Principper for Ferslev Skoles fællesskab
Skolens værdigrundlag:
Ferslev Skoles principper bygger på værdierne livsglæde, udfordringer og respekt.
Baggrund:
Med indførelse af folkeskolereformen august 2014 er der en stor kulturforandring i gang i den danske
folkeskole. Det er forandringer, som tager afsæt i målet om, at alle elever bliver så dygtige de kan, uanset
sociale og faglige forudsætninger.
Implementeringen af de nye tiltag fordrer, at mange af de kendte rammer omkring elevernes læring
nytænkes og redefineres. I denne proces er det vigtigt at kende skolens værdigrundlag og kultur, som
fundament for implementeringen af reformen.
Ferslev Skoles værdiregelsæt:
Værdiregelsæt for Ferslev Skole
Ferslev Skole er fællesskabets skole, hvor samværet er præget af gensidig respekt, dialog og medansvar.
Skolen skal være et godt sted at være og lære, og vi har alle ansvar for:
At udvise respekt for hinanden, for forskellighed og for skolen
At møde udfordringer gennem faglighed, kreativitet, dynamik og udvikling
At skabe livsglæde gennem tryghed, overskud, humor, frihed og venskab
Når du færdes på skolen, skal omgangstonen være sådan, at alle befinder sig godt. Du skal være hjælpsom
og positiv over for andre.

På Ferslev Skole ligestilles børnenes faglige, personlige og sociale udvikling for at understøtte udviklingen af
det hele menneske. Dette fordrer et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene om elevernes læring
og udvikling. Samarbejde udspilles i mange sammenhænge, herunder også fællesarrangementer på skolen.
Fællesarrangementer
Som en del af Ferslevs Skoles samlede virke tilrettelægges fællesarrangementer, som har til formål at
understøtte fællesskabsfølelse og opbygge og vedligeholde traditioner i en skole, som er under store
forandringer.
I løbet af skoleåret er der arrangementer som udelukkende er for eleverne og andre arrangementer, hvor
forældrene inddrages.
Fællesarrangementerne medvirker til at opbygge og vedligeholde sociale og kulturelle relationer mellem
elever, personale og forældre på skolen.
Mål:





at grundlægge traditioner i skolen og mellem skole og hjem
at opnå en fælles social og kulturel ansvarlighed hos børn og voksne
at etablere et åbent og loyalt samarbejde mellem skole og hjem
at opnå samhørighed på tværs af klasser, årgange og afdelinger

Principper for Ferslev Skoles fællesskab
Principper:
Fællesaktiviteterne tilrettelægges således, at eleverne kan indgå i fællesskaber på tværs af klasser, årgange
og afdelinger – alt efter aktiviteternes mål og indhold.
Fællesaktiviteterne tilrettelægges i samarbejde mellem skole og fritidsdel, når det er relevant.
Forældrene / klasserådene inddrages i tilrettelæggelse af aktiviteterne, når det er hensigtsmæssigt.
Som i skolens øvrige undervisning forventes det, at eleverne deltager aktivt i de tilrettelagte aktiviteter.
Fællesaktiviteterne kan være af faglig, social, fysisk aktiv eller kulturelt karakter.
I løbet af året er der en række faste fællesarrangementer, som danner en del af skolens traditioner.

Udmøntning af principperne:
På nuværende tidspunkt er der fællesarrangementer vedr.: første skoledag, trimdag, juleklippedag,
juleafslutning, idrætsdag, sidste skoledag, skolefest, fastelavn og venskabsdage. Der kan komme nye
traditioner til og andre kan bortfalde.
Hvert år udarbejdes en oversigt over skoleårets fællesarrangementer. Oversigten findes på skolens
hjemmeside.

Skolebestyrelsen, den 26. maj 2015

