Vibeskolen- et godt sted for alle!

Definition på trivsel i skole/SFO:
Alle er glade for – og trygge ved at komme i skole. I samværet
med anerkendende og nærværende voksne samt gode
kammerater, skal alle føle sig værdsat og hørt. Man tør tro og
mene samt ytre sig om det man står for og samtidig respektere
og udvise tolerance overfor andre. Også på sociale medier.

Alle børn har ret til en god
og tryg skolegang.
Eleverne kan
Hvert barn bør hver dag føle sig som en del af det sociale
fællesskab – særligt i klassen, men også i årgangen, fasen,
matriklen og på Vibeskolen
På Vibeskolen vil vi sikre det gode undervisnings- og fritidsmiljø,
så alle elever kan trives og have en god og tryg dag.
Det gør vi bl.a. ved at sætte fokus på trivsel.




I elevrådet/klassen sætte fokus på problemer vedrørende
skolemiljøet.
Iværksætte elevrådskampagner, der skaber dialog om,
hvad eleverne vil med skolen. Være med til at sætte
grænser for andre elevers uacceptable adfærd.

Et godt og trygt sted at være er et sted, hvor vi:


Hjælper hinanden



Lytter til hinanden



Taler pænt til hinanden - også på de sociale medier



Respekterer hinanden



Alle er glade for at komme hver dag.



vedkommende med i en leg


Snak med dem der går selv



Fortæl det til en voksen, når du ser en, der er ked af det



Du er en god kammerat, hvis du stopper en anden
kammerat i at gøre noget dumt..



For at det kan lykkes, er det vigtigt, at du hjælper til.
Hvordan kan du hjælpe:

Og specielt til de store elever –
Snak med dem der går for sig selv - drag dem med ind i

Sådan et sted skal Vibeskolen være.
Det kan kun lykkes, når vi alle elever, forældre, SFOen,
personalet i skolen arbejder sammen om det.

Ser du en, som ikke har nogle at lege med, så få

fællesskabet.
Hvis












du har eller ser trivselsproblemer kan du kontakte:
Kontaktlærer
Elevens kontaktperson i SFO
AKT-pædagoger
Lars Petersen (afdelingsleder)
Anita Felgreen (afdelingsleder)
Dorrit Høgh (afdelingsleder)
Jette Rasmussen (SFO-leder)
Troels Juul Hansen (SFO-leder)
Karen Rasmussen (Skoleleder)
Skolebestyrelsen.
Det er en rigtig god idé at inddrage dine
forældre i sagen.

