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Min styrkebog i skolen Ivan Jakobsen Hent PDF Forlaget skriver: Når vi er bevidste om vores styrker og
lærer at bruge dem, viser forskning, at vi øger vores trivsel, selvværd og glæde. Og bevidstheden om

hinandens og klassens styrker øger tolerancen og giver mobbefri klasser.

Arbejdet med vores styrker udvikler vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder – ikke mindst de
faglige!

Med dette materiale sætter vi fokus på elevernes styrker, muligheder og potentialer og opfylder fire
væsentlige målområder i folkeskolen:

•Elevernes alsidige udvikling
•Elevens sociale kompetencer

•Understøtter elevplaner og uddannelsesplaner
•Bidrager til uddannelsesparathed og -valg

Min Styrkebog findes i tre udgaver; indskoling (1.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9.
klasse). Undervisningssættet består af en elevbog og lærervejledning, styrkeplakat og A4-styrkekort til brug i
undervisningen. I hver bog er der et sæt styrkekort med de 24 styrker og en lomme til opbevaring bagerst i

bogen.

Psykiatrifonden anbefaler Min Styrkebog og Styrkespillet til brug i Folkeskolen.
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