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INTRODUKTION
&O�VOEFST�HFMTF�GSB�6OEFSWJTOJOHTNJOJTUFSJFU�J������WJTUF�BU������BG�BMMF�
FMFWFS�QÌ�FSIWFSWTVEEBOOFMTFS�JLLF�HFOOFNG�SFS�EFSFT�VEEBOOFMTF��%FU�FS�EFS�
NBOHF�ÌSTBHFS�UJM���NJTUSJWTFM�FS�FO�BG�EF�TU�STUF��Det er vigtigt, at alle 
medarbejdere på skolen kender deres roller og ansvarsområder, så de ved, 
hvordan de skal handle, når bekymringen for en ung opstår. Og det er vig-
tigt, at eleverne ved, at de kan få hjælp, hvis de har behov for det. Derfor er 
det vigtigt, at skolen får udviklet en beredskabsplan, der viser skolens ansatte 
de konkrete tiltag, der skal sættes i gang, når der opstår bekymring for en 
elevs trivsel. 
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EF�IPMEOJOHFS�PH�W�SEJFS�EFS�LFOEFUFHOFS�VOEFSWJTOJOHFO�QÌ�TLPMFO�PH�N��
EFU�NFE�EF�VOHF�J�EFU�IFMF�UBHFU�

BEREDSKABSPLAN
En beredskabsplan er en model, der 
illustrerer, hvad man konkret skal gøre, 
når der opstår bekymring for en elev, 
som mistrives.

FAKTA
En beredskabsplan sikrer, at unge, der 
mistrives, får den hjælp, de har brug 
for. Den sikrer også, at de lærere, som 
påtager sig opgaven med at hjælpe og 
støtte de unge, får kvalificeret hjælp til 
at løfte opgaven. 
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KORTLÆGNING AF  
KOMMUNERNES TILBUD
Formålet med kortlægningen af kommunernes tilbud er at sikre en hurtig 
indsats til de unge på erhvervsuddannelser, der har behov for støtte eller 
behandling.

Kortlægningen af kommunens tilbud er et væsentligt fundament for bro-
bygningen mellem skolerne og kommunens tilbud til unge. Den skal fungere 
som et konkret redskab, som de ansatte på erhvervsuddannelserne�kan 
anvende til at finde relevant hjælp til den enkelte unge og til at skabe kontakt 
til kommunen. Skolen vil af kommunen modtage et henvisningskatalog, som 
skal indgå som en del af beredskabsplanen. 

BEREDSKABSPLAN
En beredskabsplan er en model, der illustrerer de konkrete tiltag, der skal 
igangsættes, når der opstår bekymring for en elev, der mistrives. Det er vig-
tigt, at alle medarbejdere på skolen kender deres roller og ansvarsområder, så 
de ved, hvordan de skal handle, når bekymringen for en ung opstår. Og det er 
vigtigt, at eleverne ved, at de kan få hjælp, hvis de har behov for det. 

KOLLEKTIV PROCES
Udarbejdelsen af en beredskabsplan er en kollektiv proces� Alle aktører på 
skolen har en særlig mulighed og et ansvar for at styrke skolens miljø og 
beredskab i forhold til unge, der mistrives. Et vigtigt fokus i processen er 
derfor inddragelse af alle aktører og niveauer på skolen. Herudover kræver 
det en tydelig udmelding fra ledelsen om, IWPSEBO�BSCFKEFU�FS�FO�EFM�BG�EF�
BOTBUUFT�LFSOFPQHBWFS� Det giver god mening at starte med at afdække og 
debattere skolens ressourcer og behov, som er det naturlige afsæt i en 
beredskabsplan. Værdier og holdninger til unge i en uddannelseskontekst må 
nødvendigvis afspejles i den pædagogiske praksis: Hvilke værdier, holdninger 
og forståelser tager skolens ansatte afsæt i, når de møder elever, der 
mistrives? Hvad kende-tegner skolens værdier, miljø og kultur i forhold til 
elever, der mistrives? 

