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GO’ STIL er en kampagne, der husker os på at være søde ved 
hinanden, grine og være os selv, når vi er sammen. Det er ok at 
lave fejl, fordi det giver os mulighed for at udvikle os og blive 
endnu bedre til de ting, vi gør.

GO’ STIL starter med os selv. Med at vi taler ordentligt til alle på 
skolen, respekterer og hjælper hinanden. På den måde skaber vi 
en god og tryg hverdag. En hverdag, hvor andre børn tør række 
fingeren op i timen uden at være bange for andres reaktion.

GO’ STIL sætter fokus på de positive handlinger og på de følel-
ser der følger med. For ind i mellem kan sproget være hårdt og 
omgangen blandt børnene på en skole kan være rå. Elever kan 
finde på at tale grimt til hinanden og til lærere og pædagoger. 
Madpakker og fejl kommenteres og i skolegården findes eksem-
pler på vold og trusler. Det skaber en negativ, stressende og hård 
stemning, og som elev kan det være svært at sige fra. GO’ STIL 
har til formål at ændre denne kultur og arbejde med en positiv 
tilgang til hinanden, uden løftede pegefingre.

En positiv samværskultur mindsker risikoen for at nogle børn 
skifter skole, og derfor håber vi, at GO’ STIL kan være et bidrag 
til at støtte op om den positive kultur blandt elever på de skoler, 
der arbejder med kampagnen – og at eleverne trives så godt på 
skolerne, at skoleskift ikke bliver aktuelt.

Med sjove aktiviteter, happenings og fysisk udsmykning i en 
bydel, formidler GO’ STILL et budskab, der skaber en positiv 
samværskultur blandt børnene på en skole og i et lokalområde.
 
Denne håndbog er tiltænkt skoleledelsen og skolebestyrelsen 
samt trivselspersonale- og koordinatorer.

God læselyst

Hvad er GO’ STIL?Hvad er GO’ STIL?
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Hvem er  med?Hvem er  med?

Her præsenterer vi de nøgleaktører, der er nød-
vendige for en succesfuld kampagne, samt lidt 
om deres rolle hver især.

Det er vigtigt, at så mange som muligt er engageret i kampag-
nen, for jo flere deltagere, des mere vil den gode stil brede sig i 
lokalområdet.

Foruden nøgleaktørerne på og omkring skolen er de lokale 
samarbejdspartnere vigtige. Alle lokalområder rummer man-
ge aktører – det er kun fantasien, der sætter grænser. Det kan 
være lokalavisen, bageren, pølsemanden, supermarkedet, 
tøjbutikken, pizzariaet, kunstneren, ældreboligerne, metrosel-
skabet, busselskabet, lokaludvalget og de lokale beboere, der 
bakker op om GO’ STIL med alt fra madkuponer og high-fives 
til plakater i busserne. 

Lederne
Et stort engagement fra skoleleder, fritidshjemsleder og kluble-
der er en forudsætning for at gennemføre GO’ STIL på en skole. 
De har ansvar for at orientere og motivere hver deres persona-

legruppe, og sikre at personalet planlægger konkrete aktiviteter i 
kampagneugen. 

Det kan være, at skolelederen inddrager GO’ STIL i morgensam-
lingen, og måske hænger et stort skema med inspiration til GO’ 
STIL-aktiviteter i personalerummet, hvor de enkelte lærere kan 
skrive sig på en foreslået aktivitet eller tilføje deres egen ide.

Lærere og pædagoger
GO’ STIL er en konkret og håndgribelig ramme, som lærere og 
pædagoger kan bruge sammen med børnene i arbejdet med 
trivsel, sprog og samvær. Lærerne og pædagogerne kan arbejde 
med GO’ STIL både i kampagne-ugen og efterfølgende, som 
et redskab til at undgå løftede pegefingre og ”du må ikke”, men 
i stedet sige hvad eleverne gerne må gøre og at det ikke gør 
noget at lave en fejl. 

Lærerne og pædagogerne kan også bruge principperne fra GO’ 
STIL i deres kommunikation med forældrene, som ind imellem 
kan føle sig magtesløse på grund af negative beskeder i AULA 
om børnenes opførsel.
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Styregruppen
Styregruppens rolle er at indkalde til statusmøder, søge fonds-
midler og indsende evalueringer. Styregruppen har beslut-
ningskompetence om indhold og ændringer. Medlemmer af 
styregruppen er: en trivselsforælder, skolebestyrelsesformand, 
skoleleder, fritidshjemsleder, klubleder og eventuelt en projekt-
leder fra Brug Folkeskolen. 

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen er bindeled til de øvrige forældre på skolen, og 
står for at afholde en workshop med temaet GO’ STIL for triv-
selsforældrene. De står for kommunikation om kampagnen på 
Aula, deltager i de forskellige aktiviteter i kampagneugen og får 
andre med. Desuden holder skolebestyrelsen oplæg på perso-
nalemøder for lærere og pædagoger om GO’ STIL-initiativet. 

Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Brug Folkeskolen har skabt GO’ STIL i samarbejde med en 
gruppe forældre, og var tovholder på kampagnen, da den blev 
afholdt første gang i Sydhavnen. Projektlederne i foreningen 
yder hellere end gerne sparring til en skole i processen, og del-
tager i enkelte aktiviteter, hvis vi har mulighed for det. 

Eleverne
Eleverne på skolen er hovedaktør på kampagnen, og det er 
derfor af stor betydning at de deltager aktivt i kampagnen 
og kan komme med egne idéer for at føle ejerskab over 
deres skole. Det er de voksnes ansvar at få alle elever med 
og at sørge for at eleverne inkluderes i aktiviteterne og forstår 
budskabet, men eleverne skal også vide, at de er med til at 
skabe GO’ STIL. Eleverne skal selv kunne se, hvordan de 
bliver taget imod af andre, når de udviser GO’ STIL samt 
reflektere over deres eget ansvar.

Forældrene
Det er centralt, at det er nogle af skolens forældre, der tager 
initiativ til aktiviteter i kampagnen, og at alle forældre bakker 
op om disse. Herved bevæger kampagnen sig ud over sko-
lens og fritidsinstitutionernes ramme. 

Forældrene kan tale om GO’ STIL med børnene derhjem-
me, de kan selv udvise GO’ STIL – og overdrive det lidt i 
kampagneugen. Forældrene skal vide at det er vigtigt, at de 
deltager i de aktiviteter, der inviteres til fra skolebestyrelsen, 
trivselsforældre eller andre. 
 

Hvem er  med?Hvem er  med?
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Her bringer vi en liste med ideer til aktiviteter, som kan gennemføres af  
alle involverede i kampagne-ugen:

AktiviteterAktiviteter

•   Farvelæg kopiark med figurer, og find på udsagn til plakaterne
•   Lave GO’ STIL-rullinger med toiletruller
•   Samarbejd med ældreboliger og seniorklubber – tal om bandeord og GO’ STIL i gamle dage og nu
•   GO’ STIL-kunst på Metrohegnet + fernisering
•   Tegneworkshop 
•   Perlepladeworkshop
•   Workshop på trivselsforældremøde
•   Movia-busser kører med GO’ STIL-udsmykning
•   Eleverne laver film, noveller, essays og digte om hvad der er GO’ STIL
•   Orientering om GO’ STIL til morgensamling
•   Udvælgelse af udsagn til plakater, som er indsamlet i klasserne – f.eks. elevrådet vælger på morgensamling
•   Forældrekaffe på skolen/KKFO’en hver morgen i kampagneugen
•   Involver lokalavisen
•   Børnemøder om GO’ STIL
•   Elever uddeler badges og evt. invitation til fernisering i bydelen
•   Forældre og børn hænger plakater op i bydelen en eftermiddag og spiser pizza doneret af lokale pizzariaer
•   Plakater med GO’ STIL udsagn hænges op på skolen
•   Uddeling af gadgets til alle klasser
•   Byg megafon på fritidshjemmet
•   Forældre skriver sang og opfører den til morgensamling i kampagneugen
•   Lav en flash mob i bydelen
•   Byg et GO’ STIL-barometer
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Nu har vi fundet ud af, hvilke aktiviteter GO’ 
STIL-ugen kan indeholde, men hvem gør så hvad 
og hvornår? Der er uden tvivl en del forberedelse 
i forbindelse med en kampagneuge, men med 
en fornuftig uddelegering af opgaver, så bliver 
ingen overbelastet. 

Skolebestyrelsen:

•  Afholder trivselsforældreworkshop
•  Skriver til forældre på AULA
•  Holder oplæg om kampagne for lærere og pædagoger 
•  Søger fondsmidler til kampagnen
•  Har ansvar for tryk af diverse materialer
•  Holder morgencafé hele GO’ STIL-ugen

Skoleleder:

•  Forpligter sig til opgaven
•   Orienterer sit personale i god tid, så GO’ STIL-ugen er ledig 

ift. andre aktiviteter
•   Koordinerer ugens aktiviteter og sikrer at alle årgange har 

planlagt noget
•   Fortæller børnene om GO’ STIL på morgensamling
•   Lægger billeder på sociale medier/Aula i løbet af ugen

Lærerne:

•   GO’ STIL-udsagn til plakater findes i klasserne
•   Gennemfører valgte GO’ STIL-aktiviteter i løbet af ugen 
•   Holder fokus og dialog med børnene om GO’ STIL
•   Arbejder med GO’ STIL ift. klassetrivsel og kultur på skolen

Pædagogerne:

•   GO’ STIL-udsagn til plakater findes på KKFO og klub
•   Gennemfører valgte GO’ STIL-aktiviteter i løbet af ugen, som 

for eksempel at lave rullinger eller bage kage til forældrene 
sammen med børnene

•   Holder fokus og dialog med børnene om GO’ STIL
•   Pædagogerne arbejder med GO’ STIL ift. samvær og kultur 

på KKFO’en
•   Tager børnene med til kampagnens hovedevent 
•   Bruger GO’ STIL som pædagogisk ”greb” i kampagneugen

