Kære forældre
For nogen vil denne skrivelse virke genkendende. Forrige år startede vi op med fællesregler for
skole og SFO/klub. Vi har i skole og SFO/klub haft en snak om kulturen på Parkskolen. Vi er nået
frem til, at vi igen vil gøre noget for at skabe en endnu bedre kultur for børnenes hverdag. For at nå
frem til det, er vi blevet enige om at fremme ønsket adfærd for trivsel og samvær!
Ønsket adfærd i skolen og SFO/klub
• Hold arme og ben for dig selv
• Vi taler stille og pænt – vi bruger inde stemme
• Vi er gode ved hinandens, skolens, SFOéns og klubbens ting
• Vi går indenfor
• Vi rækker hånden op og taler først når vi får lov
• Når frikvarteret er slut, går jeg ind og sætter mig på min plads
• Vi bruger inde sko, fra garderoben og ind efter
• Vi bruger stilletegn – 3-2-1………sssssshh
Hvis ønsket adfærd i skolen og SFO/klub ikke overholdes
Hvis et barn ikke formår at overholde en forventning, er det de voksne i skolen og SFO/klubbens
vurdering, hvad der skal ske. Mulige tiltag kan være:
• Barnet bliver mindet om ønsket adfærd
• Hjemmet kontaktes ved gentagelser
• Barnet sendes i ressourcecenteret ved gentagelser
• Barnet skal afhentes i grelle tilfælde – yderligere aftales
Praktisk info
• Fra garderoben og ind efter skal børnene bruge inde sko.
• Vi opfordrer jer forældre til at tage medansvar. Dermed mener vi, at vi ønsker jeres hjælp til
at håndhæve adfærdsregler for at opnå bedre trivsel og samvær. Ex. hvis du/I ser et barn stå
og hamre på en låst dør, er det en stor hjælp, hvis du/I gør barnet opmærksom på, at vi har
en regel om at behandle skolens ting ordentligt!
• Vi gør opmærksom på, at de børn som ikke har morgenpasning, må møde på skolen kl.
07:50. Har I behov for pasning fra morgenen, kan SFOén tilbyde morgenpasning!
• Vi har i dag haft fællessamling med børnene, hvor vi introducerede reglerne, som skal
fremme ønsket adfærd for trivsel og samvær! Der vil blive arbejdet løbende i klasserne med
forventningerne.
Vi ser frem til at samarbejde med jer om implementeringen af trivsels- og samværsregler.
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