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Genoprettende praksis i Albertslund 
 

Kære alle forældre 

Under overskriften ’sammen i – sammen om Albertslund’ er skolerne i Al-

bertslund gået i gang med at arbejde systematisk med genoprettende praksis.  

Dette indbefatter at alle medarbejderne er eller bliver uddannet i en række 

praktiske redskaber til at øge trivslen i klasserne og håndtere konflikter – her-

under mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd – på en konstruktiv måde. 

Det kan dreje sig om konflikter i elevgrupper, mellem medarbejdere og ele-

ver, medarbejderne – evt. ledelse – samt imellem eller i samarbejdet med 

hjemmene.  

Genoprettende processer har i international forskning vist sig som det mest 

effektive middel på dette område, og Albertslund Kommune er den første i 

landet til systematisk at bruge disse metoder på alle skoler. Det er metoder, 

der blandt andet systematisk arbejder hen imod, at alle skal opleve at blive 

behandlet fair, hvis noget er gået skævt.  

I løbet af sidste skoleår har en række nøglemedarbejderne i skolerne og klub-

berne modtaget intensiv uddannelse i brugen af genoprettende praksis og 

trænet det. De har og er ved at uddanne de øvrige medarbejdere og er til 

stede med støtte og vejledning til brug i hverdagen. 

Det betyder, at I vil opleve, at lærerne og pædagogerne arbejder med cirkler i 

undervisningen for at støtte klassetrivslen og dannelsen af positive sociale re-

lationer blandt eleverne. Cirklerne giver alle elever mulighed for at fortælle 

og lytte til andres fortællinger om både gode og svære emner, personlige og 

faglige. Cirklerne kan således også bruges til at håndtere, hvis der er noget, 

der er gået skævt, ligesom de kan bruges til faglig læring.  

Hvis der er en konflikt mellem to eller flere elever (og evt. lærere eller pæda-

gog) kan I og eleverne forvente, at alle parter i konflikten, både børn og evt. 

voksne, bliver mødt med de samme spørgsmål, for at sikre at alle får mulig-

hed for at fortælle om deres oplevelse og for at reflektere over det, de andre, 

der er involveret i konflikten, har oplevet. Til sidst får parterne mulighed for 

sammen at finde en løsning til at komme videre. 
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Spørgsmålene er: 

Hvad skete der? 

Hvad tænkte du på, da det skete? 

Hvad har du tænkt på siden? 

Hvem er blevet berørt af det du gjorde? / Hvordan har det berørt dig og an-

dre? 

På hvilken måde er de blevet berørt? / Hvad har været det sværeste for dig? 

Hvad synes du, der skal ske nu? 

 

De kan bruges både ved mindre konflikter og ved mere alvorlige konflik-

ter/hændelser. Ved mere alvorlige konflikter/hændelser kan I forvente som 

forældre selv at blive inddraget og få mulighed for at deltage i processen og 

fortælle om jeres oplevelse, lytte til andres samt være med til at finde løsnin-

ger for fremtiden. 

I sidste skoleår blev medarbejderne i klubberne og udskolingen uddannet. De 

øvrige medarbejdere bliver uddannet i løbet af dette skoleår.    

Brugen af genoprettende praksis i Albertslund evalueres af professionelle 

eksterne evaluatorer. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har valgt at støtte 

dette formål med 300.000 kroner, idet rådet synes at projektet har potentiale 

til at danne national præcedens, hvilket vi er meget glade for!  

Mange hilsener 

Birgitte Pilgård 

Skoleleder  

 


