både bestilles i en trykt
version hos Red Barnet, eller de kan downloades fra
www.redbarnet.dk/skole, hvor der også ligger lærervejledninger til alle hæfter. Hæfterne er populære. Red
Barnet har allerede distribueret 22.000 trykte hæfter
til indskolingen, 22.000 til mellemtrinnet og 10.000 til
udskolingen.

Børnerettigheder er vigtige for
alle børn – også i Danmark
Som hæftet ”Børns rettigheder… beskytter dig mod
mere, end du tror” indledningsvis siger, er 'ret' et lille
ord på kun tre bogstaver og kun én stavelse, men det
har stor betydning.
”Børnekonventionen har eksisteret siden 1989, og Red
Barnet har brugt den meget i arbejdet i udviklingslande.
Herhjemme har få haft den i bevidstheden. Men der er
behov for at formidle, at også danske børn har rettigheder, og hvordan danske børn kan bruge deres rettigheder,” forklarer Kuno Sørensen, psykolog, Red Barnet.
Han tilføjer, at ”folk glemmer, at en gruppe af børn
mistrives i Danmark. Viden om rettigheder fører til almen dannelse. Også for børn med meget utilstrækkelige
opvækstbetingelser. De har behov for modbilleder. Børn
tror nogle gange, at børn skal leve på samme måde som
dem.”

Kuno Sørensen siger, at viden om børns rettigheder
også kan påvirke de voksnes syn på børn som individer,
der har krav på at blive behandlet respektfuldt. Alligevel
var Børnekonventionen ikke en lovpligtig del af undervisningen før skolereformen, der trådte i kraft i august
2014. ”Samtidig var der blandt nogle lærere en opfattelse af, at rettigheder ikke var vigtige,” siger han. ”At
rettigheder kun var nødvendige i tredje verdens lande
og ikke i et dansk velfærdssamfund.”

Uvidenhed om rettigheder,
underretningspligt og Overgrebspakken
Flere lærere, der var med i udviklingen af STÆRKE
SAMMEN, har da heller aldrig arbejdet med udgangspunkt i rettigheder før. De siger, at nogle af børnene
også var ret overraskede over at finde ud af, at de
faktisk har ret til at have et bedre liv, end det de har nu.
I processen med at udvikle STÆRKE SAMMEN, som
har inkluderet nært samarbejde med skoleledelser og
lærere samt flere kommuner, kom det også frem, at ikke
alle kender til den skærpede underretningspligt, som
lærere og andre fagfolk er underlagt. Blandt de lærere,
som er bevidste om den skærpede underretningspligt,
er flere usikre på, hvordan de håndterer underretninger
i praksis. Læreruddannelserne har begrænset fokus på
børns rettigheder og på at beskytte børn mod vold og
seksuelle overgreb, og de lærere, der er interviewet til
denne dokumentation har ikke lært om underretninger
i løbet af deres uddannelse.
Nogle kommuner har udviklet handleguides om opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgsvigt af børn til alle voksne, der arbejder med børn.
Det gælder for eksempel Lolland Kommune, men ifølge
skoleleder Ole Frederiksen, Maribo Skole, Østofteafdelingen, er der stadig mange lærere og skoleledere, der
ikke aner, at handleguiden eksisterer. Derfor har skolen
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uddannet 13 praksisvejledere, der skal vejlede andre
skoler i systematisk underretning.
Red Barnet er også stødt på kommunalt ansatte, der i
2016 stadig ikke kender til regeringens Overgrebspakke. Kendskab til den skærpede
underretningspligt, procedurerne
omkring underretninger og Overgrebspakken er dog altafgørende
for, at børn, der oplever, at deres
rettigheder til beskyttelse mod
vold og overgreb bliver krænkede,
får hjælp til at trives.

at høre, om vi ville være med til at teste og udvikle det
her materiale. Det er sådan en rigtig ”YES”-opgave, der
hænger godt sammen med skolereformen og værdigrundlaget i Lolland Kommune,” fortæller Ole Frederiksen, skoleleder, Maribo Skole, Østofteafdelingen.

”Børnekonventionen slår fast, at
alle børn har krav på beskyttelse.
Alligevel er Børnekonventionen og
fagfolks skærpede pligt til underretninger ikke en del af læreruddannelsen. Hvis alle, der arbejder
med børn, kendte konventionen
og Servicelovens paragraf om den
skærpede underretningspligt, var
der flere børn, der ville få opfyldt
deres rettigheder,” siger Kuno
Sørensen.

Børns beredskab
bringer vold og
overgreb frem i lyset
”Trivsel er i højsædet efter folkeskolereformen, for hvis børnene
ikke trives, kan de ikke lære. Derfor syntes vi, det lød spændende,
da Red Barnet henvendte sig for

Efter jeg har brudt tavsheden, er min hverdag blevet bedre

Det var og er stadig pinligt, og jeg tror også, at det måske er min skyld, at de drikker. Inden at de
begyndte at drikke, så var jeg lidt utålmodig og et besværligt barn – det har jeg i hvert fald hørt min
mor sige. Efter at jeg har brudt tavsheden, og jeg har fået noget hjælp, er min hverdag blevet meget
bedre, og jeg er begyndt at være mere sammen med vennerne.”
Fra det prisbelønnede nyhedssite ”Kaos i familien” lavet af 6.b, Fuglsanggårdsskolen,Virum,
til Politikens, Ekstra Bladets og Red Barnets ’Mediekonkurrencen for skoler 2014’
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Foto: Lotte Ladegaard

“Jeg er faktisk også blevet slået et par gange, men nu råber de bare ad mig – det gør ligeså ondt som
at blive slået, for jeg har ikke gjort noget galt. Nogle gange forestiller jeg mig, at mine forældre er
ædru. Jeg er næsten hver dag nødt til selv at lave mad, fordi mine forældre ikke kan tage sig af mig og
min lillesøster – de kan jo ikke engang tage sig af sig selv. Jeg vil ikke have folk med hjem mere, fordi
at jeg synes, at det er pinligt, at de drikker for meget. Så hvis folk spørger, om vi kan være sammen,
så siger jeg, at det skal være hjemme hos dem.

”Selv i såkaldt ’gode hjem’ er far og mor travle og på
mobilen, og mange curling-børn har det svært. Der er
børn, der skærer i sig selv, og børn, der får tæsk. Vi er
meget opmærksomme på, at det er afgørende at efteruddanne vores lærere,” siger han. Han understreger, at
det også er vigtigt at få forældrene med, så de
kan bakke op om deres børn.
”Vi er skarpe på rettigheder nu, for vi arbejder
med rettigheder hvert år. Det har ført til, at
mange oplysninger er kommet frem. Børn fortæller os, når de bliver slået. Børn fortæller os,
at de troede, at alle børn havde det som dem,”
siger Ole Frederiksen.
På en workshop for lærere, der har deltaget
i udviklingen af ”Børns beredskab mod vold
og overgreb,” fortæller en gruppe lærere, at
”da vi arbejdede med Børnekonventionen på

vores skole, førte det til fire-fem underretninger, fordi vi
skabte et trygt rum, hvor børn tør fortælle om vold og
overgreb.”
En lærer fortalte i løbet af researchen til det her hæfte,
at ”man tror det ikke, men der findes faktisk skoler i
Danmark, hvor skoleledelsen ikke værdsætter, at lærerne
underretter. Børns beredskab har været med til at bane
vejen for, at lærere er blevet mere insisterende overfor
ledelser, og for at elever har lukket op og fortalt om
overgreb og vold i et hidtil uset omfang.”
”Det er meget nyttigt at kende sine rettigheder,” understreger samtlige børn, der har brugt rettighedsmaterialerne i undervisningen. ”Det var nyt for mig,” fortæller
en pige for eksempel lidt genert under et skolebesøg.
En dreng stemmer i: ”Det er ikke alle, der ved, at
forældre ikke må slå. Og man kan jo ikke sige det til de
voksne, hvis man ikke ved, at det er forkert.”

