
 

 
 
 

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 

Med baggrund i Lille Næstved Skoles mål og værdier, inklusionseftersynets anbefalinger og 
Folkeskoleloven har skolebestyrelsen udformet følgende princip om alle elevers mulighed for at 
indgå i skolens læringsfællesskaber. I vores mål- og værdihæfte står der: ”(…) at alle parter lever 
op til skolens “Gensidige forventninger” og fastsatte regler, samt at skolens virksomhed baseres på 
et løbende og forpligtende samarbejde mellem bestyrelse, medarbejdere, børn og forældre. Lille 
Næstved Skole er en skole for alle – her er fokus på udvikling af kultur og individualitet inden for 
fællesskabets rammer”. 

Mål for trivsel og tryghed: 

 Vi arbejder for, at alle elever trives og er i positiv udvikling 
 Elevernes læring skal fremmes i et trygt læringsmiljø, hvor forældre og personale skal 

bakke op om elevernes fællesskabsfølelse og sociale ansvarlighed. 
 Tryghed og trivsel sikres gennem en god omgangstone og et inkluderende miljø, hvor 

forskellighed er en værdi. 
 Skolen skal være et sikkert sted at færdes, og alle elever har mulighed for at være trygge i 

fællesskabet.  

Skolens ansvar: 

 Skolen møder alle elever og forældre med åbent sind, og kommunikerer om og med dem 
på en positiv og konstruktiv måde. 

 Skolens personale, forældre og elever er tydeligt informeret om skolens værdigrundlag og 
ordensregler. 

 Skolen informerer tydeligt om skolens antimobbestrategi til elever, forældre og skolens 
personale, og griber hurtigt og konstruktivt ind, hvis der er mobning på skolen. 

 Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af 
fester og fødselsdage, som understøtter fællesskabet og klassens sociale trivsel. 

 Pædagoger og lærere har nem adgang til støtte og vejledning fra personer med 
specialviden i tilfælde af særlige problemstillinger i elevgruppen. 

 Skolen tilstræber, at alle forældrene er tydeligt informeret om, hvem de skal kontakte med 
spørgsmål, bekymringer eller ønsker – og hvordan dette kan gøres. 

 Skolen samarbejder med forældrene omkring det enkelte barn, og kontakter hjemmet 
hurtigst muligt, når der er behov herfor. 

 Skolen Inddrager elever og forældre i samarbejde om elevens faglige, personlige og sociale 
mål. 

  



 

 
 

 

 Skolen tager ansvar for, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og 
skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op. 

 Skolens ledelse prioriterer, hvilke indsatser der skal arbejdes med, så der skabes det 
nødvendige rum til at kunne arbejde med læringsmiljøer, og så det ikke er den enkelte 
lærer eller pædagog, der i praksis kommer til at prioritere. 

Forældrenes ansvar: 

 Forældrene sætter sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, ordensregler og 
antimobbestrategi, og støtter deres børn i at gøre det samme. 

 Forældrene roser deres børn for fremskridt, indsats og kammeratskab. 
 Både i tale og handling viser forældrene deres børn, at de støtter skolens mål om at udvikle 

børnenes forståelse for medansvarlighed og god opførsel. 
 Forældrene spørger dagligt til deres børns skoledag. 
 Forældrene er opmærksomme på, at der kan opstå misforståelser, når børn hjemme 

fortæller om skolen og dens aktiviteter. Kontakt – hellere en gang for meget end en gang 
for lidt – den pågældende lærer. 

 Forældrene deltager aktivt i forældremøder, skole/hjemsamtaler og arrangementer i 
klassen. 

 Forældrene tager ansvar og kontakter andre forældre på en respektfuld måde ved 
uoverensstemmelser mellem børnene. 

 Forældrene er med til at tale åbent om faglig og social trivsel samt mobning. 
 Forældrene meddeler lærerne om udfordringer og begivenheder, som kan påvirke barnets 

faglige og sociale trivsel i skolen. 
 Forældrene udviser fælles ansvar for klassen og skolen. 
 Forældrene taler pænt om skolen, andre børn og andre forældre i børnenes påhør. 
 Forældrene tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som 

fødselsdage, legegrupper og klassefester. 

 

 


