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Munkevængets Skole 2018 (Kolding)
Munkevæng ets Skole i Kolding Kommune har siden 2015 tilbudt mindfulness i fritiden for
børn tilmeldt SFO og klubber.
Fra s koleåret 2015/16 har s kolen tilrettelagt
forløb med mindfulnes s for modtageklas s er. Der
var på det tids punkt fire modtageklas s er.
Modtageklas s er er et kommunalt tilbud til børn
s om er nyankomne til Danmark. I 2015 modtog
s kolen en del børn fra bl.a. Syrien. De kom med
mange traumatis ke oplever og mange børn havde
en lang rejs e til Danmark med s top i andre lande.
Særligt i den unders tøttende undervis ning blev
der s at fokus på mindfulnes s forløb.

formålet meldte s ig, og da der kom en
henvendels e fra s kolens A M, om muligheden for
forløb på medarbejderniveau, blev ledels en
nys gerrige på at tilbyde dette.
Skolen gik i gang med en des ignproces , s om
involverede børn i forløb og den grafis ke des igner
ved Kolding Kommune og en s kolepædagog med
modtageklas s efunktion.
Marts 2018 s tod s kolen med et indrettet lokale –
des ignet af børnene – til glæde og gavn for hele
s kolen dvs . børn og ans atte. Se artikel i
lokalavis en

Behovet for forløb var ligeledes efters purgt fra de
almene klas s er, hvor børn fra modtageklas s erne,
bos at i s koledis triktet blev uds lus et. Dette blev
imødekommet fra s koleåret 2016/17, og tilbuddet
var efters purgt s åvel i inds koling, mellemtrin og
uds koling eks empelvis s om del af ps ykologi
valgfag og i s tøtteinds ats er på enkelte børn.

V i r k e l i g h e d e n s u d fo r d r i n g e r Skolen arbejder
ud fra tanken om, at fremtidens folkes kole åbner
s ig op imod omverdenen. Børn og pers onale
arbejder med virkelighedens udfordringer og giver
børnene plads og rum til, at være dem de er, med
fokus på at gøre børnene trygge, s kabe mod nok til
at turde navigere

E t l o k a l e t i l fo r m å l e t Behovet for et lokale s om
var indrettet til
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rundt i de mange fors kellige konteks ter og
relationer, de befinder s ig i.
Skolen øns ker at give barnet en s koledagen
herunder en fritid, hvor barnets lys t og mod til at
lære s amtidig med at være i balance - Life”workbalance” går op i en højere enhed. Derfor øns ker
s kolen at invitere flere ind i vores mindfulnes s
univers – forældre til en s tart og
s amarbejds partnere i Kolding Kommune.
Ifølge verdens s undheds organis ationen WHO bliver
s tres s en af de væs entligs te kilder til s ygdom i
2020. Skolen vil gerne forebygge og give børn og
pers onale – på s igt forældre – reds kaber til kunne
håndtere en travl hverdag.
Mindfulnes s univers , er
1. Et Unikt tilbud
2. Fremtidens Folkes kole
3. Kolding Kommunes Skolepolitik, s ammen løfter
vi læring
4. Munkevængets Skoles værdigrundlag,
fors kellighed s tyrker.
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Vi har skabt nog et unikt ud fra et
opstået behov. Vi har haft børnene
med i hele processen, for at sikre
det efterspurg te bliver
imødekommet og for at anerkende
deres ideer.
En af s kolens pædagoger, s om arbejder med
modtageklas s erne hars om gæs telærer på UC-Syd
i Kolding undervis t pædagogs tuderende i s ine
metoder og arbejde s om s kolepædagog med
fokus på mindfulnes s .



Vi mener, at vi netop i forbindelse
med forløb i mindfulness har fokus
på Læring , trivsel og dannelse.
Skolen anfører, at s tres s ifølge
verdens s undheds organis ationen WHO bliver en af
de væs entligs te kilder til s ygdom i 2020 - her vil
70 % af alle livs s tils s ygdomme blive s tres s . Dette
har man ogs å bemærket i s tigende grad på s kolen
ved både børn, forældre og pers onale. Og det har
s kolen taget alvorligt og forholdt s ig til og derfor
taget et aktivt valg om at tilbyde Mindfulnes s til
alle i s kole-fritids netværk med børnene/eleverne
s om omdrejnings punkt.
Skolen kan allerede på nuværende tids punkt
mærke en forandring i både klas s en, s kolegården
og pers onaleværels erne - i form at mere
venlighed, nærvær, overs kud, hjælps omhed og i
s ærdeles hed ogs å på s proget s amt færre
konflikter.
Skolen øns ker at fas tholde dis s e pos itive
ændringer, s å det bliver en del af os s om
mennes ker - barn s om voks en - og det er en
ambition, vis ion og intention at udvide dette tilbud
ogs å til forældrene. Skolen har ogs å en drøm om,
at andre s koler vil kunne få gavn af dette
mindfulnes s -univers med tiden og deler gerne
viden og erfaring.
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Vi tror på at dette er kommet for at
blive! En del af dig og mig i vores
fælles verden.



Med mindfulness som en del af din
hverdag opnår du at skabe
work/skole- life-balance. Du
lærer at være mere opmærksom
på helheden dvs. på hvad der
foreg år på flere niveauer her og
nu. Når man er mere fuldt tilstede,
kan eventuelle konflikter tag es i
opløbet. Mindfulness- træning
g iver mulig hed for, på en konkret
måde, at navig ere i et
arbejdspres med øg et ro.
Se artikel Mindfulnes s på s koles kemaet - for både
elever og ans atte
Se folder til pers onale
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