Fakta om læreres skærpede
underretningspligt
Lærere og andre fagpersoner har skærpet underretningspligt ifølge Servicelovens paragraf 153. Når
blot man er bekymret, skal man som fagperson underrette. Man behøver ikke have viden. Underretningspligten er personlig. Hvis skolen ikke vil være med, er det lærerens pligt selv at underrette.
Hvis forældrene mistænkes for at begå vold og overgreb, skal forældrene ikke inddrages før underretningen.
For at Socialforvaltningen kan træffe gode og kvalificerede beslutninger, har den brug for gode
underretninger, der beskriver:
• Hvad drejer bekymringen for barnet sig om?
• Hvad ved jeg konkret?
• Hvor stammer min viden fra?
• Hvad har jeg observeret, hvornår og under hvilke omstændigheder?
• Ajourførte data på barn og forældre.
• Generel beskrivelse af barnets fysiske, psykiske og sociale forhold, ressourcer og vanskeligheder.
Når kommunen har modtaget en elektronisk underretning om vold eller overgreb, skal den reagere
indenfor 24 timer. En paragraf 50-undersøgelse indebærer enten et besøg hos familien eller indkaldelse af familien til møde om, at der er kommet en underretning. Hvis det er mindre akut, må
undersøgelsen tage op til fire måneder.
Kommunen skal sende kvittering for modtaget underretning inden for seks hverdage. Læreren kan
ringe til socialrådgiveren og få at vide, om underretningen har ført til en foranstaltning eller undersøgelse. Kommunen kan også vælge at fortælle, hvad de gør, så læreren kan støtte op om det.
Hvis kommunen ikke reagerer, kan man underrette igen eller gå til Ankestyrelsen. Sager om overgreb og psykisk og fysisk vold behandles i Børnehusene, der foretager udredningen.
Man kan læse vejledningen til Serviceloven her: www.retsinformation.dk/retsinfo.dk.
Man kan også kontakte Socialstyrelsens rådgivning SISO.
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Om Overgrebspakken
– børn skal altid beskyttes
På baggrund af en række alvorlige sager om overgreb mod børn gennemførte Ankestyrelsen i 2012
en undersøgelse af 10 sager. Den daværende social- og integrationsminister nedsatte et ekspertpanel, der kom med anbefalinger til en styrket indsats mod overgreb mod børn. Anbefalingerne indgik
i satspuljepartiernes forhandlinger, og der blev afsat 268 millioner kroner i 2013-2016 til en indsats,
der bygger på fire hovedtemaer:
• Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.
• Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
• Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
• Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.
Overgrebspakken indeholder blandt andet en oplysningskampagne om underretningspligt, vejledninger, udvikling af metoder til sagsbehandling, undersøgelser og statistik,
konsulentbistand, børnehuse, behandlingstilbud, styrket samarbejde mellem politi
og kommune og styrket grunduddannelse for fagfolk.
Det eneste tilbud, der retter sig direkte til børn og styrker børns viden om rettigheder, modstandskraft og handlekompetencer, er Red Barnets ”Børns beredskab mod vold og overgreb.”
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Hvad er en
børnerettighedsagent?
Det er vigtigt for Red Barnet, at børn har medbestemmelse og ejerskab til projekter for børn. For at sikre at børns viden, tanker og idéer bliver hørt i ”Børns
beredskab mod vold og overgreb,” støtter Red Barnet skoleelever i at organisere
sig i børnerettighedsagentkorps.
Før børnene springer ud som agenter, kommer de på et halvdagskursus i børnerettigheder, så de kan fungere som rettighedsambassadører, der spreder viden
om rettigheder på deres skoler og i deres lokalsamfund. Børnerettighedsagenterne giver også deres besyv med i udviklingen af ”Børns beredskab mod vold og
overgreb.” For eksempel har børnerettighedsagenter omformuleret spørgsmålene
i måleredskabet til børnevenligt sprog.
Ideen om børnerettighedsagenter opstod i Red Barnets lokalforening i Kerteminde i 2011.
Siden har ”Børns beredskab mod vold og overgreb” udvidet korpset af børnerettighedsagenter med flere børn og skoler. Med tiden skal Red Barnets lokalforeninger og ambassadørskoler støtte børnerettighedsagenterne og hjælpe med at
udvide korpset.
Projektets korps af børnerettighedsagenter har født ind til udviklingen af et
idékatalog, hvor lærere og elever kan hente inspiration. Idékataloget findes på
www.redbarnet.dk/skole.

Man kan hjælpe andre børn, hvis
man kan lære dem om rettigheder.
Børnerettighedsagent
Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet

Unge agenter er bevæbnet
med rettigheder
Man behøver ikke være udstyret med revolver og
smarte damer for at være agent. Godt en snes børnerettighedsagenter fra 4.-6. klasse på Marievangsskolen i
Slagelse og Kirkeskovskolen ved Næstved ved, at rettigheder er børns bedste våben mod uretfærdighed, vold
og overgreb. Et kursus i børnerettigheder skal bevæbne
dem med endnu mere rettighedsviden, som de kan dele
med andre børn og voksne på skolerne og i nabolaget.

”Vi er lidt spændte, for vi ved ikke helt, hvad det går ud
på, men vi tror, det bliver spændende,” forklarer børnene, mens de forventningsfuldt kigger på bordene, hvor
deres lærere og medarbejdere fra Red Barnet er ved at
anrette skåle med slik og frugt.
Da børnene har indtaget bordene og slikskålene, går de
i gang med at debattere, hvad de ved om børnerettig-
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heder. ”Altså, børn har ret til at komme i skole,” siger en.
”Børn må ikke sulte,” siger en anden. ”Børn har ret til at
bestemme noget, også derhjemme,” siger en. En anden
tilføjer, at ”de voksne skal lytte. ” Børnene har også
ganske godt styr på, at voksne ikke må slå eller begå
overgreb mod børn. ”Vær sej – sig nej,” rimer en dreng
fluks. Hvis man kender sine rettigheder, kan man nemlig
sige fra og gå videre til en voksen eller Børnetelefonen,
hvis man har brug for hjælp.

Børnenes lærere er enige: Agenterne
må aldrig komme til at stå alene med
problemer. Derfor skal skolens lærere
være opmærksomme på agenternes
særlige funktion, og mindst én lærer
skal være ansvarlig for at støtte op
om korpset.

Nogle af børnene har tidligere arbejdet med Red
Barnets børnerettighedsforløb, og alle børnene brænder
for rettigheder. Derfor har de meldt sig til agentkorpset.
Alligevel er en del af dem overraskede over, at børn
har SÅ mange rettigheder – hele 54 ifølge Børnekonventionen. Flere af børnene kendte højst en håndfuld
rettigheder i forvejen. ”Derfor bør man egentlig altid
have et lille hæfte med rettighederne på sig,” funderer
en af agenterne.

