
Kontrakt om forpligtende samarbejde 
 

Mellem Tune Skole og Tune Ungdomscenter (TUC) 

Titel: Trivsel og øget læring på Tune Skole 

Fag/emner: Trivsel, teambuilding, konflikthåndtering og samarbejde. 

Formål: 

Styrkelse af Tune Skoles kerneydelse ”Et godt sted at være, er et godt sted at lære” med udgangspunkt i 

midlerne ”energi, glæde, ro og læring” på mellemtrinnet på 4. og 5. klassetrin. 

Øget trivsel hos den enkelte elev. Eleverne deltagelse som mæglere i andres konflikter 

Øget trivsel for klassen. Vi ønsker en udvikling af klassernes dynamik. 

Elevernes løsning af og viden om konflikter. Vi ønske, at eleverne i højere grad undgår og/eller selv afvikler 

deres konflikter. 

Konflikter som skabende kraft. 

Øget samarbejde mellem skole og klub.  

 

Beskrivelse af indhold: Fagligt, pædagogisk, didaktisk indhold 

 

Der vil blive arbejdet med et åbent metodekatalog, som deles med alle samarbejdspartnere.  

Der vil blive lavet SMTTE-model på et mere detaljeret niveau på de enkelte klassetrin.  

Metodekataloget indeholder som eksempel:  

• Tema om venskab. Hvad er venner? Hvad gør venner?  

• Samarbejdsøvelser – teambuilding 

• Dialog om fælles værdier og normer i den enkle klasse.  

• Ad hoc-opståede problematikker og løsning af disse. 

• Elever som mæglere. 

• Temaer tilknyttet klassernes årsplaner.  

Den processuelle tilgang der vil være fremherskende i nogle af forløbende samt den løbende evaluering – 

vil fordre en vis åbenhed for forandring og en afprøvning af andre måder at gøre tingene på.  

 

Fælles mål/trinmål: Hvilke fælles mål/trinmål understøtter samarbejdet 

 

På Tune Skole er kerneopgaven ”Et godt sted at være, er et godt sted at være”. Midlerne til at 

kerneopgaven kan opleves på skolen er arbejdet med følgende: Energi, glæde, ro og læring. Den 

understøttende undervisning på 4., 5. og 6. klassetrin skal først og fremmest tilgodese midler til at få ”ro” 

på skolen. Det forventes, at ”ro” dermed vil medføre større glæde og læring i klasserne.  

Formålet med ”ro” er at skabe de bedste rammer for børnenes trivsel og læring og for de ansattes 

arbejdsmiljø i en inkluderende skole. Skolen skal af alle opleves som et rart sted at være, da det er en 

forudsætning for, at folkeskolens formål kan føres ud i livet. Denne samarbejdsaftale  skal medvirker til, at 

elevernes holdninger til arbejdet og samværet i skolen er præget af tryghed og gensidig tillid. 



Både elever, lærere, skoleleder og skolebestyrelse er og vil inddrages i arbejdet med implementering af 

værdier om god adfærd – og dermed arbejdet med ”Energi, glæde, ro og læring” Arbejdet vil foregå i 

klassen, i afdelingen, på skolen og i forældregruppen. Skolens elevråd spiller og vil spille en afgørende rolle, 

når man drøfter normerne for adfærd på skolen. Vi har formuleret nogle klare handlemuligheder og krav 

til, hvad man gør, når undervisningen forstyrres af uro i vores politikker, og vi har en handleplan for, hvad 

man stiller op, når der opstår problemer. I denne sammenhæng er forældrene en vigtig medspiller og 

forventninger til forældreansvaret er defineret og vil blive implementeret via skolebestyrelsen.  

Samarbejdet mellem Tune Skole og Tune Ungdomscenter vil have fuld fokus på implementeringen på 4., 5. 

og 6. klassetrin.  

 

Varighed/periode/sted: hvor mange timer/dage over hvor lang tid. Hvor finder undervisningen sted? 

Tidsplan: for planlægning, afvikling og evaluering. 

 

Samarbejdsaftalen gælder for hele skoleåret 2014/2015. 

Samarbejde mellem lærere og pædagoger kan aftales i lærernes tilstedeværelsestid. Ledelsen kan være 

behjælpelig.  

  

Eleverne i klasserne 4., 5. og 6. klassetrin vil hver uge have to timer med ”Trivsel, teambuilding, 

konflikthåndtering og samarbejde”. 

Undervisningen finder sted på Tune Skole, Tune ungdomsklub og/eller på områder i nærheden af disse. 

 

 Løbende trivselsundersøgelser (med de undersøgelsesværktøjer vi benytter i skoleregi: Klassetrivsel.dk) 

 Halvårlig evaluering i pågældende klassers klasselæreres og Tune Ungdomscenters pædagogers regi. 

 Eleverne/børnene evaluerer løbende den understøttende undervisning med forskellige metoder. 

 

Evalueringer på lederniveau ved faste møder mellem lederne på Tune Skole, Højen og Tune Ungdomscenter 

 

Økonomi/ressourcer: Hvilke medarbejderressourcer indgår? Afholdelse af aktivitetsudgifter. 

Tune Skole køber ydelsen af Tune Ungdomscenter ved hjælp af den uddelte ressource til samarbejde med 

klubber.  

 

Kontaktoplysninger: Navn, tlf.nr., e-mail på ledelses- og udførende niveau. 

Fra Skolen: Lars Djuraas, telefon 43 97 32 50 eller 43 97 35 60 

Fra Tune Ungdomscenter: Inge Agerbek, 46 13 83 78 

 

 

 

Underskrifter: 

Dato:    Dato: 

________________________________  __________________________________ 

For skolen    For samarbejdspartner 


