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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Kommunikationspolitik 

Formål/principper 

På Vibeskolen ønsker vi en god relation og dialog mellem ledelse og medarbejdere, 

medarbejdere imellem, mellem skole og forældre, elever og skole, elever imellem samt 

mellem skole og lokalsamfund. Det opnår vi ved at have klare aftaler og rammer for, hvordan 

vi kommunikerer på Vibeskolen. 

 

Vi skal alle tage ansvar for at sikre en god kommunikation og for at overholde den fælles linje, 

vi har lagt for, hvordan vi kommunikerer.  

 

Skolens værdier danner grundlag for denne kommunikationspolitik, og Vibeskolen ønsker på 

alle niveauer at leve op til sit værdigrundlag og sine principper – og dermed ønsket om at være 

en skole der stiler højt og favner bredt, hvor både elever, forældre og medarbejdere trives.  

 

Alle personaler, elever, forældre og den øvrige omverden skal opnå et godt kendskab til 

og forståelse for fælles mål og opgaver på skolen gennem dialog.  

 

Vibeskolen stiler mod i alle led og på alle niveauer at være en klart og åbent 

kommunikerende og samtidig lydhør organisation såvel eksternt som internt. 

Hermed sikres  fundamentet for det gode samarbejde, i en god tone, mellem forældre, elever, 

personaler og ledelse. 
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Principper 

Kommunikationen mellem forældre, elever og skole foregår på Aula. Elevplaner tilgås i  

Meebook. Generel information om Vibeskolen findes på www.Vibeskolen.dk  

Vibeskolen facebook er en side, hvor vi fortæller om forskellige aktiviteter på Vibeskolen. 

 

Forældre opfordres til at tage kontakt direkte til skolen, hvis der er spørgsmål, forundringer 

eller ting, som man synes burde håndteres på en anderledes måde.  

 

Vores kommunikationspolitik baserer sig på en række grundlæggende principper, der 

fastlægger, hvordan vi alle skal kommunikere såvel eksternt som internt. 

Kommunikationen skal være: 

 

Åben 
Skolen er som institution tilgængelig og lydhør, og vi sikrer den nødvendige, åbne dialog med 

vores brugere. Vi sikrer let adgang til information om skolen og dens virksomhed, det være sig 

elektronisk, mundtligt eller skriftligt. 

 

Ligeværdig og respektfuld 
Elever, forældre, medarbejdere og ledelse kommunikerer med hinanden i en god tone og 

med gensidig respekt for hinanden. Alle indgår i et samarbejde om 

udviklingen af eleverne og møder hinanden i en god og konstruktiv ånd.  

 

Tydelig 
Vibeskolen formidler budskaberne, så de er til at forstå. Det er vores ansvar, at vi 

bruger et enkelt, klart og præcist sprog, som er afpasset efter målgruppen. 

 

Målrettet 
Vibeskolen arbejder med målrettet kommunikation. Det betyder at alle tidligt overvejer, hvem 

der skal involveres og informeres om hvad, hvornår og hvordan. 
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