Som en del af ”Børns beredskab
mod vold og overgreb” har Red Barnet løbende sendt opgaver og ny viden ud til børnerettighedsagenterne.
Nogle af agenterne har lært om god
opførsel på nettet, andre har stået
for fotodokumentation af STÆRKE
SAMMEN. En gruppe børnerettighedsagenter har udviklet dialogkort
med tegninger af udvalgte rettigheder, som børnerettighedsagenter kan
bruge, når de vil give deres viden
videre til andre børn.

Når man er børnerettighedsagent, er det vigtigt at
kende de steder, hvor børn kan få overtrådt deres rettigheder. Man skal også vide, hvor børn er sikre og kan
få hjælp. Derfor går børnene i gang med at klippe og
klistre kort over hvilke steder, der er børnevenlige, og
hvilke, der kan være farlige, i deres landsbyer og by.

Hjælper andre børn med at få hjælp
Børnerettighedsagenterne er ikke i tvivl: ”Vi skal hjælpe
andre børn med at få hjælp, når de bliver udsat for
overgreb og vold.” ”Også hvis de har det dårligt med
forældrene, eller hvis de bliver mobbet,” tilføjer en pige.
Hun har selv prøvet at blive mobbet på sin gamle skole.
”Jeg blev skubbet rundt i ring, og jeg kunne ikke komme
væk.”

Vejledning og
inspirationskatalog

Et katalog med inspiration til mulige
aktiviteter for agenterne er også
udviklet sammen med en vejledning
til lærerne om, hvad børnerettighedsagenternes rolle kan være, og
hvordan agenterne kan uddannes og
organiseres i en skolekontekst. Man
kan for eksempel uddanne medlemmerne af elevrådet til at være børnerettighedsagenter. Det kan også være
en hel klasse eller en gruppe elever,
der har lyst til at påtage sig rollen.

Børnene er enige om, at hos agenterne kan man tale
om den slags problemer, men at der også skal være
voksne, der kan hjælpe. ”Hvis man selv siger noget til
dem, der mobber, gør dem, der mobber, det modsatte.
Derfor er det bøvlet, hvis der ikke er voksne i nærheden,” siger en dreng.

Foto: Lotte Ladegaard

Jeg bor lidt ude på landet, hvor der er et skarpt sving. Man må kun køre 50 km
i timen, men alligevel kører bilerne 100 km i timen. Derfor kan de ikke nå at se en,
når man kommer cyklende. Det er farligt. Nu hvor jeg er blevet børnerettighedsagent, kunne jeg godt tænke mig at tage det op med politikerne og bede om en
cykelsti. Børn har jo ret til at sige deres mening og bestemme noget.
Pige, 12 år, Nordbakkeskolen i Ringsted,
”dit Red Barnet” maj 2015
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Et katalog med idéer og støtte
til børnerettighedsagenter
Idékataloget indeholder blandt andet:
• Inspiration til mulige aktiviteter for børnerettighedsagenterne.
• Dialogkort, som agenterne kan bruge, når de deler deres
rettighedsviden med andre børn.
• En PowerPoint om børns rettigheder, som agenterne kan bruge, når de
holder oplæg for andre børn på deres skole, på naboskolen eller andre
steder i deres by eller landsby.
• Et diplom, som skolerne kan give eleverne, når de er uddannede
børnerettighedsagenter.
• En skabelon til et diplom, der viser alle skolens børn og besøgende,
hvem der er skolens agenter.
Alle materialer findes på www.redbarnet.dk/skole.

19

Løbende evaluering og unikt måleredskab
til fremme af resiliens og trivsel
”Børns beredskab mod vold og overgreb” er løbende blevet
testet og evalueret af elever, lærere, Red Barnet og eksterne
konsulenter. For eksempel er undervisningsforløbet i resiliens,
”STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6.
klasse,” afprøvet to gange fra ende til anden af 14 skoler. Bagefter
er undervisningsforløbet rettet til ifølge elevernes og lærerenes
kommentarer.
”Børns beredskab mod vold og overgreb” har også udviklet et
særligt måleredskab baseret på spørgeskemaer til elever og lærere samt pædagoger. Den løbende måling gør, at Red Barnet ved, at
undervisningsforløbene virker. Når elever, lærere og pædagoger
bruger måleredskabet i starten af undervisningsforløbet STÆRKE
SAMMEN, kan måleredskabet give et stærkt fingerpeg om, hvad
der udfordrer klassens trivsel og læring. Det kan også hjælpe
lærerene og eleverne med at få skræddersyet et undervisningsforløb med klassesamtale, handleplan og moduler fra STÆRKE
SAMMEN, der tilsammen kan styrke resiliens og trivsel i klassen.
Måleredskabet spørger for eksempel ind til:
• Elevernes samarbejdsevner.
• Klassens sammenhold.
• Elevernes viden om børns rettigheder, om vold og overgreb
og om børns muligheder for at handle, hvis deres rettigheder
bliver overtrådt.
• Elevernes omsorg for hinanden.
• Elevernes tillid til hinanden.
• Elevernes evne til at mærke egne grænser og forstå andres.
• Elevernes bevidsthed om deres netværk i og uden for skolen
samt deres viden om, hvordan de kan søge hjælp og støtte i
netværket.
• Klassens generelle trivsel.
Lærere kan også bruge måleredskabet til at tjekke, om børnene
faktisk bliver mere resiliente og trives bedre, og det kan vejlede
skolerne i arbejdet med at skabe miljøer, der fremmer resiliens
og trivsel.
I sig selv fremmer måleredskabet resiliens, fordi det giver plads
til, at elever og lærere kan kigge kritisk på deres egen hverdag og
lære om deres rettigheder.
Måleredskabet evalueres også løbende. Det endelige måleredskab
vil ligge under www.redbarnet.dk/skole.
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Resiliens og trivsel kan og skal måles
”Åh, nej, skal vi nu have en test?” råber en dreng. ”Nej,
nej,” skynder en af lærerne sig at berolige, mens de
deler spørgeskemaerne ud. Efter de har forklaret, at
skemaerne skal bruges til at tage temperaturen på
klassens resiliens, læser en af lærerne det første udsagn
op: ”Jeg ved, hvor jeg kan gå hen med problemer,” og

børnene vurderer, om de er enige, uenige eller et sted
midt imellem, inden de sætter deres kryds.
Den anden lærer går rundt og hjælper de børn, der
synes, det er svært at forstå spørgsmålene. Nogle
holder hånden for, så andre ikke kan se, hvad de skriver.
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I starten er der nogle, der fniser og laver sjov, men
efterhånden bliver der stille i klassen på Fjordskolen,
Byskoleafdelingen i Nakskov.
Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et måleredskab
udviklet til undervisningsforløbet ”STÆRKE SAMMEN.
Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6. klasse.”
Måleredskabet bygger på spørgeskemaer med forskellige kategorier, som lærerne guider eleverne igennem i
klasselokalet. Lærere og pædagoger har deres eget
spørgeskema om resiliens i klassen, på skolen og i forældresamarbejdet.
Måleredskabet ser eksempelvis på elevernes tillid til sig
selv og hinanden, pladsen til medbestemmelse og muligheden for at komme til orde, om alle føler sig retfærdigt
og respektfuldt behandlet, om samarbejdet fungerer og
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eleverne føler sig hjemme i klassen, er glade og passer
på hinanden. En enkelt kategori spørgsmål giver også
plads til at se på nogle af de samme ting i børnenes
relation til forældrene og den by eller landsby, de bor i.

