SÅDAN GØR VI
SAMMEN

Læsetræning hjemme.
SÅDAN GØR VI SAMMEN er ordens- og værdiregelsættet for
Hornbæk Skole. Regelsættet bygger på:

vi skaber
de bedste
læringsoplevelser

• Skolens mission og vision
• Skolebestyrelsens principper
• Bekendtgørelse om fremme af den gode orden i folkeskolen
• Drøftelser i skolebestyrelsen og A-med

VORES VISION

VORES MISSION

SAMMEN SKABER VI PASSENDE FAGLIGE UDFORDRINGER
FOR ALLE MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES STYRKER
OG POTENTIALER, FORDI LÆRING IKKE FOREGÅR I TAKT!
SAMMEN SKABER VI MANGFOLDIGE OG VARIEREDE
FÆLLESSKABER, FORDI INGEN SKAL STÅ ALENE!

Det er store ord – men vi mener det! Vi synes, det er dét, vi er sat i verden
for, og det gælder for alle os, der har berøring med skolen.

Det gør skolen

• Tager udgangspunkt
i fakta og observationer
• Arbejder anerkendende
• Taler respektfuldt
om og til elever og
skolens samarbejdspartnere

Det gør eleven
• Følger skolens
rammer og regler
og retter sig efter de
voksnes anvisninger
• Taler respektfuldt om
og til skolens medarbejdere

Det gør hjemmet
• Henvender sig til
primær-lærer /de
relevante voksne,
når der er ting, der
vækker undren eller
utryghed
•Forholder sig nysgerrigt og taler respektfuldt til og om skolens
medarbejdere

Det gør skolen

ELEVERNES LÆRING

DET DAGLIGE ARBEJDE

•A
 rbejder professionelt og fagligt

Det gør medarbejderen

• Har fokus på
elevernes læring

Det gør medarbejderen
• Laver årsplaner og
elevplaner
• Har mål for den
daglige undervisning
• Arbejder nysgerrigt
og undersøgende
• Har fokus på både
den enkelte elev og
klassen

Det gør eleven

Det gør hjemmet

• Medbringer relevante • Støtter eleven med
at være forberedt til
materialer og opladet
skoledagen
computer

Fx med at møde til
• Er udhvilet og forberedt til undervisnintiden, medbringe
gen
relevante materialer,
computer, mad og
• Medbringer mad og
drikke og være fordrikke
beredt til undervisningen

• Sikrer at alle udvikler
sig bedst muligt
Det gør skolen

Det gør eleven

• Informerer løbende
• Orienterer sig via
hjemmet om klassens
Aula
undervisning, arrangementer, trivsel og
• Taler på egne vegne
faglige udvikling
• Lytter til andre
• Tager udgangspunkt
i fakta og observati• Accepterer, at skolen
oner
er et fællesskab, hvor
der er plads til alle
• Indbyder til dialog og
nysgerrighed

Det gør skolen

Det gør hjemmet
• Orienterer sig via
Aula
• Henvender sig til
medarbejderne, hvis
der er undren eller
utryghed
• Accepterer, at skolen
er et fællesskab, hvor
der er plads til alle
• Taler på egne vegne

ELEVERNES DANNELSE

KOMMUNIKATION OG DIALOG

• Har en åben og direkte kommunikation

Det gør medarbejderen

• Har fokus på
elevernes dannelse

Det gør medarbejderen

Det gør eleven

Det gør hjemmet

• Arbejder efter skolens • D
 eltager i alle skolens • Støtter eleven i at
mission og vision
aktiviteter
deltage i alle skolens
samt kommunens
aktiviteter
politikker
•B
 idrager til skolens
fællesskaber
• Bakker op om arran• Bidrager til skolens
gementer i klassen
traditioner og arran- • T ager ansvar for sin
og på skolen
gementer
egen adfærd og for
klassens trivsel
• Oversætter skolens
• Arbejder bevidst med
værdisæt til forventklasseledelse
ninger til elevens
adfærd i skolen.

Det gør skolen

• Laver fælles regler for • Optræder respektfuldt over for andre
årgangen og klassen
både på og uden for
sammen med medarskolen
bejder-team og elever
• Ser individ og
fællesskab som to
indbyrdes afhængige
størrelser

Det gør skolen

Det gør medarbejderen
• Tager alle bekymringer alvorligt
• Griber hurtigt ind
over for mobning

• Taler på egne vegne

Det gør hjemmet
• Udviser interesse for
alle klassens elever
• Støtter eget barn i
gode relationer til alle
de andre elever

• Er inkluderende i
adfærd og tanke

Det gør eleven
• Deltager ikke i
mobning

• Forsøger at stoppe
mobning fx ved at
henvende sig til en
• Arbejder efter skolens
voksen.
handleplan

Det gør skolen

Det gør hjemmet
• Henvender sig med
det samme direkte
til skolen, hvis der er
mistanke om mobning

• Sørger for gode fysiske rammer

Det gør medarbejderen
• Skaber gode fysiske
læringsmiljøer
• Udnytter de eksisterende rammer og
muligheder
• Inddrager elever og
forældre

Det gør skolen

ELEVERNES FREMMØDE

MOBNING

• Tager hånd om
mobning

Det gør eleven

FYSISKE RAMMER

INDIVID & FÆLLESSKAB

• T ager hensyn til både
fællesskab og den
enkelte

Det gør medarbejderen

• Understøtter
elevernes fremmøde

Det gør medarbejderen
• Følger op på evt.
fravær med elever,
forældre og myndigheder
• Søger muligheder

Det gør eleven

Det gør hjemmet

• Behandler bygninger,
lokaler og inventar
ordenligt

• Støtter op om skolens
tiltag

• Skaber sammen med
underviserne gode
fysiske læringsmiljøer

• Hjælper eleverne
med at passe på
deres materialer

• Rydder op efter sig
selv og klassen

Det gør eleven
• Møder til tiden
•O
 verholder pausetider

Det gør hjemmet
• Hjælper eleven til at
møde til tiden
• Giver besked ved
fravær
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