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Vibeskolen – Ordens- og trivselsregler

Baggrund:
På Vibeskolen har vi en vision, der hedder:
”Stiler højt, favner bredt”
Det betyder, at vi ønsker dygtige elever, men også at alle elever uanset niveau skal udfordres og have en god skolegang.
For at opnå dette, tror vi, at det er vigtigt, at alle
 hver dag føler sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer,
der understøtter et godt læringsmiljø.
 har ret og pligt til hver dag at deltage i pædagogiske processer, der udvikler ny faglig, personlig og social læring
 hver dag føler sig som en del af det sociale fællesskab – særligt i klassen, men også i årgangen, fasen, matriklen og på Vibeskolen
Det er vores mål, at skolens ordens- og trivselsregler understøtter
disse målsætninger.
Det er vigtigt at understrege, at vi alle – elever, forældre, ansatte og
ledelse – er medansvarlige for at sikre et godt miljø på skolen, både
hvad angår fysiske rammer, læring og det sociale fællesskab.
Vi skal alle bidrage til at skabe en god skole, som vi kan være stolte
af.
I den enkelte klasse skal der hvert år udarbejdes lokale ”Klasseregler”, der understøtter Vibeskolens Ordens- og trivselsregler.
Vibeskolens ordens- og trivselsregler omhandler
 de fysiske rammer,
 læring
 det sociale fællesskab.

Fysiske rammer:
”Alle skal hver dag føle sig velkomne på Vibeskolen i fysiske rammer
der understøtter et godt læringsmiljø”
Derfor
 Passer vi godt på skolens og hinandens ting
 Hjælper forældre deres børn til at passe godt på bøger og andre ting, der lånes på skolen
 Erstatter forældrene som udgangspunkt de bøger og ting, som
deres børn måtte komme til at ødelægge
 Spiller vi bold udenfor
 Rydder vi op efter os selv og hjælper andre
 Hjælper vi til med at holde skolen ren (ved f.eks. at lave lokale
regler for brug af indesko o.lign.)

Derved opnår vi, at
 Skolen kan købe nye ting frem for at bruge skolens midler på
at erstatte ting/reparere skader
 Der bliver gjort ordentligt rent
 Vi føler os alle velkomne

Læring:
”Alle har ret og pligt til hver dag at deltage i pædagogiske processer,
der udvikler ny faglig, personlig og social læring”
Derfor:
 Møder vi velforberedte, dvs. vi er veludhvilede, velforberedte
og har spist en god morgenmad
 Møder vi til tiden
 Har vi en fornuftig madpakke med – og skolen giver mulighed
for køb af ernæringsrigtig mad på skolen.
 Er slik, chips, sodavand, energidrikke og andre søde sager
ikke tilladte på skolen i undervisningstiden. Undtaget herfra er
særlige lejligheder efter aftale med klassens lærere.
 Deltager vi aktivt i undervisningen.
 Tilstræber vi at minimere fravær. Det betyder bl.a. at vi kun
ved ganske særlige lejligheder beder om ekstraordinær fri.
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Gives der hurtigst muligt besked til elevens lærere, når elever
er fraværende - meget gerne via kontaktbogen på Intra.
Følger skolen straks op på ulovligt fravær
Er vi åbne over for nye muligheder i undervisningen
Hjælper vi hinanden
Har vi en ”forældrebank” hvor interesserede forældre kan stille
sig til rådighed ud fra evner og interesser

Derved opnår vi, at
 Der bliver mulighed for anderledes og spændende læring
 Der bliver mere tid til alle
 Alle tager ansvar
 Vi kan have det sjovt samtidig med, at vi lærer

Sociale fællesskab:
”Alle skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab”
Derfor
 Hilser vi på hinanden, når vi mødes
 Accepterer vi at vi er forskellige
 Hjælper og støtter vi hinanden
 Tager vi ansvar for at andre befinder sig godt, og har sin plads
i fællesskabet, og ikke står alene
 Har vi en positiv og åben indstilling til hinanden og respekterer
hinandens holdninger
 Hygger vi os med hinanden
 Er vi åbne og imødekommende
Derved opnår vi , at
 Vi føler os velkomne
 Vi føler os som en del af fællesskabet
 Vi har fokus på, at ingen er alene
 Vi får nye venner
Godkendt af skolebestyrelsen den 19/11 2012.
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