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På Skelgårdsskolen har vi gennem dialog mellem elever,
forældre og personale fundet frem til fælles værdier for
skolen.
Værdierne sætter rammen for det fælles grundlag, vi
skal være sammen om på skolen.
Værdierne skal være fundamentet og drivkraften, som
skal bidrage til at gøre Skelgårdsskolen til en god skole
for både børn, forældre og personale.
Vi skal sammen skabe en engageret skole med udfordringer for alle elever. De skal udvikle social forståelse,
selvværd og selvstændighed og bevare en naturlig
nysgerrighed og interesse for at tilegne sig viden.
Skelgårdsskolens værdier er blevet l eer en længere debat på skolen i perioden 2005-2007. Alle har været inddraget og har ha muligheden for at give deres besyv med. Mange har da også beny#et
sig af chancen .
Elever, forældre, lærere og ledelse har alle været akve i deba#en.

På Skelgårdsskolen værdsætter vi

Samvær
På Skelgårdsskolen arbejder vi
for, at både børn og voksne kan
møde hinanden med tillid og
tolerance.

Samarbejdet mellem børn og
voksne skal foregå i et åbent og
positivt fællesskab.

Demokrati
På Skelgårdsskolen arbejder vi
for at sætte fællesskabets
ønsker og behov over egne.

Det betyder, at vi lægger vægt på:
➼ Du bruger dialogen til at løse konflikter i en tryg og åben
kommunikation

➼ Du har tolerance for andres holdninger og adfærd
➼ Din kommunikation og dit kropssprog udtrykker ærlighed
➼ Du taler pænt til andre – nyder at blive talt pænt til selv
➼ Du afstemmer forventninger med dine omgivelser

Social forståelse,
samarbejdsevne og ansvar for
hinanden er grundlæggende
forudsætninger for, at et
demokrati kan fungere.
Det betyder, at vi lægger vægt på:
➼ At børn og voksne udtrykker forventninger til og evaluerer
samarbejdet

➼ Skole og forældre holder hinanden informeret og følger op
på informationer

➼ Vi respekterer hinandens forskelligheder og holdninger
➼ Vi anerkender, at vi har forskellige styrker og svagheder
➼ Du har en åben omgangstone og kan samarbejde med alle

Skelgårdsskolens værdier er blevet l eer en længere debat
på skolen i perioden 2005-2007. Alle har været inddraget og
har ha muligheden for at give deres besyv med. Mange har
da også beny#et sig af chancen .
Elever, forældre, lærere og ledelse har alle været akve i deba#en.

På Skelgårdsskolen værdsætter vi

Trivsel
På Skelgårdsskolen arbejder vi
for, at ethvert barn og enhver
voksen er synlige som
mennesker.

Ansvar

Den enkeltes trivsel er vigtig for
at kunne lære og lære fra sig og
fungere godt sammen med
andre mennesker.
På Skelgårdsskolen arbejder vi
for, at både børn og voksne er
Vi skal i det daglige være
med til at skabe omgivelser med
opmærksomme på egen og
plads til alle.
andres trivsel.
Fællesskabet er for alle.

Det betyder, at vi lægger vægt på:
➼ At sund kost og motion er en forudsætning for, at kroppen
fungerer

➼ At selvværd og ligeværd er vigtigt for både dig og dine kammerater

➼ At vi både som børn og voksne skal styrke lysten til at lære

Alle voksne – forældre som
ansatte – har et ansvar for at
danne rammen om en tryg skole.
Med åbenhed og i gensidig
respekt skal enhver tage ansvar
for egne handlinger.

➼ At bekæmpe mobning og anden krænkende adfærd i vores
dagligdag

➼ At du behandler andre, som du forventer at blive behandlet
selv

Det betyder, at vi lægger vægt på:
➼ Du udviser ansvarlighed i egne handlinger
➼ Du tager medansvar for fællesskabet
➼ Du er synlig med klare holdninger
➼ Du stiller krav og er med til at evaluere de opnåede resultater
➼ Du udviser respekt for andres holdninger
Skelgårdsskolens værdier er blevet l eer en længere debat på skolen i perioden 2005-2007. Alle har været inddraget og har ha muligheden for at give deres besyv med. Mange har da også beny#et
sig af chancen .
Elever, forældre, lærere og ledelse har alle været akve i deba#en.