FORANKRING AF 
 AFDÆKNINGEN  
AF SKOLENS BEHOV 
OG RESSOURCER
Det anbefales, at det på skolen løbende 
drøftes, hvilke udfordringer og behov 
der opstår i forbindelse med at støtte 
unge, der i perioder mistrives (eller støt-
te unges mentale sundhed generelt). 
Det foreslås, at en arbejdsgruppe med 
et halvt års mellemrum sætter emnet på 
dagsordenen på personalemøder og i 
klasseværelserne, for derefter at koble 
ny viden til beredskabsplanen. 
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HVORFOR ER EN BEREDSKABSPLAN EN GOD IDÉ?
Det giver både skolens medarbejdere og elever tryghed, at der er et beredskab, 
som sikrer hjælp til de elever, der har behov for hjælp. Det styrker den gene-
relle trivsel på skolen. En beredskabsplan er herudover god at have, fordi den:

•  Hjælper og støtter unge under uddannelse, så !ere elever gennemfører
deres uddannelsesforløb.

•  Sikrer en systematisk indsats, hvilket giver mulighed for hurtig og koor-
dineret hjælp til de elever, der mistrives.

•  Synliggør konkrete arbejdsgange og handlemuligheder. Alle kender deres
roller og deres ansvar, hvilket mindsker risikoen for oplevelsen af at stå
alene med ansvaret for elever, der mistrives.

•  Sikrer systematisk vidensdeling og styrker skolens samarbejde om
elever, der mistrives – ligesom den styrker samarbejdet mellem skole og
kommune.

DU SKAL ALTID HANDLE,  
HVIS DU BLIVER BEKYMRET FOR EN ELEVS TRIVSEL
Det er vigtigt, at du altid handler på din bekymring, så den elev, som du er 
bekymret for, får hjælp. Du skal afdække, hvad der kan være årsag til elevens 
mistrivsel, og hvilke muligheder der er for at få intern hjælp (studievejleder, 
mentor, kontaktlærer eller skolepsykolog) eller for at blive henvist til eksterne 
tilbud. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at unge, der mistrives, o"e har 
!ere sammenhængende problemstillinger, hvorfor det nogle gange er nød-
vendigt at igangsætte !ere processer og støttetilbud på samme tid. Men du
skal også huske, at du gennem dialog med den unge skal afgrænse de pro-
blemstillinger, som aktuelt står i vejen for, at han eller hun kan fastholde sin
skolegang. Disse problemstillinger er vigtige at tage hånd om fra skolens side,
så den unge får hjælp til at kunne gennemføre sin uddannelse.

EKSEMPEL PÅ 
 ARBEJDSPROCESSEN I 
EN BEREDSKABSPLAN
Når en lærer bliver bekymret for en 
elevs trivsel på skolen, kan han eller hun 
handle på forskellige måder ud fra sine 
forudsætninger, ressourcer og relation 
til eleven:

1.   Læreren tager selv fat i eleven og 
fortæller denne om sin bekymring. 

2.   Læreren vælger at tale med sit team, 
som sammen finder frem til handle-
muligheder og tiltag, som kan hjælpe 
eleven. 

3.  Læreren synes, det er bedst at bede 
en anden om at tage kontakt til 
eleven – det kan være en kontakt-
lærer, en studievejleder/mentor eller
en kollega, som får ansvaret for at 
hjælpe eleven. 
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WHO!5 TRIVSELSMÅLING
Trivselsmålingen kan hjælpe med at opdage tidlige tegn på mistrivsel, angst 
og depression hos eleverne. Jo tidligere, der sættes ind med hjælp, jo hurtigere 
kan eleverne få det bedre. De elever, der scorer lavt i målingen, trives mulig-
vis ikke. Det er derfor en god idé, at der, over for disse elever, bliver udvist 
bekymring fra skolens side. Du kan læse mere om WHO-5 trivselsmålingen i 
det særskilte dokument ’WHO-5 trivselsmåling’�

Nedenstående beredskabsplan synliggør, at du har flere handlemuligheder, 
hvis du bliver bekymret for en elevs trivsel. Det er vigtigt, at der hele tiden er 
en tovholder, som har det primære ansvar for, at elever, der viser tegn på 
mistrivsel, bliver støttet igennem hele processen. Beredskabsplanen sikrer en 
’minimumsindsats’, når en bekymrende mistrivsel observeres hos en elev eller 
fremgår af WHO-5 trivselsmålingen. 

