
Pilotprojekt ”Er du på vej?” - sidemandskontakt i elevgruppen                   

Pilotprojekt for direkte inddragelse af de ældste elever i nedbringelse af skolefravær i Køge Kommune 

Formål med projektet 

Pilotprojektet har fokus på elev- deltagelse og aktivering og har til hensigt at undersøge, hvorledes 

aktivering og inddragelse af elevfællesskabet kan nedbringe elevfraværet. 

Ideen er sammen med eleverne at udvikle praksisser til, hvordan der kan sendes signaler ud til de 

fraværende om, at deres tilstedeværelse er påskønnet og ønsket.  

”Er du på vej?” er på den vis både en betegnelse for fravær-tilværs-projektet i Køge Kommune, hvor fokus 

på skoletilvær er et pædagogisk greb og omdrejningspunkt - samt helt konkret også den besked, der kan 

sendes fra én klassekammerat til en anden, der ikke er mødt op. 

 

Hvem 

4 skoler er udvalgt som pilotskoler. På pilotskolerne arbejder enkelte klasser i udskolingen eller hele 

udskolingen med sidemands-kontakt. Ideen er, at positive som negative erfaringer fra piloten kan indgå i 

videreudvikling af ideen om en større elevinddragelse som aktivitetside til alle skolerne i Køge. Man kan 

tilkendegive, hvis man ønsker at være med i næste bølge af projektet. 

Projektet på skolerne vil blive fulgt i tæt samarbejde med forsker Helle Rabøl Hansen, følgeforskere fra 

Absalon, samt repræsentanter fra kommunens rejsehold; pædagogiske konsulent fra skoleforvaltningen 

Camilla Kleding og inklusionskonsulent fra PPR Mia Jakobsen.  

 

Hvordan 

Selve projektets form udvikles lokalt, hvor lærerne er facilitatorer på en proces sammen med eleverne, 

hvor de ideudvikler og tilpasser projektet, så det svarer til skolens rytmer og vilkår. 

Sideløbende med pilotprojektet blandt eleverne, arbejder hele skolen med udviklingspunktet ”tilvær frem 

for fravær”. Sidemands-projektet står således ikke alene, men tænkes ind som et parallelt forløb til 

skolernes arbejde med at udvikle fællesskabende didaktikker og relationskompetence.  

 

Hvornår 

Projektperiode: november 2020 - december 2021 

Første trin: Opstart hurtigst muligt. Der ideudvikles med eleverne og projektets format(er) udformes lokalt.  

Andet trin: Start senest januar 2021. Sidemandskontakt iværksættes og afprøves.  

 


