Information om venskabsprogrammet Bedre Venner til forældre

Bedre Venner er et venskabsprogram mellem store og små elever. Bedre Venner er
en del af Red Barnet og Mary Fondens landsdækkende antimobbeprogram Fri for
Mobberi.
Bedre Venner er udarbejdet efter undersøgelse og evaluering af
venskabsprogrammer på skoler, hvor de yngste elever støttes af de ældste. Sådanne
arrangementer er med til at skabe et trygt skolemiljø. Vi har valgt at benytte Bedre
Venner på vores skole og i dette brev kan du læse lidt om, hvad det går ud på.

Hvad er Bedre Venner?

Bedre Venner indebærer undervisning og praktiske øvelser i vigtige værdier såsom
tolerance, respekt, omsorg, ansvar og tolerance. Ved at tage sig af små, sårbare
børn, der lige er startet i skole, lærer de ældste elever indlevelse og medfølelse
gennem aktiviteter i klasseværelset og i skolegården. Det modvirker mobning og
andre former for negative handlinger. Undervisning i sociale værdier gør også
eleverne bedre til at stå imod og ikke lade sig kue. Det vil komme dem til gavn, hvis
de udsættes for modgang eller tab.

Målsætninger for programmet Bedre Venner:





At fokusere på børnenes overgang fra børnehave eller hjem til skole
At mindske omfanget af mobning
At skabe et netværk til støtte for børnene
At få børnene til at føle sig knyttet til skolen som et trygt og dejligt sted at
være
 At skabe en god stemning i skolegården, hvor eleverne passer på hinanden
 At vise de ældste elever, at de bliver værdsat og kan bidrage til
skolefællesskabet gennem deres deltagelse i Bedre Venner

www.friformobberi.dk

Hvorfor er Bedre Venner bedre?

Bedre Venner kan være med til at mindske mobbende handlinger ved at udvikle
positive tillidsforhold mellem børn. Således støtter forskellige børn hinanden og
øver sig i de værdier, de har lært om i formelle såvel som uformelle sammenhænge.
I Bedre Venner anvendes en særlig struktur med grupper af afløser-venner. De
ældste venner afløser hinanden, hvis der er én der er fraværende. Ud over at afløse
hinanden kan de ældste venner også bruge deres gruppe til at give gensidig støtte,
samarbejde, bearbejde erfaringerne og forbedre sig. Bedre Venner tilbyder
undervisning for de ældste elever, der vil påtage sig rollen som ven for en af de
yngste. Her lærer de, hvordan de kan være en god ven, hvad de skal stille op i
tilfælde af problemer, og hvad grænserne for deres rolle er. De yngre venner får en
simpel introduktion.

Venligste hilsner
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