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En film lavet af Carl Plesner, i samarbejde med Kirsten Kristensen, med støtte af Foreningen Aldrig Mere
Krig.

Hvad gør vi, når børnene skændes, og vi voksne ikke længere aner, hvad der skal til for at løse det?

Dorte Juncher er klasselærer for 5.A og savner inspiration til at løse konflikterne i klassen. Hun får besøg af
Kirsten Kristensen, certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation, som med sin tilstedeværelse viser en

anden måde at møde børnene på, som kan føre til mere forståelse, samarbejde og trivsel.

IVK i 5.A er filmet på en skole over 2 måneder, hvor der arbejdes med at forbedre trivsel og kommunikation
mellem elever indbyrdes og mellem eleverne og deres lærer.

Til dvd´en hører et hæfte på 48 sider, som giver supplerende information om baggrunden for filmen og om de
værdier som arbejdet med Ikkevoldelig Kommunikation understøtter.

Hæftet kan også læses som en selvstændig introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation i skolen.

IVK bygger på den forståelse, at:

· alt, hvad vi mennesker gør, gør vi i et forsøg på at opfylde behov.

· samarbejde er sundere og sjovere for alle parter.

· mennesker gerne vil bidrage til hinandens ve og vel - især når vi kan gøre det frivilligt.

IVK hjælper børn og voksne med at:

· skabe mere tilfredsstillende relationer.

· få opfyldt behov på måder, som værdsætter og respekterer egne og andres værdier.

· komme over tidligere konflikter og smertefulde oplevelser.
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