Netwerk
fællesskab og trivsel på erhvervsskoler

Netwerk handler om at skabe god holdkultur og styrke fællesskabet blandt eleverne. Samtidig giver Netwerk
både elever og lærere viden om ensomhed og redskaber til at se og hjælpe dem, der i periode har det svært.
I får med Netwerk en samlet pakke til at arbejde med elevernes trivsel. Lærerne bliver gennem et seminar,
en lærervejledning og undervisningsmaterialer klædt på til arbejdet. Netwerk er fleksibelt og kan anvendes til
både GF1 og GF2 hold.
Netwerks metoder støtter eleverne i at skabe en holdkultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne.
Elementer som makkerskaber og fællesskabende aktiviteter sikrer, at alle elever på holdet lærer hinanden at
kende og får større forståelse for hinandens forskelligheder. Samtidig vil eleverne gennem øvelser skulle
forholde sig til og tale om arbejdskultur, sociale fællesskaber og mistrivsel.

Hvad indeholder det?
Netwerk består af fire elementer:






Et lektionsforløb,
som indeholder seks lektioner, der skal afvikles over 14-20 uger.
Makkerskaber,
som udgør mindre grupper på holdet, hvor alle elever allerede fra første dag
bliver knyttet til en af deres holdkammerater.
Fællesskabende aktiviteter,
som er teambuilding-aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at lære
hinanden bedre at kende, og som er med til at styrke holdets fællesskab.
Støtte til elever, der føler sig ensomme,
hvor lærerne klædes på til at se de elever, der mistrives, og tage kontakt til de
elever, de er bekymrede for.

Lærerne i Netwerk fremhæver, at Netwerk som samlet pakke både er nem at gå til og let at implementere.
De fortæller, at Netwerk giver redskaber til at få øje på flere typer ensomhed blandt unge, et fælles sprog til
at tale om trivsel og samtidig sættes der fokus på fællesskabets betydning for et godt undervisnings- og
arbejdsmiljø.

Bliv del af Netwerk
For at bruge Netwerk skal I købe et abonnement og jeres lærere skal deltage på et heldagsseminar.
Vi kommer ud til jeres skole og afholder seminaret.

Priser



EUD – abonnement: 5.500kr pr. år.
Heldagsseminar for lærerne: 12.000kr. ved op til 15 deltagere, 18.000kr. ved op til 35 deltagere.

Du kan læse mere om Netwerk på www.projektnetwerk.dk eller kontakt projektleder Astrid Sandmark
på netwerk@ventilen.dk / 70 208 308, hvis du vil høre mere.
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FAQ om Netwerk:
Hvorfor har Netwerk fokus på ensomhed?
De unge er den samfundsgruppe, hvor allerflest føler sig
ensomme. Langvarig ensomhed kan bl.a. føre til angst,
depression, selvskade og frafald fra uddannelse. Ved at forebygge
ensomhed, forbygger man derfor også en lang række andre
mistrivselsproblematikker.

Hvorfor skal lærerne på seminar for at kunne arbejde med
Netwerk?
Trivselsarbejde virker bedst når alle arbejder i samme retning og
har et fælles sprog for hvad I gør og hvorfor I gør det.
Arbejdet med elevernes sociale trivsel og især arbejdet med at
tage hånd om de elever, der føler sig ensomme, kræver viden om
mistrivsel og konkrete redskaber at kunne tage fat i. Seminaret
sikre dels det fælles sprog og dels, at I har viden til at støtte
eleverne.

Kræver Netwerk meget tid og forberedelse?
Materialet i Netwerk er udarbejdet på en måde, så det er lige til at
gå til. Der ligger fx færdige drejebøger og øvelser til
undervisningsmaterialerne, men som med alt andet materiale
kræver det lidt energi at gøre det til ’sit eget’.

Hvad siger Eleverne om Netwerk?
Størstedelen af eleverne er positivt indstillede overfor Netwerk, og
de fleste svarer, at det bedste ved Netwerk er makkerskaberne.
Andre har svaret at det bedste er, at man kommer til at snakke
med nye personer, og at fællesskabet bliver bedre.

”På Roskilde Tekniske Skole arbejder vi målrettet for at minimere frafald på vores uddannelser.
Netwerk understøtter dette arbejde på en rigtig god måde. Vi har haft en overvældende positiv respons
fra både lærere og elever, hvilket især skyldes, at det er enkelt at implementere i den daglige
undervisning, det fremmer arbejdet med skabelsen af positive læringsmiljøer og relationer, og så
kræver det ikke ret mange ressourcer.”
Anders Michael Kjærsgaard, Uddannelsesleder BYG på Roskilde Tekniske Skole

