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Klassekonference
Arbejdet med at skabe ro i klassen vil også 
fylde hos eleverne, så hav ikke de store faglige 
forventninger i opstarten og invester de 
lektioner der er nødvendige for at skabe et 
sundt undervisningsmiljø.

Det er en god ide at tage ledelsen og 
forældrene med på råd, så der ikke bliver 
problemer med jeres prioriteringer.

Gennemgå sammen med ledelsen klassen 
ved en klassekonference. På vores skema 
kommer I hele vejen rundt om klassen og 
elever. Efterfølgende er det meget let at lave 
handleplaner for klassen og enkelte elever.

Skabelon:
HENT  › Klassekonference_A3

Handleplaner
Brug skabelonerne til at lave en handleplan 
for klassen og de enkelte elever. Det giver 
overblik og gør det lettere at finde værktøjer, 
indsatsområder og mål.

Sæt realistiske mål, så både I og eleverne vil 
få succesoplevelser. Husk at det er svært at 
arbejde intensivt med både sociale og faglige 
mål på samme tid. 

Start med at afdække og liste problem-
stillingerne på et teammøde. Beslut hvilke 
problemstiller der skal arbejdes med først og 
hvilke mål I vil nå.

Vær bevidst om at forskellige undervisere kan 
opleve forskellige problemstillinger i klassen, 
men det er vigtigt, at der arbejde med alle 
oplevede problemstillinger i fællesskab.

Vær tydelige overfor ledelsen, kolleger, elever 
og forældre om hvad der skal arbejdes med 
og hvilke mål I forfølger.

Skabeloner: 
HENT  › Handleplan_klasse
HENT  › Handleplan_elev  

Tag eleverne med på råd, de kan som regel 
selv se problemerne og vil få ejerskab for de 
valgte løsningsforslag.

Vær realistisk med antal af indsatsområder 
der kan arbejdes med på en gang og sæt mål 
som kan nås. Succes avler mere succes og 
giver alle mere motivation.

Evaluer løbende og tilpas handleplanerne hvis 
det er nødvendigt.

At skabe ro i klassen tager tid og kræver en 
aktiv indsats af alle. Ro skabes ikke på en 
dag, men er et langt sejt træk. Men der vil 
efter kort tid opleves de første forbedringer.

Forandringer kræver, at man kigger på 
eleverne, undervisningen og ikke mindst på 
sig selv som lærer/pædagog.

Planlægning
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StjerneklaSSen
Visualiser indsatsområderne for klassen med stjerner.

Alle sider printes i A3, alternativ større hvis jeres printer understøtter dette.
Print først den store stjerne og skriv ”Stjerneklasse” på midten.
Print derefter de mindre stjerner. Vi har lavet nogle standard versioner ellers kan du selv 
ændre teksterne i PDF filen.
På de mindre stjerner skrives de seks indsatsområder der skal arbejdes med i klassen f.eks.:
”Komme til tiden”, ”Samarbejde”, ”Respekt”, ”Tale pænt”, ”Lydniveau” og ”Orden”
Sæt den store stjerne på væggen og placer de mindre stjerner med indsatsområder vilkårligt 
på væggen. Når klassen har nået målene for et indsatsområde, flyttes stjernen hen til en 
stjernespids på den store stjerne.

For at blive en stjerneklasse, så skal der være en stjerne ved alle stjernespidserne.
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Klasse:

Farvelæg felterne:

NÆSTEN ALTID
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