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Trivsel på 
skemaet

Inklusionspædagog Joan Dalgaard Kongsfelt med eleverne i rundkredsen – en typisk start på undervisningen i det nye fag.

I 3.B på Nr. Jernløse Skole samler eleverne sig i en rundkreds på 
gulvet. Faget er hverken matematik eller dansk, men derimod en 
nyskabelse med navnet Trivsel, Demokrati og Samarbejde. 

I rundkredsen er det tydeligt, at det nye fag sætter fokus på trivslen. 
Her kan man vende alt – hvordan man inviterer til leg, hvordan man 
får udtrykt sin holdning, eller hvordan man kan blive bedre til at 
arbejde sammen. 

Lærer mere
Joan Dalgaard Kongsfelt er inklusionspædagog på Nr. Jernløse Sko-
le. Sammen med Gina Schlicker, der er specialbørnehaveleder på 
Undløse Skole, har hun været med til at udvikle faget fra ide til nu, 
hvor faget er rullet ud i 0.-3. klasse på skolen.

- Trivsel betyder rigtig meget for læring, og jeg håber, faget kan give 
et særligt fokus på trivslen i klassen, og hvordan man kan styrke 
sammenholdet, siger Joan Dalgaard Kongsfelt. 

Del af frihedsforsøget
Holbæk Kommunes folkeskoler er de næste tre år del af et friheds-
forsøg, og på Nr. Jernløse Skole er friheden blandt meget andet 
brugt på det nye fag. 

Faget er stadig under udvikling, og derfor bruger lærerne det også 
forskelligt. 

- Nogle lærere laver lege, så de kan se, om fællesskabet fungerer. 
Nogle bruger det meget til at arbejde med demokrati og rettigheder 
for børn. For eksempel er det jo godt at lære, at man gerne må sige 
sin holdning, siger Joan.

Elever får indflydelse
Indtil videre lader det til, at eleverne har taget godt imod det nye 
fag. I hvert fald er der kun positive meldinger i 3.B. 

Mikkel synes, det er rart at have en mulighed for at snakke om 

Et nyt fag har set dagens lys på Nr. Jernløse Skole – 
Trivsel, Demokrati og Samarbejde er en udløber af 
frihedsforsøget på folkeskolerne. 
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FAKTA
Folkeskolerne i Holbæk Kommune får de næste tre år ekstra frihed til at lave 
en skole, hvor eleverne trives bedre og lærer mere.
 
I de tre år kan skolerne blive fritaget fra de fleste af de regler, der ellers gælder 
for folkeskolerne. 

Her i kommunen har frihedsforsøget fået navnet Børnenes Skole – Frihed, 
Faglighed og Fællesskab. 

Under det navn har skolerne i foråret inddraget elever, forældre, medarbejdere 
og ledere i at skabe ideer til en ny og bedre skole.
 
Efter sommeren har det ført til en lang række ændringer på skolerne. Mange 
har lavet kortere skoledage, og en del arbejder også med nye typer fag som 
på Nr. Jernløse Skole. 

Du kan læse meget mere om frihedsforsøget på: www.børnenesskole.dk

klassen. For Magnus er det godt at få sat ord på, hvad man har 
lavet, og så siger han, at det er dejligt at være med til at bestemme. 

Netop medbestemmelsen vægter også tungt i det nye fag, og der-
med flugter det med frihedsforsøgets mål om, at eleverne får mere 
indflydelse på deres hverdag.

- Det er sådan et frihedsfag, og børnene får mulighed for at sige, 
hvad de gerne vil. På den måde er de også med til at planlægge og 
får noget ejerskab, siger Joan. 

På Nr. Jernløse Skole indhenter de erfaringer med det nye fag.  
Sidenhen evaluerer de faget og opstiller mål for, hvad man skal nå 
på de forskellige årgange.

Is er dejligt. Det er godt sammenhold også. Når man griber bolden, siger eleverne noget, de godt kan lide. 
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