Måleredskab skaber plads til refleksion
Spørgsmålene er med til at give lærere og elever mulighed for at reflektere over udfordringer i klassen og samle op på, hvordan det går i klassefællesskabet, på skolen
og i hjemmet. Det i sig selv er med til at skabe resiliens.
Resiliens handler selvfølgelig om den enkelte elev, men
det handler også i høj grad om, at klassen formår at
skabe et miljø, der fremmer gode sociale relationer i
klassen, tillid, selvværd, trivsel og dermed læring.
”Hvad betyder ’indflydelse på, hvad der sker i klassen?’”
spørger en dreng, mens en anden strækker sig og ser sig

Jeg så, at en af drengene
overfor ikke har det så godt.
Jeg tror, vi skal sørge for at
være mere sammen med ham
i frikvartererne.
Børnerettighedsagent efter
udfyldning af måleredskab

”Måleredskabet er udviklet på basis af en stor gennemgang af aktuel forskning indenfor resiliens. En del
resiliens-forskning bygger på individuel resiliens, mens
anden forskning tager udgangspunkt i social resiliens. Så
researchede jeg også på eksisterende måleredskaber
på nettet og hentede yderligere viden hos mit netværk. Desuden inddrog jeg Børnekonventionen og det
faktum, at vi allerede har en enhedsskole baseret på
ligeværdighed. Samtidig interviewede CeSoB lærere og
elever om, hvad de fandt var vigtigt at have med. Det
er alt sammen grundlaget for måleredskabet,” forklarer
Peter Berliner.

forsigtigt omkring. Nogle ser meget mutte ud. ”Panik!”
råber en elev, som ikke forstår et af spørgsmålene.
”Hvad mener du med at ’være tryg?’” spørger en anden,
og læreren giver et eksempel: ”Kan du gå alle steder
uden at være bange?” ”NEEEJ,” råber eleven.
Da alle spørgeskemaer er udfyldt og afleveret til lærerne, fortæller eleverne, at de aldrig har prøvet noget
lignende. Nogle synes, at det var sjovt. Nogle at det var
svært. Flere er meget stille og kigger mest ned i gulvet.

Bygger på resiliens-forskning
og Børnekonventionen
Det unikke måleredskab er udviklet i samarbejde med
Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, og Peter
Berliner, professor MSO og forsker i sociale lærings- og
udviklingsprocesser.

Alligevel har der været flere udfordringer undervejs i
udviklingen af måleredskabet: Tør eleverne for eksempel
svare ærligt? Og forstår de, hvad de bliver spurgt om?
Ikke altid. På en skole mente formanden for elevrådet
for eksempel ikke, at børn havde nogen medbestemmelse. Nogle lærere og børn fandt, at spørgsmålene var
for abstrakte, sprogbrugen for gammeldags og måleredskabet for omfattende. Elever skrev af efter hinanden.
Red Barnet observerede også under udviklingen af
måleredskabet, at nogle lærere lagde børnene svar i
munden, når børnene havde problemer med at forstå
spørgsmålene.
I forløbet er skemaerne derfor blevet rettet til, blandt
andet af en gruppe børnerettighedsagenter, der omformulerede spørgsmålene til aldersrelevant sprog. Elevernes og lærernes input og videre bearbejdelse betyder, at
det endelige måleredskab bliver nemmere at gå til.
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Klassesamtaler og handleplaner
styrker fokus i undervisningen
En pige begynder at græde. ”Man kan ikke stole på alle
her i klassen,” forklarer hun. Mens en af lærerne tager
sig af pigen, bliver de andre børn enige om, at det helt
store problem i deres klasse er, at mange bliver holdt
udenfor. Det viste resultatet af børnenes måleredskab
også. Efter at børnene har udfyldt spørgeskemaerne,
gennemføres klassesamtale om de problemer, som
børnene synes er vigtigst at få styr på, hvis det skal være
rart for alle at gå i skole.
I løbet af klassesamtalen udvælger klassen de problemer,
som de synes, er allervigtigst at arbejde videre med.
Nogle klasser taler bare sammen. Nogle klasser bruger

Foto: Lotte Ladegaard
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post-its med de forskellige emner, som kan flyttes op
eller ned alt efter, hvad klassen får diskuteret sig frem til.
Andre klasser har listet alle emner op på plakater, så de
ved hjælp af nåle kan prikke de vigtigste emner ud og til
sidst vælge et par emner eller tre, som børnene ønsker
at arbejde videre med.
Red Barnet har sørget for, at der som en del af undervisningspakken ligger spørgsmål klar, som lærerne kan
tage udgangspunkt i. Spørgsmålene handler især om,
hvad eleverne selv kan gøre, for at alle i klassen trives,
og hvad lærerne og pædagogerne kan gøre for at støtte
op om eleverne.

Derefter udarbejdes en handleplan af lærerne og børnene. Handleplanerne indeholder forskellige aktiviteter,
der er med til at skabe ejerskab og fællesskab og gode
relationer. Handleplanen bygger også bro til ”STÆRKE
SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6.
klasse.”

Tekster vælges med udgangspunkt
i handleplanen
En lærer på Øster Jølby Skole på Mors fortæller, at
hendes elever valgte tre punkter til handleplanen. Ingen
af problemerne var fuldstændig nye for klassen, men
med handleplanen var det muligt at få forholdt sig
ordentligt til problemerne. ”Handleplanen har været en
hjælp til at fokusere undervisningen,” forklarer hun. Med
udgangspunkt i handleplanen vælger hun nu tekster, der
handler om de emner, børnene har sat på handleplanen.
Kristendom og historie har også integreret punkterne i
undervisningen.

Fremgangsmåden har faktisk ført til, at Øster Jølby Skole
har lavet en samlet plan for al undervisning, inklusive
”Børns beredskab mod vold og overgreb,” som er fordelt på alle fag over tre år.
”Første gang man bruger handleplanen, klassesamtalerne og STÆRKE SAMMEN, er det lidt tidskrævende,
men rutinen kommer efterhånden. Den tid, vi bruger
på forberedelse, skulle vi jo alligevel have brugt på at
forberede andre ting til de samme timer,” konkluderer
læreren.
Til næste år vil lærerne på Øster Jølby Skole også lade
klassesamtaler og handleplaner være afgørende for,
hvilke moduler af STÆRKE SAMMEN de enkelte klasser
vil gå i dybden med. Samtidig overvejer lærerne og
skoleledelse at lade handleplanerne føde ind til skolernes værdiplaner og trivselspolitik.

Eleverne er blevet mere
åbne, trygge og opmærksomme
på hinanden, og de tør kontakte
lærerne, hvis de har problemer.
Lærer, Øster Jølby Skole

Klassesamtale om de vigtigste
resiliensfremmende emner

• … vi har tillid til hinanden.

