
Forebyggelse af angst 
 

 

Formål og indhold 

Hvordan støtter vi elevernes modig adfærd og derigennem forebygger 
angst i skolen? 
 
Angstlidelse er den mest almindelige psykiske lidelse i barndommen; 5-10 
% oplever angst i en grad, der forstyrrer deres udvikling. Udvikling af angst 
frem mod en decideret angstlidelse kommer ofte snigende. 
 
Inklusionspakken er et tilbud til skolens personale, hvor de vil opnå viden 
om, hvordan de kan forebygge og håndtere angst hos elever. Formålet 
med pakken er at dæmme op for udviklingen af angst lidelser blandt 
eleverne og forebygge at det udvikler sig til ex mobning,  
læringsvanskeligheder og skoleværing. 
 
Inklusionspakken kan sammensættes ud fra skolens ønsker og behov med 
elementer som undervisning, praksisnære case drøftelser med opfølgning 
og sparring. 
 

For eksempel… 

- Han går hjem før skoletid – hvordan håndterer vi det? 
- Hun har ofte ondt i maven og hovedet – hvordan støtter vi hende bedst 

muligt? 
- Han er meget tilbageholdende – hvordan udfordrer vi ham på rette vis? 
- Der er en række ting, han ikke vil – hvordan giver vi ham mod? 
- Forældre og barn har svært ved at sige farvel – hvordan hjælper vi 

dem? 
 

 

 

 

 

 

Om forløbet 

- Forud for opstarten holder vi sammen et indledende møde, hvor 
forventninger afstemmes, og forløbet tilrettelægges 

- Vidensoplæg omkring forekomst af angst, patologisk angst og kognitiv 
adfærdspædagogik – målrettet teamet, årgangen eller hele skolen. 

- Cases fra lærernes og pædagogernes praksis drøftes, analyseres og vi 
idé generer til nye pædagogiske veje. 

- Afsluttende eller opfølgende møde med leder og kontakt personer 
efter 3 måneder. 

 
Forløbet kan godt tilrettelægges blot med et oplæg. Casedrøftelserne kan 
gøres over flere møder, med mellemliggende øve tid. Vi vil gerne ligge op 
til, at forløbet designes i fællesskab med skolen. 
 

Forventninger til skolen 

Det er afgørende, at personalet er motiveret til at opnå ny viden og har lyst 
til at sætte egen praksis i spil. 
 
Udover teamet forventes en ledelsesrepræsentant at deltage i den 
indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde. Det største 
udbytte opnås, hvis deltagelsen er så bred som mulig. Det anbefales 
derfor, at en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC også deltager i 
forløbet. 
 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

Psykologiske rådgivere 
 

Hvis du vil vide mere 

...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Vivian Anditsch 
 

mailto:vivan@vejle.dk

