
Birkerød Skole  www.birkerødskole.dk 
Birkerød Parkvej 12  birkeroedskole@rudersdal.dk  
3460 Birkerød     
Tlf. 46 11 41 80 

Princip for trivsel  

Politikken 

Skolelivet er et gensidigt fælles anliggende. Alle – forældre, ansatte og elever – har et medansvar 
for trivslen på skolen. Birkerød Skole har i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejdet denne 
trivselspolitik. 
 
Trivsel forstås bredt og angår både det fysiske, det psykiske og det digitale miljø for vores elever.  
Trivselsarbejdet er en nødvendig forudsætning for hele elevens liv, og det er med til at danne 
grundlaget for et fritidsliv og et voksenliv i trivsel. Vi betragter den almene dannelse, herunder den 
digitale, samt en ordentlig og positiv kommunikation som vigtige dele i det løbende arbejde med 
elevernes trivsel. 

 
 
  
Udgangspunktet for arbejdet med adfærd og trivsel på Birkerød Skole er vores værdicharter.  
Det er udarbejdet i et samarbejde mellem skolens elever, medarbejdere, forældre og ledelse. Det 
indeholder vores generelle værdier: Rummelighed, engagement, ansvarlighed, respekt og tillid.  
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Alle nye elever, forældre og medarbejdere på Birkerød Skole introduceres for værdicharteret, og 
ledelsen og medarbejderne sørger for at det bruges aktivt i skolens liv. 
 
Vi arbejder for, at alle børn indgår i stærke og trygge fællesskaber, som understøtter og styrker 
deres personlige og faglige trivsel. Trivslen er det altafgørende for, om vores børn er glade for at 
komme i skole, hvor meget de får ud af undervisningen, og om de udvikler evnen til at indgå i 
sociale sammenhænge. 
 
På Birkerød Skole arbejder vi systematisk med at sikre alles trivsel. Det betyder blandt andet, at vi 
med passende intervaller, eller når skolen vurderer, der er behov for det, udarbejder en 
undervisningsmiljøvurdering (UMV), der skal afdække elevernes trivsel og tilfredshed med 
undervisningsmiljøet. På samme vis gennemfører skolen den nationale trivselsundersøgelse, hvor 
eleverne giver udtryk for deres trivsel i såvel fritids- som undervisningsdelen af skolen. Alle 
undersøgelser følges op af handlingsplaner, der både beskriver den aktuelle tilstand, samt kommer 
med bud på, hvad og hvornår der skal gøres noget ved eventuelle problemer. 
 
Kommunikation er af afgørende betydning for at sikre høj trivsel. Birkerød Skole arbejder aktivt 
med feedback og med at skabe et miljø hvor det at fejle er ok og ses som en forudsætning læring. 
Kommunikation er også vigtig ift. i hvor høj grad, der opstår misforståelser, konflikter og 
manglende føling med, hvad der sker på skolen. Det er de voksne omkring skolen, der har 
ansvaret for, at der er en tillidsfuld og åben dialog, også i de svære situationer. Således at alle i 
fællesskab gør rammerne omkring børnenes skolegang trygge, inspirerende og hele tiden endnu 
bedre. 
 
Trivselspolitikken er understøttet af flere strategier og handlingsplaner, herunder handleplan for 
håndtering af mobning. 

 
Vedtaget af skolebestyrelsen 

den 14. januar 2021. 
 
 
 