Foto: Lotte Ladegaard

Hvilket emne er vigtigst for klassens resiliens og trivsel? Ved hjælp af en række temaer,
som eleverne allerede har mødt i måleredskabet, kan eleverne finde frem til lige præcis de
problemer, de finder er størst i deres klasse. Eleverne tager udgangspunkt i ”Det vigtigste i
klassen er, at… ”

• … det er spændende at være i skolen.
• … alle bliver behandlet retfærdigt.
• … alle elever selv kan finde ud af at gøre noget og søge hjælp, hvis de har det svært.
• … alle elever er med til at bestemme i klassen.
• … vi er gode til at arbejde sammen.
• … vi har lyst til at hjælpe hinanden.
• … vi alle sammen er glade og har det sjovt i klassen.
• … vores rettigheder og grænser respekteres.
• … vi passer på hinanden.
• … andre i vores by eller landsby også er med i det, der sker på skolen.
• … vores forældre interesserer sig for, hvad vi laver i skolen og gider høre på os.
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Det var rigtig godt at stå i rundkreds og smide et garnnøgle til hinanden.
Så snart vi ikke alle sammen hold fast i garnet, faldt det hele fra hinanden.
Så ser man pludselig, hvor meget, man mister, når man ikke hjælper hinanden.
Pige, 6. klasse
Illustrator: Pernille Ane Egebæk
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Om "STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende
læringsforløb til 4.-6. klasse"
”STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6. klasse” er funderet i FN’s Børnekonvention, og undervisningsforløbet er med til at udvikle børns livsfærdigheder og resiliens via medbestemmelse,
leg, øvelser, film, gruppearbejde og diskussioner. Målet med STÆRKE SAMMEN er at fremme et stærkt og
trygt klassefællesskab med en høj grad af samhørighed, gensidig omsorg, støtte og accept af forskelligheder.
I undervisningsforløbet får eleverne øget viden om deres rettigheder, grænseoverskridende adfærd, vold og
seksuelle overgreb, samtidig med at deres handlekompetencer styrkes. Målet er at nedbringe vold og overgreb mod danske børn samt at lære børn, hvor de kan få hjælp, hvis de, eller nogen de kender, udsættes for
vold eller seksuelle overgreb.
Red Barnet har igennem årtier ydet psykosocial støtte til udsatte børn over hele verden. I samarbejde med
andre organisationer og baseret på omfattende viden og erfaring har Red Barnet udviklet best practices for,
hvordan man bedst muligt støtter børn i at udvikle resiliens og komme godt igennem modgang. STÆRKE
SAMMEN er stærkt inspireret af det internationale materiale ”The Children’s Resilience Programme.
Psychosocial support in and out of schools,” som Røde Kors’ Psykosociale Reference Center og Red Barnet
udgav i 2012. Det internationale materiale støtter børn, der vokser op i områder med krig, naturkatastrofer,
vold og overgreb, i at blive stærke, så de kan håndtere modstand og svære situationer på en god måde.
STÆRKE SAMMEN er dog ikke bare en dansk version af ”The Children’s Resilience Programme,” men
er bearbejdet til en dansk kontekst af den danske psykolog Sabrina J. Leoni og testet af to omgange på
14 projektskoler forskellige steder i Danmark. Efter hver afprøvning har lærere og elever kommenteret,
og STÆRKE SAMMEN er gennemskrevet igen på baggrund af kommentarerne.
Undervisningsforløbet er det første af sin slags i Danmark.

Når børn er
STÆRKE SAMMEN…
”Kan I huske, hvad vi talte om i sidste uge?” spørger
læreren 5. klasse på Maribo Skole, Østofteafdelingen.
”Ja, vi talte om følelser. De er ligesom en ballon. Man
kan være helt opfyldt af følelser ligesom en ballon fuld
af luft,” siger en af eleverne. Læreren minder eleverne
om, at mange børn havde fortalt, at de sad helt fulde af
følelser, når deres forældre skændtes. ”Nu ved I, at I altid
kan komme og tale med os,” husker hun eleverne på.
Børnene siger, at de synes, at det var svært at tale om
følelser: ”Nogle kom til at græde, men de blev glade
igen, fordi vi trøstede dem. Derfor er det jo faktisk godt,
at de andre ser, at man har det virkelig dårligt,” konkluderer en af eleverne.

Læringsforløb, der skaber trivsel og resiliens
Undervisningsforløbet ”STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6. klasse” har fokus

på at skabe og styrke trivsel, sammenhold og modstandsdygtighed blandt elever på skolens mellemtrin.
Forløbet ruster også børn til at forstå deres rettigheder
og omsætte dem til praksis. Det gælder især retten til
beskyttelse mod vold og overgreb.
Læringsforløbet består af opgaver, øvelser og lege, hvor
eleverne selv er aktive og bruger kropslige, visuelle,
sproglige, auditive og kreative udtryksformer. Grundprincippet er, at det skal være sjovt, trygt og inkluderende. Alle moduler er ens opbygget, så forløbene er
nemme at gå til.
Red Barnet har udviklet STÆRKE SAMMEN i samarbejde med 14 skoler i hele landet. Første udkast blev
testet på fem skoler, hvor både børn og lærere gav
feedback. Efter kommentarerne var taget til efterretning,
blev materialet testet på de samme fem skoler plus ni
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nye skoler og omskrevet igen til den endelige version.
Lærerne siger selv, at de aldrig har prøvet før at få lov at
præge et undervisningsmateriale på den måde, og det
har givet et enormt engagement.
I testperioden har skolerne organiseret sig meget forskelligt. En skole har systematisk kørt et modul en gang
om ugen i et par måneder. En anden skole har valgt at
lægge modulerne som understøttende undervisning,
hvor eleverne arbejder intensivt med resiliens i to uger.
Red Barnet anbefaler dog, at eleverne gennemfører
hele STÆRKE SAMMEN over en længere periode, fordi
erfaringerne viser, at det tager tid at opbygge resiliens
og omsætte rettigheder fra teori til praksis.

Det er nødvendigt at kunne sige fra
På Maribo Skole er eleverne kommet til næste punkt
på dagsordenen, nemlig det personlige rum. Børnene
leger sig tættere på hinanden og rykker lidt væk, når det
bliver for intimt. Bagefter bliver de enige om, at hvis man
er vokset op sammen og kan lide hinanden, kan man
sagtens sidde tæt sammen. Hvis det er en fremmed, er
det ubehageligt. Så er det nødvendigt at sige fra. En af
pigerne har prøvet at blive rørt ved af ældre elever. Det
var meget grænseoverskridende, ”men nu er problemet
løst, og jeg har ikke lyst til at snakke mere om det,” siger
hun bestemt.
Eleverne går videre til at lave blomster af farvet karton,
hvor kronbladene symboliserer deres nærmeste net-
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værk. Læreren forklarer, at ”et netværk er personer, der
kan støtte mig i mit liv.” Forsynet med blade og stilke
går børnene i gang med at sætte deres egne blomster
sammen. Nogle snakker lavmælt imens. Enkelte er helt
alene om opgaven. En dreng har kun fået sat to kronblade på, da opgaven er slut. Andre har meget blomstrende blomster. Nogle kronblade indeholder kæledyr.
Da øvelsen er forbi, bekymrer børnene sig over, at nogle af deres klassekammerater har meget små netværk.
”Nogle er enebørn, og en af vores klassekammerater
har mistet hele sin familie i en trafikulykke,” fortæller
børnene. ”Men,” forklarer de, ”før vidste vi jo ikke altid,
hvem der havde så lille et netværk. Nu kan vi gøre
noget for at få dem med i grupper og med til at lege og
spille basketball.”

