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Væksthuset tilbyder forskellige indsatser til Solrød 
Kommunes folkeskoler. 
Vi er inspireret af systemiske, anerkendende og 
narrative tilgange i teori og praksis. Denne viden 
ønsker vi at omsætte til et respektfuldt og 
konstruktivt udgangspunkt for læring og udvikling 
ved at arbejde med praksis i praksis. 

Vi faciliteter udviklings- og forandringsprocesser 
og tilbyder: 
 
Konsultativt klassearbejde 

 Sparring/supervision af teamet omkring klassen. 
 Observationer af klassemiljø og klasseledelse for 

nye handlemuligheder. 
 Styrkelse af trivslen og fællesskabet i klassen bl.a. 

igennem leg/teambuilding, samtaler og 
samarbejdsøvelser. 

 Klassemøder, med afsæt i narrativ samtaleform. 
 Spiralsamtaler med afsæt for videre fokus. 
 Vredeshåndtering, strategier og værktøjer til at 

forstå og håndtere vrede. 
 Parentesmetoden, analyseværktøj der sætter 

fokus på klassens trivsel. 
 Den usynlige klassekammerat – forældreoplæg og 

casearbejde i forhold til medansvar for elevens 
trivsel og læring. 
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Konsultativt klassearbejde på årgange og ved 
klassesammenlægninger: 

 Samme indhold som det konsultative klasseforløb 
med en vekselvirkning af at arbejde i de enkelte 
klasser og på årgangen. 

 Styrkelse af trivslen og fællesskabsfølelsen på 
årgangen. 

ICDP: 
 8 samspilstemaer som er med til at optimere 

samspillet mellem barn og voksen. 

Supervision/sparring: 
 Refleksion og kompetenceudvikling af egen 

praksis. 

Vækstsamtaler for familier og teamet omkring 
eleven: 

 Systemisk samtalemodel baseret på den 
værdsættende tankegang og positiv psykologi. 

Teamsamarbejde/teamudvikling: 
 Facilitering af processer til styrkelse af teamet som 

professionelt læringsfællesskab 

Familieklasse – familier hjælper ud fra en 
ressourceorienteret tilgang: 

 Familieklassen er et tilbud til børn, der er 
udfordret i dagligdagen i skolen. 
 

 
 
  



 
 

 

Væksthusets fornemmeste opgave er, i 
samarbejde med skole og forældre, at hjælpe med 
at finde nye veje – at skabe positiv forandring. 
 

VÆKSTHUSET 
Solrød Kommune 
Vestre Grænsevej 34 
2680 Solrød Strand 
www.solrod.dk 

Kontakt: 
 
Leder:  
Mette Kjærgaard Sørensen, tlf. 2117 2660 
 
 
Personale i Væksthuset 
Lene Makoben Blessing 
Marianne Lütken 
Jakob Lindegaard 
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