


BÅDE ANSATTE OG ELEVER

PAF i SKOLEN er med til at gøre
den  forskel, der er brug for  i
skolerne. 

Som børne- og familieforsker Per 
Schultz Jørgensen  siger: "Der er
brug  for at styrke børns
karakterdannelse."

Elever og medarbejdere vil blive
trænet  i et mindset, hvor den
positive relation  er i fokus og
forståelsen bliver skabt ved at alle
kommer med  egen  historie og
personlighed.

Dette med udgangspunkt i
systemisk  opstilling, der er
grundelementet i PAF kulturen.

Når elever er trygge og føler, de
hører  til, og når voksne har et
fælles udgangspunkt og
forståelse for den enkelte elev, vil
indlæring finde sted. 

PAF I SKOLEN skaber en fælles
kultur for alle på og med
tilknytning til skolen.

FOKUS OMRÅDER 

Socialt kompetente og
læringsparate elever

Implementering af
fælles kultur - hele
vejen rundt

Mindre mobning og
færre konflikter for alle
på skolen

Systemisk opstilling
er 

udgangspunktet 
i 

PAF i skolen

"Klassen har mindre mobning og færre konflikter med PAF Kulturen."  
Peter Skov - Lærer på Katrinedalskolen

PAF SKABER

Power, Attitude, Fokus

Tiden er inde!
Det kan lade sig gøre at forbedre
elevernes skoletrivsel og
faglighed for livet! En indsats til
gavn for vores kommende
generationer.

ALLE HAR RET 
TIL EN GOD 
SKOLEDAG

PAF kulturen har vist, at det
virker i klassen med en
forholdsvis lille indsats. 

Et enkelt og virkningsfuldt
værktøj, der er praktisk
orienteret, som vil være meget
gavnligt for dagligdagen på
skolen mod en mere positiv
hverdag for alle – ansatte, elever
og forældre.

De seneste år er presset på de
ansatte steget. PAF kan med
forskellige øvelser hjælpe til at
reducere dette pres mod mere
overskud og ro i hverdagen. 



EN FÆLLES KULTUR

Mindre mobning 
og færre konflikter

Bedre social trivsel,
mindre sygefravær 

samt lærings-
parate elever

Læringsparate elever med sociale kompetencer:

   

Bedre trivsel og større arbejdsglæde:

 

Udvikling af personlige kompetencer: 
   
 

Resulterer i mindre mobning og færre konflikter

Resulterer i styrket selvværd og mere selvtillid

"Som daglig leder i skolesystemet i mange år - oplever jeg for første gang, at det her er et
værktøj, som arbejder helhedsorienteret og inkluderende i forhold til skolereformen. PAF
kulturen har vist, at det virker i klassen med en forholdsvis lille indsats."

"Jeg var meget udfordret på mine hidtil faglige kompetencer i forhold til en klasse. 
Jeg har nu fået redskaber gennem Grunduddannelsen  og PAF øvelser, som har været 
fantastisk, og er en væsentlig årsag til at klassen fungerer i dag.

Alle elever er udfordret, og det har opstillingsmetoden givet eleverne en forståelse for.

Det var en meget svær klasse præget af usikkerhed og en udadreagerende 
adfærd eleverne imellem. Klassen er blevet en helt anden klasse på bare 
seks. mdr. Forandringen var mærkbar fra start og er nu stadig bedre og bedre."

"Efter at jeg havde arbejdet med min del, oplevede jeg/vi hurtigt, at Yasmin hvilede 
mere i sig selv og fik mere overskud. Dette bevirkede, at hendes muligheder for at 
indgå i de sociale relationer blev opnået.
 
I vores familie har vi også fået en helt anden ro, efter vi er begyndt at arbejde med
opstillingsmetoden og PAF. Det er så dejligt, og vi arbejder stadig videre!"
 

PAF VISION

EFFEKT AF 
PAF KULTUREN
Metoden implementeres som en tankegang og
indgangsvinkel, sådan at alle mødes i en fælles
positiv relation, som vil give:

KIRSTEN STAXEN - Daglig pædagogisk leder på Katrinedalskolen
afd. Tuse i Holbæk

PETER SKOV MADSEN - Lærer og matematikvejleder på
Katrinedalskolen afd. Tuse i Holbæk

BIRGITTE KAARDE - Forælder til Yasmin i 6.A

Power, Attitude, Fokus

Resulterer i mere stabile voksne og mindre sygefravær



OPSTART  AF
PAF KULTUR

Mette Nordahl

"Vil du have mere 
ro i klassen, 
så brug PAF"

Emma 6a

Elever og medarbejdere styrkes via
opstillingsmetoden til en udvikling

Hvert enkelt team introduceres
til PAF kulturen og øvelserne

Indhold i PAF konceptet

PAF I SKOLEN

WWW.PAF-ACADEMY.COM

Uddannelse af medarbejdere

Materiale til undervisning

PAF i teams

PAF for forældre

PAF i klassen

Individuelle samtaler

Mobil: +45 40 76 25 12

Støtter implementering af
konceptet og fastholdelse af dette

Medarbejdere og ledere uddannes i
opstillingsmetoden og PAF øvelser

Møder, hvor PAF kulturen og 
øvelser introduceres

Øvelser og kultur
implementeres i alle klasser

Der kan startes på forskellige
måder - det er op til den enkelte
institution/skole, hvor indsatsen
skal begynde.   

Kontakt os for et møde og få mere
information. 
Send en mail til mail@paf-
academy.com eller se mere
WWW.PAF-ACADEMY.COM


