GRUPPEN
– teamet

På de fleste typer af uddannelsesinstitutioner
arbejder undervisere sammen i team omkring fx
klasser, hold, årgange, fag, temaer eller projekter.
Det betyder, at der næsten altid vil være en formel
organisering, hvor flere undervisere har kendskab til
de samme elever, studerende og kursister og derfor
har muligheder for at udveksle erfaringer med og
vurderinger af mistrivsel hos den enkelte. Det kan
både give en hurtigere og mere sikker reaktion i
konkrete sager og aflaste den enkelte underviser,
der ellers står alene med udfordringerne i klassen til
daglig.
Det er imidlertid ingen selvfølge, at teamet fungerer
som en naturlig ramme om denne dialog. Måske er
der ikke tradition for at have den slags emner på
den fælles dagsorden? Måske er de andre i teamet
for optaget af andre opgaver til at engagere sig i en
kollegas trængsler – eller savner redskaber til at give
den nødvendige støtte i praksis.

Det, I som team kan gøre forebyggende, er blandt
andet:
• At sætte temaet om håndtering af mistrivsel hos
elever, studerende og kursister på teamets dagsorden – før det bliver aktuelt.
• At styrke jeres fælles viden om problemstillingen.
Se oversigten på side 15, og læs mere på arbejdsmiljøweb.dk/mistrivsel.
• At gennemgå skolens eventuelle beredskabsplan
på området, så alle i teamet er klar over deres
opgaver, ansvar og støttemuligheder. Se Tjekliste
til et beredskab på side 11.
• At tilegne jer metoder til fælles refleksion og
supervision.
• At skabe en kollegial feedbackkultur for altid at
vende mistanker om mistrivsel i teamet, så ingen
skal bære dem alene.
• At indgå en ”musketér-ed” om, hvordan I vil støtte hinanden, hvis én i teamet får behov for hjælp
i forhold til en elevs, studerendes eller kursists
mistrivsel.
Hvis en underviser i teamet henvender sig med en
mistanke om alvorlig mistrivsel, er det afgørende, at
I tager henvendelsen alvorligt. Det vil sige forholder
jer grundigt, åbent og professionelt til sagen. De
traditionelle faldgruber er, at teamet enten bagatelliserer henvendelsen eller nok bakker op om underviseren, men undlader at gøre noget ved problemet.
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