Børn ved ikke, at det er
strafbart at begå overgreb
I den anden ende af landet, på Øster Jølby Skole på
Mors, er 6. klasse nået til modulet ”Min krop er min.”
Her indleder børnene med at lege en leg, hvor de skal
røre forskellige steder, for eksempel noget blåt, en næse,
en ørering eller andet, når læreren siger det. En flok
veninder leger med hinanden, og de synes, at det er
sjovt. En dreng bryder sig overhovedet ikke om at blive
berørt af sine klassekammerater. Børnene er enige om,
at berøringer er ok, hvis det er en, man kender godt, og
hvis berøringen ikke er for hård. Det kommer også an
på, hvor andre rør en.

Fotos: Lotte Ladegaard

Og så er det tid til at snakke om seksuelle overgreb.
”Hvad er sex?” spørger læreren. ”Det er et tal,” forklarer
en dreng, mens klassen fniser lavmælt. Læreren spørger
klassen, om de får røde ører, når de tænker på sex, og
om det er derfor, der ikke er nogen, der vil sige noget.
”Ja,” fniser klassen tilbage.
Normalt har skolen sat to lærere på STÆRKE SAMMEN, men i dag er læreren alene. ”Det er ikke optimalt,
fordi det er et svært emne, ”forklarer hun. Alligevel får
hun gradvist erstattet generthed med snak, og børnene
får talt sig ind på forskellen mellem sex og seksuelle
overgreb. Børnene ser et filmklip om seksuelle overgreb
og diskuterer spørgsmål til filmen i gruppearbejde.
”Jeg var slet ikke klar over, at det tit er mennesker, vi
kender, der begår overgreb,” siger en dreng. ”Hvad sker
der med de voksne, der begår overgreb?” spørger en
anden. Læreren forklarer, at det er strafbart at begå
overgreb, og at lærere skal melde det til kommunen,
hvis der er mistanke om overgreb. ”Jeg vidste ikke, at
det var strafbart,” siger en dreng overrasket.
En pige funderer over, hvad der sker, hvis man ikke tør
fortælle om vold og overgreb. Læreren understreger, at
man altid bør sige det videre. ”Hvis I ikke kan lide at sige
det højt, kan I altid skrive til os over intranettet. Så skal
vi nok gøre noget.” Børnene bliver også forsynet med
nummeret til Børnetelefonen, inden modulet rundes af
med leg og fælles afslutning.

Passer perfekt til tankerne i skolereformen
Efter timen forklarer læreren, at materialet er ”rigtig,
rigtig godt. Børnene er meget optagede af det.” Hun
siger, at det kræver noget arbejde, og det er massivt at
tage alle moduler på en gang, så ”næste år, når vi kender
børnenes interesser og problemer fra spørgeskemaerne
og handleplanen, plukker vi de mest relevante moduler
ud.”
Hun forklarer, at alle moduler er nøje beskrevet, og at
det er godt: ”Jeg ville aldrig selv kunne udvikle den type
moduler. Det er også godt, modulerne kan sættes sammen på kryds og tværs. Det passer fint ind i tankerne
bag skolereformen,” siger hun. ”Vi skal have et klart mål
med, hvorfor vi bruger materialet. Og så er det med
til at skabe øget trivsel og dermed øget faglighed og
læring.”
Børnene er allermest vilde med de mange lege. En pige
forklarer, at legen om at sætte grænser var en øjenåbner
for hende: ”Så ved man, hvad man ikke skal gøre, og at
det er vigtigt at kunne sige stop. Vi er klart blevet bedre
til at sætte grænser.”

Nogle, der var ensomme før,
har fået nye venner.
Pige, 6. klasse
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… og når de voksne støtter børn
i at være STÆRKE SAMMEN
Det er ikke nok at skabe resiliente børn og klasser. De
voksne skal også støtte op om børnene, lytte, rumme
dem og skabe et miljø, der fremmer resiliens, hvis børnene ikke skal slå sig på deres nye viden og handlekraft.
Øvelsen med netværksblomsterne i sidste kapitel er et
eksempel på, at lærerene skal følge op på alle øvelser og
sørge for, at ingen børn føler sig udstillet, men at de får
støtte til at komme igennem de ting, der er svære. Det
er også STÆRKE SAMMENs rolle at sikre det.

Hvis man er to lærere på, kan man også støtte hinanden
undervejs og bagefter, hvis der kommer mange følelser
i spil, forklarer flere lærere: ”Det er krævende,” siger de,
”men indsatsen kommer tifold igen, og emnerne er så
enormt vigtige for børnene. Børnene tager det dybt
alvorligt og glæder sig og spejler sig i det, de andre siger
– ’Nåh, det er ikke kun mig…’”

”STÆRKE SAMMEN er meget anderledes end andre
undervisningsmaterialer,” forklarer flere lærere undervejs i researchen til det her hæfte. Friheden til at
vælge tilgange og moduler giver mulighed for at tilpasse
STÆRKE SAMMEN præcis til eleverne i den specifikke
klasse, men det gør også, at klasserne kommer til at tale
meget dybt om nogle problemer, hverken lærere eller
elever har lukket op for før. Derfor skal der være plads
og tid til at tage sig af de elever, der måtte blive kede af
det, og derfor er det en god idé at være to lærere på.

Via STÆRKE SAMMEN bliver det legalt at fortælle om
ting, der ellers har været gemt godt væk. Rollespil, som
børnene selv laver, har åbnet op for mange tanker og
problemer. ”Den viden skaber forståelse for hinanden.
Det skaber samhørighed og gør børnene stærkere. Men
det tager tid, for man kan jo ikke bare lukke ned midt
i en proces, man selv har sat i gang,” forklarer lærerne
på Maribo Skole. ”Der skal lukkes ned på en ordentlig
måde, og man skal have benhård klasserumsledelse,
så man sikrer respekten for alle børn. Og så skal man

Foto: Lotte Ladegaard
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Kan bruges til at ryste børn sammen
i problemfyldte klasser

have lyst, for tilliden ryger, så snart børnene mærker, at
interessen mangler, og så lukker de i.”
Det er også vigtigt, at modulerne faciliteres af lærere,
børnene kender godt, understreger alle lærere, der er
interviewet til dette hæfte. Så kan materialet til gengæld
også sagtens bruges i selv meget problemramte klasser
uden samhørighed eller som intensivt forløb, hvor lærerne giver ekstra opmærksomhed til udvalgte problemer. ”STÆRKE SAMMEN kan bruges til at ryste klasser
sammen. Det kan bruges til at lægge bøgerne væk en
periode og lave noget andet,” foreslår lærerne.

Skærpet opmærksomhed og
forståelse for børns reaktioner
Skoleleder Ole Frederiksen, Maribo Skole, siger, at hans
største bekymring er, at det måske ikke er alle lærere,
der ville kunne rumme det følelsesmæssigt. Nogle lærere er selv meget udsatte, og man skal som skoleleder
være opmærksom på, at det kan kræve en form for supervision undervejs. Samtidig kræver det fuld opbakning
fra skoleledelsen, hvis man vil sikre sig, at skolemiljøet
udvikler sig i en stadig mere resiliensfremmende retning.
”Børnerettighedsmaterialerne er nemmere at gå til.
STÆRKE SAMMEN stikker dybere. Derfor må modulerne ikke ligge i de sidste timer på dagen, for der skal

være mulighed for at samle op, hvis nogle børn bliver
kede af det. Nogle gange skal vi også kontakte forældrene,” siger Ole Frederiksen.
Lærerne selv er meget uforbeholdne. Lærergruppen
siger, at STÆRKE SAMMEN har rystet dem sammen
og givet dem indsigt ikke bare i børnene, men også i
sig selv. ”STÆRKE SAMMEN er en gave til os. Et boost,
som har været med til at gøre det her skoleår skide
spændende,” som en lærer siger. ”Vi får en helt anden
indsigt og mulighed for samtaler, vi ikke har ellers. Der
er megen ny viden, som kan bruges i hverdagen, fordi
børn jo reagerer hele tiden – uanset tid og sted. Nu er
vi forberedt på, at de reagerer, og vi har fået skærpet
opmærksomheden og forståelse for deres reaktioner.
Det giver perspektiver, man kan bruge i andre fag, og vi
forstår, hvorfor nogle elever ikke kan koncentrere sig. Vi
får nedbrudt barrierer, og dermed får vi trygge klasser,
som lærer bedre.”

