
Fællesskabsskole

Elevark 1  4.-6. klasse 

Jeg ved ikke rigtigt, hvem der er mine venner mere 

Min lærer siger rent faktisk, at jeg er rigtig god til at få 
alle med, når vi er udenfor  

Mads Emil er bare sygt streng overfor Yasemin  

Jeg er bare så træt om morgenen 

Jeg er ikke den bedste til noget som helst i skolen  

Lige pludselig er alle gået i puberteten og
blevet pisse teenageagtige    



Fællesskabsskole

Elevark 1  4.-6. klasse 

Jeg synes, der er vildt mange grupper  

Min mor siger, at sådan har alle
børnene det på min alder  

Jeg er mest tryg, når jeg ved, hvordan alle har det. 

Jeg kan bedst lide at snakke ind i chatten,
så er jeg meget mere mig selv    



Fællesskabsskole

Elevark 2  4.-6. klasse 

Være bange for, at 
man ikke længere 

har venner i klassen 

Føle sig uden for 
klassefællesskabet  

Temakort

Føle man ikke er god 
til noget i skolen

Ikke turde sige, 
hvordan man har det, 

når noget er svært 

Være påvirket af 
konflikter og uro i 

klassen  



Fællesskabsskole

Elevark 3  4.-6. klasse 

Jeg synes, det har været svært at vende tilbage 
til skole her efter corona. Før corona havde jeg 
en god ven. Vi kunne snakke om mange ting og 

fik et megatæt forhold. Vi har ikke set hinan-
den meget, mens vi var sendt hjem, og nu vi er 

kommet tilbage, ser hun næsten ikke til min side. 
Hun har været meget sammen med en anden fra 
parallelklassen, og nu snakker de sammen hele 

tiden. Det gør virkelig ondt indeni at se det. Har I 
oplevet noget gå i stykker under corona? Skal jeg 
opgive hende? Jeg har prøvet at snakke og skrive 

til hende, men det hjælper ikke. 

Situationskort side 1

Jeg er ikke så glad for at gå i skole eller noget 
andet, føler ikke jeg kan stole på nogen. Har bare 
brug for at snakke med en eller anden. Har ikke 

så meget tillid til at snakke om, hvorfor jeg er 
så ked af det. Har det svært i skolen med alt og 
alle. Er rigtig tit alene i skolen, selvom jeg dog 

også er sammen med mine venner nogle gange. 
Har bare ikke så mange aftaler længere, som jeg 

havde engang…  

Jeg føler lidt, ingen ville være sammen med mig. 
Jeg føler altid, at jeg er reserve for mine venner, 
hvis de ikke har nogle at være sammen med, og 
det er jeg bare så træt af! Men jeg tør ikke rigtig 

sige det… Hvad skal jeg gøre? 

Jeg er lige kommet tilbage i skole efter at have 
været hjemsendt som alle andre. Jeg har ikke 
rigtigt været sammen med nogen under lock-

down, og har mistet en masse venner. Jeg var lige 
begyndt at være sammen med folk og kommet 

ordentligt ind i klassen, efter vi startede i nye klas-
ser efter sommerferien. Problemet er bare, at jeg 
ikke rigtigt snakker med nogle fra min klasse mere 
og jeg bliver “holdt udenfor”, også af dem der var 
mine bedste venner før. Jeg har aldrig prøvet at 

være ensom før, og det er virkelig svært. 

Jeg er normalt meget social og har altid sagt ja 
til aftaler. Derfor har onlineundervisning været 
meget svært, når man jo ikke sidder ved siden 
af sine kammerater. Jeg har efter 3 måneder 

hjemme med minimal kontakt fået det ret dårligt. 
Jeg er fagligt begavet, så jeg har ikke været vant 

til at skulle arbejde hårdt. Derfor begynder jeg at 
tvivle på, om kan få gode karakterer nogensinde, 

fordi jeg jo skal arbejde hårdt for det. Med alt 
det kombineret, har jeg det virkeligt hårdt og har 

flere gange grædt. 

Jeg er bange for at vise mine følelser til mine
venner. Jeg er bange for, de synes, jeg er en 

taber, fordi sidst jeg gjorde det, blev alle sure på 
mig, fordi jeg var ked af det, og jeg skabt

 “drama”. Jeg er bange, når jeg taler med min 
bedste ven om, hvordan jeg har det. Jeg bliver 
også sur på mig selv, når jeg tænker, fordi jeg 

hele tiden overdriver i mit hoved. Hvad skal jeg 
gøre? 



Fællesskabsskole

Elevark 3  4.-6. klasse 

Mit problem er, at jeg godt vil flytte skole på 
grund af, at der er for meget larm, ingen respekt 
og læren giver de samme ting for, vi allerede har 

lært. Jeg har prøvet flere gange at over bevise 
min mor om at flytte skole, men hun gider aldrig 

lytte til mit problem, for hun siger, at hvis du 
flytter skole, så vil jeg føle mig udenfor, og min 
skole er tæt på. Jeg kan ikke mere! Det er hårdt, 
jeg græder i skolen næsten være dag. Håber I vil 

hjælpe mig… 

Situationskort side 2

Jeg har længe gået med dette problem som 
påvirker mig hver dag. Jeg er meget larmover- 
følsom og jeg går i en MEGET larmende klasse. 
Jeg får det seriøst fysisk dårligt, når der er for 

meget larm, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre 
ved det! Kan I hjælpe? 

Jeg vil gerne flytte skole. Min klasse larmer vildt 
meget, og jeg har det ikke så godt med de fleste. 
Nogle elever kan være ret onde, og jeg er bange 
for, hvad de tænker om mig. Men jeg har nogle 
vildt gode venner, og vi er vildt tætte, og jeg vil 

ikke gå fra dem. Jeg ved ikke, om jeg skal sige det 
til min mor eller bare blive ved med at gå i min 
klasse. Burde jeg flytte skole? PLEASE HJÆLP.

Jeg føler mig dum. Jeg har haft det svært, siden 
jeg er blev sendt hjem i 2. lockdown. Det går 

dårligt for mig i fagene. For det meste i dansk. Jeg 
er bange for, at jeg ikke kan følge min drøm, fordi 

jeg ikke er god nok. Jeg har prøvet at sætte mig 
ind i det, men det bliver ikke bedre, jeg forstår 

det ikke. 

Jeg har det lidt svært. Kender I det? Ved at alle 
er meget bedre end dig selv, og at de får meget 
mere ros end dig? Det gør jeg, hele tiden! Fx når 
jeg er i skole, er der altid et eller andet, jeg gør 
forkert… Det er meget svært for mig, håber at 
I forstår, og vil hjælpe mig… Jeg tør nemlig ikke 

sige det til mine lærer - det jeg ser og føler… 
HVAD SKAL JEG GØRE? 

Jeg synes ikke, jeg har lært noget i onlineunder-
visningen, og jeg føler mig dum efter vi er vendt 

tilbage i skole. Jeg har haft svært ved at følge 
med, og vores lærere har givet os mange lektier 
for. Jeg er bange for at få skældud, hvis jeg ikke 

får lavet lektier. Hvad kan jeg gøre? 



Fællesskabsskole

Elevark 4  4.-6. klasse 

Elevrådsnoter

Hvilke temaer er der blevet 
arbejdet med i klassen?

Hvilke vigtige pointer blev der nævnt 
under præsentationerne, som vi kan tage 
med til det videre arbejde i elevrådet? 


