Indledning:
Alslev skole skal forberede eleverne bedst muligt på skolegangen i overbygningen, når de forlader os efter
6. klasse. Vi skal desuden bidrage til at gøre eleverne til livsduelige mennesker, der kan deltage i det
omkringliggende samfund. Alslev Skole skal være kendt for sit engagement i og vilje til, at alle elever bliver
så dygtige som muligt. Dette gøres bl.a. gennem målrettet arbejde med elevernes trivsel og fokus på
elevernes progression i fagene. Vi tror på, at social og faglig trivsel er nøglen til en positiv skolegang.

Det betyder at /
værdiord
Personale

Trivsel

Dannelse

Læring

Vi er tydelige og
nærværende voksne

Vi giver rum til
forskellighed

Vi arbejder med og
har ansvaret for
trivslen i klassen

Vi præsenterer
eleverne for den
omkringliggende
verden og det nære
miljø

Vi er bevidste om at
give eleverne
medbestemmelse, når
der er mulighed for
det

Vi tror på
fællesskabet som
grundlaget for en
god skolegang

Vi inddrager aktuelle
samfundsemner, når
der er mulighed for
det
Vi klæder eleverne på
til skolegang på
overbygningsskolen

Vi opsøger den nyeste
viden indenfor vores
fag
Vi laver en mangfoldig
undervisning, hvor vi
inddrager fysisk
aktivitet og kreative
processer
Vi har fokus på
elevernes progression
i fagene og
differentierer vores
undervisning

Elever

Alle skal have en ven
Vi har et medansvar
for trivslen i klassen
Alle elever skal have
minimum en tæt
relation til en
lærer/pædagog på
skolen

Forældre

Vi tager aktivt del i
skoledagen og
bidrager positivt til
fællesskabet
Vi støtter op om
klassens fællesskab
Vi deltager i sociale
arrangementer og
møder på skolen
Vores børn møder
veludhvilede og
mætte i skole og
medbringer en
nærende madpakke
Vi er bevidste om, at
god skolegang er et
samarbejde mellem
skole og hjem.
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Vi accepterer
hinandens
forskelligheder

Vi er forberedte og
kommer i skole for at
lære noget

Vi møder hinanden
med en respektfuld
tone

Vi er nysgerrige
Vi har et medansvar
for læringsmiljøet

De ældre elever er
bevidste om, at de er
rollemodeller for de
yngre elever

Vi tager ansvar for, at
alle børn er en del af
fællesskabet
Vi øver med vores
børn at være en del af
fællesskabet, hvor
nysgerrighed og
rummelighed er
nøgleord

Vi støtter vores børns
læring bl.a. ved at
hjælpe dem med
træningsopgaver og
hjemmearbejde
Vi orienterer os på
Aula, og hjælper vores
børn med at være
forberedte (ex.
Penalhus, skoletaske
mm.)

