GRATIS WORKSHOP
I KONFLIKTHÅNDTERING
TIL ELEVER I 6-10 KLASSE
En spændende og lærerig workshop
Spørgsmål
Hvad består
tilbuddet i

Svar
•
•

Hvad er
formålet

•
•

•

Bemærkninger
En GRATIS workshop af ca. 2 timers
varighed
Informationsskrivelse til forældre-intra,
som lærerne kan bruge til formidling om
workshoppen til forældrene

Formålet med
informationsskrivelsen til
forældre-intra er, at skabe en
sammenhæng mellem det oplæg
der afholdes for eleverne på
skolen og hjemmets viden om
temaet.
Dette kan skabe grobund for
videre dialog for eleverne – både
i hjemmet og på skolen

At styrke elevernes viden om at konflikter
er et livsvilkår. Konflikter er en del af livet
– ikke enden på det.
At give eleverne en forståelse af
konflikters væsen, samt styrke deres
kompetencer til at indgå konstruktivt i
konflikter.
At skabe grobund for videre dialog i
klassen omkring konflikter.

Vi har alle forskellige erfaringer
med konflikter og
konfliktløsning. Workshoppen
søger at skærpe elevernes
opmærksomhed på egne
konfliktstrategier, samt at give
dem viden således at de kan
forstå egne og andres
perspektiver i en konflikt

Målgruppe

6-10 klassetrin

Hvad koster
workshoppen
Hvem kan
bestille en
workshop
Workshoppen
ift. læringsmål

Workshoppen er GRATIS
Der er ingen udgifter forbundet med tilbuddet
Lærere på skoler i hele landet

Workshoppen er tilrettelagt ud fra
folkeskolereformens nationale mål om elevernes
trivsel. Workshoppen er derfor velegnet til valgfag
eller tværfaglige forløb.
Tilbuddet er målrettet til den obligatoriske
undervisning i sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab

Elevernes mentale sundhed har
betydning for deres indlæringsog samarbejdsevner
Ved at styrke den enkeltes og
klassens mentale sundhed og
trivsel gennem bedre kendskab

til konflikter, konfliktstrategier
og konfliktløsning imødekommes
læringsmålet vedr. styrkelse af
elevernes viden om følelser og
relationers betydning for
sundhed.
Indhold

Workshoppen målrettes aldersgruppen og den
enkeltes klasses dynamik.
Der veksles mellem oplæg fra underviseren,
øvelser og diskussioner i plenum. Der er også tid
til spørgsmål og refleksioner fra eleverne.

Indholdet kan variere fra gang til
gang.

Workshoppen kan eks. Indeholde:
• Hvad er en konflikt
• Konfliktens væsen
• Kommunikation
• Øvelser
• Elevernes erfaringer med konflikter
OBS: Mægling i Børnehøjde er et
metodeudviklingsprojekt betalt af VELUX
FONDEN, det er derfor også en del af
workshoppen at der vil bliver spurgt ind til
elevernes holdninger til/ erfaringer med at bliver
inddraget i forældres/ familiers konflikter.
Hvad skal
læreren gøre

Aftale dato og tidspunkt med
projektmedarbejderen i Mægling i Børnehøjde:
mibh@kfumsoc.dk eller på telefon: 2054 5912
Læreren skal sørge for at der er et lokale til
rådighed.
Det forventes herudover at læreren er tilstede
under workshoppen og undgår som en ekstra
voksen og en motiveret medspiller for
workshoppens indhold.

Workshoppen afholdes klassevis
eller for maksimalt 30 elever.