Model for beredskabsplan

1. Bekymring for elev
2. Læreren tager sin 
bekymring med tilbage 
til lærerteamet

2. Læreren har den før-
ste samtale med eleven

2. Læreren overdra-
ger sin bekymring til 
kontaktlæreren, der har 
den første samtale med 
eleven

3. Orientering og vurde-
ring i samarbejde med 
lærerteamet

3. Afdækning og vur-
dering ift. videre tiltag 

3. Afdækning og vurde-
ring ift. videre tiltag

4. Den unge hjælpes 
videre til uddannelses-
vejleder

5. Interne tiltag sættes 
i værk

5. Interne tiltag sættes 
i værk

4. Sagen drøftes med 
lærerteamet (orientering 
og vurdering)

4. Læreren har en 
 samtale med eleven 
(afdækning og vurdering)

4. Sagen drøftes med 
lærerteamet (orientering 
og vurdering)

5. Brobygning til andre 
tilbud

5. Brobygning til 
 eksterne tilbud

4. Den unge hjælpes 
videre til uddannelses-
vejleder 

4. Kontaktlæreren har en 
samtale med eleven
(afdækning og vurdering)

5. Den unge hjælpes 
videre til uddannelses-
vejleder

5. Interne tiltag sættes 
i værk

WHO!5
Sundhedsstyrelsen skriver:”WHO-5 er 
et mål for trivsel. Det består af 5 spørgs-
mål om hvordan testpersonen har følt 
sig tilpas de seneste 2 uger. WHO-5 
måler graden af positive oplevelser, og 
kan anvendes som et mål for personers 
generelle trivsel eller velbefindende”.
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HVORDAN HOLDER VI STYR PÅ VORES BEKYMRINGER?
Det er vigtigt at dokumentere de bekymringer for elever, som ansatte på 
skolen har. Det anbefales derfor, at skolerne udarbejder et skema, som skal 
udfyldes, så snart en ansat på skolen oplever bekymring for en elev. Hermed 
sikrer man en fyldestgørende overle-vering/vidensdeling, hvis en elev skal 
viderehenvises til interne eller eksterne tilbud. Samtidig kvalificerer det 
opfølgningen på elevens trivsel, ligesom det sikrer, at den ansatte, som har 
ansvaret for at tale med eleven, får ’ro i sindet’, fordi han eller hun følger en 
fælles vedtaget plan.�%B�EFS�FS�UBMF�PN�QFSTPOG�MTPNNF�PQMZTOJOHFS�FS�EFU�
O�EWFOEJHU�BU�TLFNBFSOF�CMJWFS�PQCFWBSFU�VOEFS�EPCCFMU�MÌT�

BEKYMRINGSSKEMA
I bekymringsskemaet skal det fremgå, hvem der er bekymret for hvilken elev. 
Bekymringen skal beskrives, og det skal fremgå af skemaet, hvilke indsatser 
der sættes i værk, og hvem der er inddraget i arbejdet med at støtte den på-
gældende elev. Herudover skal det fremgå, hvordan der følges op på indsat-
sen, og om målet med indsatsen nås. Et eksempel på et skema kan se sådan 
ud:

HVORDAN SIKRES DET, AT INGEN ELEVER BLIVER ’GLEMT’
Der skal udvælges en tovholder, som holder styr på de aktuelle bekymringer 
blandt skolens personale. Tovholderen skal sikre, at de elever, der har fået 
udfyldt et ’Bekymringsskema’, får den støtte, som er nødvendig for, at de kan 
gennemføre deres uddannelse. Hvis skolen har kollegial sparring, så er det 
tovholderens ansvar, at aktive ’Bekymringsskemaer’ løbende bliver taget op 
her. Hvis skolen ikke har kollegial sparring anbefales det, at der bliver a"alt 
møder med jævne mellemrum, hvor de aktive ’Bekymringsskemaer’ bliver 