Mange børn vidste ikke, at deres
krop er deres egen, og en del lærere ville
være for konfliktsky til at bringe det op,
hvis det ikke lige var fordi, det nu indgår i
STÆRKE SAMMEN.
Lærer, Maribo Skole, Østofteafdelingen

Man kan også bare LEGE SAMMEN

Foto: Lotte Ladegaard

STÆRKE SAMMEN indeholder mange lege, som også kan bruges i andre
sammenhænge, hvor børn er sammen. Derfor har Red Barnet udviklet
idékataloget LEGE SAMMEN. Det indeholder lege, der kan fremme resiliens blandt børn i frikvarteret, idrætstimen, SFOen, fritidsklubben eller i
andre sammenhænge, hvor børn leger.
LEGE SAMMEN kan downloades på www.redbarnet.dk/skole.
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Skole-hjem-modul skaber
trivsel i hjemmet

Foto: Lotte Ladegaard

Vi har virkelig kunnet mærke
forskel. Nu går det pludselig godt
både pigerne imellem og mellem
drenge og piger.
Mor til barn i 4. klasse
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”STÆRKE SAMMEN. Et resiliensfremmende læringsforløb for 4.-6. klasse” indeholder også et skole-hjem-modul, hvor
forældre får viden om baggrunden for
undervisningsforløbet og de temaer, som
materialet berører. Modulet skal inspirere
forældrene til at tale videre med børnene
hjemme. Skole-hjem-modulet varer 60
minutter og er bygget op som børnemodulerne med lege og øvelser, så forældre
kan opleve det samme som deres børn.
En kort film fortæller om baggrunden for
STÆRKE SAMMEN.
Nogle skoler har valgt at springe skole-hjem-modulet over eller har lagt det
sent i forløbet, fordi de var bange for, at
nogle forældre skulle give børnene mundkurv på. Men forældrene er vigtige. For
eksempel fortalte flere børn i en klasse,
at de var kede af, at deres forældre hellere vil kontrollere deres hjemmearbejde
end høre om, hvad de laver. Forældrene
blev konfronteret med det. Det viste
sig, at de ikke var klar over det. I dag er
forældrene mere bevidste om, hvordan
de får glade børn.

Forældre skal være STÆRKE
SAMMEN med deres børn
Det er sidst på eftermiddagen, og forældrene til eleverne i 4. og 5. klasse på Maribo Skole, Østofteafdelingen,
er inviteret til at deltage i en kort version af STÆRKE
SAMMEN. Det særlige forældremodul skal sikre, at
forældrene ved, hvad deres børn laver, så de kan bakke
op om det.
På væggen bagest i lokalet hænger blomsterne fra børnenes netværksøvelse. Lærerne forklarer, hvad forløbet
gør ved børn. At ”resiliens” er at være modstandsdygtig
og i stand til at komme godt ud på den anden side af
problemer. At det også handler om relationer og bedre
trivsel i klassen. Og om børn-voksen-relationer. Ikke
bare forældre-børn, men også børns relationer til andre
voksne, ikke mindst deres lærere. Forældrene lytter
intenst. Nogle nikker eftertænksomt.
Lærerne fortæller, at børnene også har fået sat ord på
vold og overgreb – at sådan ser verden altså også ud
for nogle børn, selvom det måske ikke sker i deres eget
liv. Men alle børn oplever jo ting, der gør ondt. Skilsmisser, for eksempel. Derfor er det vigtigt at være bevidst
om sit netværk, så man har nogen at gå til. ”Men vi har
på intet tidspunkt udstillet familier. Det er slet ikke det,
det handler om,” understreger lærerne.

En lille film om seksuelle overgreb er også på programmet. Nogle forældre ser overraskede ud, da lærerne
forklarer, at over 10 procent af alle børn har været
udsat for seksuelle overgreb, og at hvert femte barn
oplever vold.
Bagefter er forældrene begejstrede. ”Bare vi havde
vidst noget mere, så vi kunne bakke mere op om vores
børn,” siger en mor. En anden siger: ”Jeg har undret mig
over, at min dreng er kommet glad hjem fra skole hver
onsdag. Normalt hænger skolen ham ud af halsen.”
Lærerne havde denne gang valgt at lægge skole-hjem-modulet til sidst i forløbet i stedet for i starten,
som undervisningsmaterialet foreslår. ”Vi kendte jo ikke
materialet, da vi startede forløbet,” forklarer de undskyldende. ”Det vil være anderledes næste år.”
Det er forældrene helt med på. De foreslår, at forældrene i fremtiden får en oversigt over emnerne, en lille
folder og talekort og idéer til, hvordan forældrene kan
understøtte alle modulerne hjemme.

Lærerne forklarer, at de har valgt at fravige det eksisterende modul i undervisningsmaterialet lidt og i stedet
bruge nogle af de elementer, der har gjort størst indtryk
på lærerne selv i undervisningsforløbet. En del af STÆRKE SAMMEN er fire små film om fysisk og psykisk vold.
”Flere af børnene vidste ikke, at verbal overfusning er
psykisk vold,” fortæller lærerne. Derfor vil de gerne have
forældrene til også at opleve de fire film.
Forældrene bliver også bedt om at stille sig op i en
rundkreds og kaste en rulle snor til hinanden. Alle, der
har haft rullen med snor, skal holde fast i snoren. Hvis
en giver slip, falder det hele fra hinanden. Fuldstændig
ligesom i en børnegruppe, hvor ikke alle deltager. Rigtig
mange af børnene kunne godt lide den øvelse, fortæller
lærerne.

Foto: Lotte Ladegaard
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Værd at overveje
Skoleledere, lærere og børn, der har medvirket til
udviklingen af ”Børns beredskab mod vold og overgreb,”
kender undervisningsforløbene indgående. De siger
samstemmende, at det er et fantastisk materiale, men at
det er værd at tage højde for nogle af de erfaringer, de
selv har fået i forløbene. Det gælder både for kommuner og skoler, der vil køre forløbene for første gang, og
det gælder det videre arbejde med at skabe viden om
børns rettigheder og beskyttelse, resiliens, handlemuligheder og dermed trivsel og læring i de danske skoler.
Planlægning: Undervisningsforløbene er relativt
omfattende. Flere lærere, der har været med i testperioden, foreslår, at man planlægger for en længere periode
og spreder undervisningsforløbene ud over to eller tre
år, så det ikke kommer til at fylde så meget på en gang.
Hvis det skal fungere, er det vigtigt med bred opbakning
i lærergruppe og skoleledelse.
Tid: Undervisningsforløbene, og især STÆRKE SAMMEN, kan åbne op for følelser og problemer blandt
børnene. Derfor skal der afsættes tid til at tale, lytte,
følge op og runde af på en ordentlig måde. De lærere,
der har været med til at udvikle materialet, understreger også, at det er en klar fordel at være to lærere på
STÆRKE SAMMEN. Både i forhold til at støtte op om
de børn, der måtte blive kede af det eller komme frem
med oplysninger, der skal laves underretning om. Men
også i forhold til lærerne selv, der kan have behov for at
tale om tilrettelæggelsen af undervisningsforløbene og
de oplevelser, de har med børnene undervejs.
Forældreinvolvering: Skole-hjem-modulet og
involvering af forældre har været udfordrende på flere
af skolerne. Der er mange ting, der skal nås på årets