Hvem gør hvad?Hvem gør hvad?
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Forældre:

•   Taler meget om GO’ STIL derhjemme
•   Udviser overdrevet GO’ STIL: siger godmorgen til alle, giver kom-

plimenter; ”hvor er du fed!”, ”hvor er det dejligt at se dig”, tør lave 
fejl, tør grine, giver high-fives til andre forældre og børn 

•   Deltager i aktiviteterne
•   Hænger plakater op i byen 
•   Kommer til morgencafe på skolen og tager andre med
•   Deltager i fernisering 
•   Optræder til en morgensamling - opgør med nulfejlskulturen
•   Bakker op på sociale medier - liker og deler skolens opslag og får 

et profilbillede med GO’ STIL -logo

Elever:

•   Er med til at planlægge og udføre aktiviteter i bydelen
•   Deltager i morgensamling
•   Fortæller om GO’ STIL derhjemme
•   Har en opgave i løbet af ugen, der handler om at reflektere over 

GO’ STIL
•   Udviser GO’ STIL på skolen og KKFO’en eller klubben

Styregruppen:

•   Har ansvar for projektmidler, ansøgninger, evalueringer mm.
•   Har beslutningskompetence ift. indhold og ændringer



12

Jo mere synlig, kampagnen er i lokalområdet, jo stær-
kere effekt får den og jo større er chancen for at afsen-
deren når sit mål om at skabe øget trivsel for børnene 
på skolen, i fritiden og i hos alle i lokalområdet. 

Finansiering af kampagnen kan komme mange steder 
fra, afhængig af bydel og initiativtagerens lokale net-
værk. I den første GO’ STIL-kampagne blev nedenstå-
ende kampagnemateriale produceret med støtte fra 
hhv. lokaludvalg, Metroselskabet og Brug Folkeskolen: 

•   500 muleposer
•   500 kasketter
•   25 T-shirts
•   300 badges
•   1000 klistermærker
•   1000 postkort
•   250 plakater (a2 og a3)
•   2 bannere
•   1 kunstværk på Metrohegn

MerchandiseMerchandise
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August
Hvad: Opstartsmøde
Forventningsafstemning og foreløbig 
aftale om aktiviteter
Opgavefordeling/arbejdsgrupper
Aftale næste styregruppemøde og 
hvem der indkalder (tovholder). 
Hvem: Initiativtager indkalder (f.eks. 
forælder/skolebestyrelsen/skolele-
der/helhedsplan)
 
September
Hvad: Søg fondsmidler til aktiviteter i 
GO’ STIL-ugen
Undersøge om skole/KKFO/klub har 
økonomi til kampagnen
Ledelsen orienterer deres personale-
grupper om tidspunkt for kampagnen, 
så de kan holde ugen fri til kampag-
ne-aktiviteter- Kampagnen skrives 
i skolens kalender samt eventuelt 
årshjul, som sendes til forældrene 
Hvem: Ledere af KKFO og skole, 
skolebestyrelse

TidsplanTidsplan

Oktober
Hvad: Workshop med ideværksted 
for hele skolens trivselsforældre med 
temaet ”Hvad er GO’ STIL?”
Husk invitation i god tid 
Hvem: Skolebestyrelsen

November
Hvad: Opsamling på workshop med 
trivselsforældre på skolebestyrelses-
møde
Nedsætte arbejdsgruppe med 
skolebestyrelsesmedlemmer og 
trivselsforældre, der arbejder videre 
med de konkrete ideer 
Hvem: Skolebestyrelsen

December
Hvad: Styregruppemøde
Status på fondsmidler: hvilke ideer er 
der penge til at realisere 
Hvem: Tovholder indkalder

Februar
Hvad: Workshop med lærerne og 
pædagogerne på deres MED-møder
Lærerne samarbejder i årgangsteams 
og planlægger aktiviteter for årgangen
Diverse materialer sættes i tryk 
Hvem: Lederne

Marts
Hvad: Styregruppemøde
Trivselsforældremøde med plan-
lægning og fordeling af opgaver
Kontakt lokalavis og engagér
Send pressemeddelelse
Hæng planche op centralt i persona-
lerum, så lærere og pædagoger kan 
se, hvad hinanden har planlagt og kan 
inspirere hinanden. Vigtigt, at der er en 
planche på alle matrikler, så ingen føler 
sig glemt
Send forældre-aktivitetsoversigt til 
alle forældre på aula 
Hvem: tovholder, skolebestyrelse, 
pr-gruppe og ledere

April
Hvad: Lancer kampagnen på de 
sociale medier
Indsæt GO’ STIL-mærkat til brug til 
Facebook-profilbillede første dag i 
kampagneugen
Evaluering blandt personale og 
forældre 
Hvem: PR-arbejdsgruppe, alle i 
bydelen, tovholder

I dette afsnit præsenterer vi et forslag til en tidsplan. Denne 
tidsplan tager udgangspunkt i at kampagnen afholdes i april, 
men kampagnen kan lægges der, hvor det giver mening, og 
hvor der eventuelt er emneuge eller andet på skolen.