BEKYMRINGSSKEMA 

Navn på medarbejder:

Navn på elev, der er bekymring for:

Beskrivelse af bekymringen:

Hvordan har medarbejderen handlet på sin bekymring?:

Hvilke tiltag er iværksat? (er der henvist til interne eller eksterne tilbud):

Hvad er målet for indsatsen?:

Hvad er det videre forløb?:

Er eleven under 18 år, og er problematikken af en sådan karakter, at familien eller andre 
pårørende bør underrettes?:

Hvem har ansvaret for at følge op på indsatsen?:
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gennemgået. Såfremt den indsats, der er igangsat for en elev, ikke viser sig 
at være tilstrækkelig, skal et nyt ’Bekymringsskema’ udfyldes. I dette skema 
lægges en ny plan for, hvilke tiltag der skal igangsættes for at hjælpe eleven. 
Husk at være særlig opmærksom på elever under 18 år – se mere herom i 
næste afsnit.

Når en elev har fået den rette hjælp og igen trives på uddannelsen, arkiveres 
’Bekymringsskemaet’ i en mappe med afsluttede sager�TPN�PQCFWBSFT�VOEFS�
EPCCFMU�MÌT. Det er vigtigt at gemme skemaerne, da der ofte er tilbagefald 
blandt elever, der mistrives. Det skal derfor være muligt at gå tilbage til 
tidligere skemaer og få information om, hvordan problemerne tidligere er 
blevet håndteret.

ELEVER UNDER 18 ÅR
Du har skærpet underretningspligt, hvis du i dit arbejde med unge får kend-
skab til, at en ung under 18 år mistrives i et sådan omfang, at der er bekym-
ring for omsorgssvigt.

Socialstyrelsen skriver i den forbindelse: “Personer, der udøver offentlig 
tjeneste eller offentligt hverv har skærpet underretningspligt, hvis man under 
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at 
et barn har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb.”

Du kan læse mere om skærpet underretningspligt på Ankestyrelsens og So-
cialstyrelsens hjemmesider.

UDVIKLING AF SKOLENS EGEN BEREDSKABSPLAN
Når din skole skal i gang med at udarbejde sin egen beredskabsplan, er det 
vigtigt, at den indeholder følgende:
1. Hvad er formålet med beredskabsplanen?
2. Hvilke værdier er vigtige for skolen i arbejdet med elever, der mistrives?
3.  Hvem gør hvad, hvornår og hvordan, når der opstår bekymring for en

elevs trivsel på skolen?
4. Oversigt over interne tilbud på skolen.
5. Oversigt over eksterne kommunale tilbud.

FORANKRING
Det anbefales, at et eller flere af ne-
denstående tiltag implementeres for at 
sikre forankring af beredskabsplanen: 

•  Ledelse og personale formulerer et 
fælles mål for arbejdet med bered-
skabsplanen. Ledelsen står for en 
evaluering af indsatsen ud fra denne 
målsætning og videregiver resultatet 
til personalet én gang årligt. 

•  Skolen udpeger en tovholder, som 
indsamler erfaringer fra skolens 
lærerteams og vejledere, og som vi-
deregiver disse til kolleger og ledelse
to gange årligt.

•  Alle klasser får mulighed for at evalu-
ere og give feedback på beredskabs-
planen, inden de afslutter deres 
uddannelse.

•  Alle nye elever, medarbejdere og 
ledere præsenteres for bered-
skabsplanen som en del af skolens 
pædagogiske fundament og vision. 
Beredskabsplanen bør som mini-
mum opdateres én gang om året, 
så tilbuddene altid er relevante og 
aktive for skolens elever.
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