TRIVSEL PÅ GP
For at have et godt skoleliv er det vigtigt, at man har det godt i hverdagen. At
man kommer glad i skole om morgenen, at man har gode oplevelser, både fagligt
og socialt i skolen. At man føler sig som en del af fællesskabet i klassen og på
skolen, at man føler sig værdsat, hørt og set i kammeratskabet og samværet på
skolen.

Skolens ansvar:
At være en velfungerende skole, hvor eleverne i et forpligtende fællesskab kan
udvikle sig optimalt.
At være rummelig, idet skolen bygger på tryghed, ligeværd og tolerance.
At sørge for gode rammer og rart ”arbejdsmiljø” for både børn og voksne
At opstille klare regler for adfærd og omgangsform og –tone.
At have en klar mobbepoltik.
At sørge for at eleverne og deres fællesskab prioriteres både på klasseplan og på
hele skolen.
At have fokus på elevernes og klassernes trivsel.
At gribe ind hvis der opstår tegn på mistrivsel.
At have et højt informationsniveau i forhold til den enkelte klasse og elev, samt
informere forældre om evt. problemer i klassen eller på skolen

Forældrenes ansvar:
At lære børnene at behandle sine medmennesker ordentlig.
At tale med børnene om rigtigt og forkert.
At indgå i et forpligtende og positivt samarbejde med skolen og deltage aktivt i
arrangementer omkring klassen og skolen.
At tale pænt om skolen, lærerne, kammeraterne og de øvrige forældre i børnenes
påhør.
At kontakte skolen eller hinanden ved konflikter
At sørge for at eleverne møder velforberedte, udhvilede og med en god
madpakke.
At orientere skolen om kriser i barnets hverdag.

Elevernes ansvar:
At
At
At
At
At
At
At

møde udhvilede og være parat til at modtage undervisning.
behandle sine kammerater med hensyn og respekt.
tale pænt og have en god omgangsform og –tone.
bidrage til at alle trives.
kontakte en voksen, hvis der opstår problemer.
overholde skolens regler.
kende hinandens grænser – også i forhold til sms-brug og Facebook

