
Trivselsambassadørerne 

- på Munkegårdsskolen 
 

1 
 

 

Trivselsambassadørernes arbejde: 
 
I hver klasse er der minimum én, gerne to klassevalgte trivselsambassadører (TA), og derudover er 
der en styregruppe/bestyrelse, som består af 5-8 forældre. Disse forældre har det overordnede 
ansvar for de arrangementer, der afvikles af trivselsambassadørerne. 
Arrangementer: 

 Teaterprojekt hvert efterår med deltagelse af 70-100 børn. Der afvikles 4-6 forestillinger 
for i alt ca. 1.000-1.200 tilskuere. Dette projekt har sin egen tovholdergruppe, da det er 
meget stort og omsiggribende.  

 Julefest i december for ca. 700 deltagere. 

 Munkemarked i maj for hele skolen: alle elever, forældre og meget gerne bedsteforældre, 
naboer mm. Der plejer at komme mellem 900-1.200 personer i løbet af dagen. Dette er et 
arrangement, hvor klasserne selv står for at udvikle og bemande en bod. Overskuddet i 
hver bod går til egen klassekasse. 

 
 
Hvad laver bestyrelsen: 

o Vi mødes, når det er tid for planlægning af aktiviteterne, samt til den årlige 
generalforsamling. 

o En del af arbejdet består i at informere de klassevalgte trivselsambassadører om de 
forestående arrangementer, og hvad vi har brug for hjælp til. 

o Vi er selv til stede under arrangementerne og har ved f.eks. julefesten fornøjelsen 
af at byde velkommen og dele slikposer ud, ligesom vi ved det årlige Munkemarked 
har vores egen bod med lodder. MunkegårdsTeater er et projekt for sig, som p.t. 
varetages af en projektledergruppe på fem personer. 

o Der er plads til dit input, så har du en god ide til en anden/ny aktivitet, så tøv ikke 
med at bringe den på banen. 

 
Hvorfor skal man være trivselsambassadør på Munkegårdsskolen? 
FORDI: 

 Man har lyst til at gøre en aktiv forskel for trivslen på hele skolen.  

 Jo bedre børnene kender hinanden på tværs af klasser og årgange, jo bedre bliver deres og 
dermed dit eget barns skoletid. 

 Man lærer mange andre forældre at kende på tværs af alle klasser og årgange. 

 Jo flere man kender, jo sjovere bliver det at mødes til de forskellige arrangementer. 

 Man er med til at sprede positiv stemning på skolen. 

 Man rent faktisk har lyst til, at alle på Munkegårdsskolen – både lærere, ledelse og elever –
trives og har det godt, både til hverdag og til fest. 

 Man gerne vil være med i det omfang, man selv har overskud til. 

 Børn mobber meget sjældent andre børn, når de kender deres forældre. 
 



Trivselsambassadørerne 

- på Munkegårdsskolen 
 

2 
 

 
 
 
 
Opgaver/ansvar for de klassevalgte trivselsambassadører 

 Kontaktled mellem TA-bestyrelse og klasserne i forbindelse med arrangementer på skolen 
(primært Munkemarked og julefesten). 

 Må gerne selv deltage som hjælpende hånd til arrangementerne, men kan også uddelegere 
det, hvis man selv er forhindret. 

 Husk altid at overholde deadlines og vende tilbage, når man er blevet kontaktet af TA-
bestyrelsen. 

 
 
Fordele  
Det kræver ikke specielle evner. 
En vigtig opgave, som ikke er specielt tidskrævende. 
Øger hele skolens trivsel. 
Glæde og gode venner. 
 
 
Vil du mere end blot at være klassevalgt? 

 Brænder du for at øge trivslen på skolen på tværs af årgange og klasser, er en plads i 
bestyrelsen ganske givet noget for dig. Her er du med til at detailplanlægge årets 
aktiviteter (p.t. tre styk: Munkemarked, Julefest og Munkegårds Teater) og give dit input til, 
hvordan vi kan gøre noget for at øge trivslen på skolen. 

 Vi har det altid sjovt til vores møder.  
 Vi ved, at vi gør en forskel. 

 

 

 