få forældremøder. Nogle steder har enkelte forældre
været uinteresserede eller negative, og nogle steder
har lærerene frygtet, at forældre ville give deres børn
mundkurv på. Men forældreinvolvering er vigtig, ikke
mindst for børnene. Derfor er det vigtigt at tænke skole-hjem-involvering ind fra starten.
Børnerettighedsagenter: Flere lærere og børn
har været lidt usikre på børnerettighedsagenternes rolle
og på, hvor megen voksenstøtte agenterne har behov
for. Der har været en tendens til, at nogle børnerettighedsagenter gerne ville være problemknusere, men
det ansvar er for voldsomt for børnene, vurderer Red
Barnet, lærere og forældre. Derfor er agenternes rolle
formidling af rettigheder og viden om, at børn skal opsøge voksne eller ringe til Børnetelefonen. Samtidig viser
erfaringer fra ”Børns beredskab mod vold og overgreb”
og fra best practices med børneklubber internationalt,
at børn ikke alene kan køre aktiviteter igennem længere
tid. Derfor er det vigtigt, at børnerettighedsagenterne
har en fast kontaktlærer med børnerettighedsviden og
klart mandat til at støtte børnene i at lave aktiviteter.
Det kan også være en god idé at fundere agentkorpset
i for eksempel elevrådet, hvor der i forvejen er en ansvarlig lærer og et naturligt forum for børns deltagelse
og medbestemmelse.
Lærernes rolle: Red Barnet, skoleledere og flere
lærere har observeret og påpeget, at ikke alle lærere er
lige gode til at stå for især klassesamtaler, handleplaner
og STÆRKE SAMMEN. Dels er nogle lærere selv sårbare og bliver meget påvirkede af materialet. Dels er der
lærere, som ikke formår at skabe det rette trygge rum,
hvor børnene tør åbne op og deltage. Flere lærere har
fortalt, at læreruddannelsen ikke fokuserer på børne-

Børnerettigheder er et menneskesyn. Med Børnekonventionen kan vi påvirke de
voksnes syn på børn som individer, der har krav på at blive behandlet respektfuldt. Hvis
man bruger undervisningsforløbene, forudsætter det, at man står inde for det menneskesyn. Det er en vigtig forudsætning for, at man kan være en troværdig formidler. Udbyttet
skulle være, at børn gradvist ændrer opfattelse af den voksne, fordi de gennem arbejdet
med materialet oplever voksne som lydhøre, respektfulde og troværdige. Undervisningsforløbenes budskaber skal afspejles i lærernes dialog med børnene.
Kuno Sørensen, psykolog, Red Barnet
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rettigheder, herunder børns ret til medbestemmelse,
resiliens og læreres rolle som beskyttere af børn og fagpersoner med skærpet underretningspligt. Men hvis alle
børn skal trives og dermed være i stand til at lære, er
det vigtigt, at lærere, unge, der overvejer læreruddannelsen, og lærerstuderende bliver klar over, at deres rolle
er meget andet end at undervise. Hvis alle lærere skal
kunne løfte den opgave, skal børns rettigheder, resiliens,
handlemuligheder og trivsel på skemaet på læreruddannelserne og efteruddannelse for lærere.
Kommunernes rolle: Hvis undervisningsforløbene
skal nå bredt ud til alle børn, bør kommunerne tage
et ansvar for at opfordre skoler til at bruge materialet
som en del af kommunernes egne sundheds- og sociale
indsatser.
Opfølgning på ”Overgrebspakken. Børn
skal altid beskyttes”: Overgrebspakken blev sat
i værk i 2013, og den udløber i 2016. Alligevel har Red
Barnet oplevet, at kendskabet til børns rettigheder og
beskyttelse af børn mod vold og overgreb stadig er
begrænset blandt børnene selv, lærere, forældre og
kommuner. Det gælder både kendskabet til Overgrebspakken, kommunernes egne handleplaner, fagpersoners
skærpede underretningspligt og til Børnekonventionen.

For at sikre, at alle børn faktisk bliver beskyttet, trives
og lærer, anbefaler Red Barnet, at regeringen forlænger
Overgrebspakken eller vedtager en Overgrebspakke nr.
to, der som minimum indeholder:
• Grundig markedsføring af undervisningsmaterialerne,
der er udviklet som en del af ”Børns beredskab mod
vold og overgreb.” Gerne suppleret med lovgivning,
der giver kommunerne pligt til at anvende undervisningsmaterialerne eller tilsvarende godkendte undervisningsforløb i skoler, børnehaver, sundhedsplejen og
andre steder, hvor børn opholder sig i offentligt regi.
• Læringsforløb i form af kurser, fyraftensmøder og
temadage, der kan sikre, at alle fagpersoner, der arbejder med børn, er velbevandrede i børns rettigheder
og i den skærpede underretningspligt.
• Fokus på forebyggelse af vold og overgreb mod særligt udsatte børn, for eksempel etniske minoritetsbørn
og anbragte børn.
• Tiltag, der sikrer, at alle danske børn kender deres
ret til at få hjælp, når de udsættes for vold og overgreb, kombineret med viden om, hvor børnene kan
henvende sig.
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Verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation
Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande.Vi redder børns liv.
Vi beskytter og styrker børn.Vi kæmper for deres rettigheder.Vi er Save the
Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.
Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer.Vi bekæmper vold, overgreb og mobning.Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns
modstandskraft.Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og
skaber debat om børns livsvilkår.
Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er
organiseret i 65 lokalforeninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre,
i naturen og lokale fælleskaber. De driver genbrugsbutikker og træder til ved Red
Barnets indsamlinger.
Vores vision er en verden, hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse,
udvikling og beskyttelse er realiseret.
Vores mission er at sikre udsatte børn øjeblikkelige og varige forbedringer i deres
liv samt kæmpe for positive forandringer i den måde, verden behandler børn på.

Vil du vide mere? Kontakt:
Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V
Tlf.: 35 36 55 55
info@redbarnet.dk
www.redbarnet.dk
Tusind tak for hjælpen
Red Barnet har udviklet ”Børns beredskab mod vold og
overgreb” i samarbejde med 14 skoler forskellige steder i
Danmark. Dette hæfte kunne ikke have været skrevet og
produceret uden omfattende hjælp fra en række skoleledere, lærere, elever og forældre. Mange andre har også bidraget med viden og input, blandt andet organisationen Sex &
Samfund, der er samarbejdspartner på projektet. Tusind tak
til alle jer, der delte jeres tanker, viden, historier, gode råd og
ikke mindst begejstring undervejs.
”Børns beredskab mod vold og overgreb” er udviklet med
støtte fra ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes,”
som blev vedtaget i satspuljeaftalen for 2013. Overgrebspakken er del af Social- og Indenrigsministeriets samlede indsats
til beskyttelse af børn og unge.

