Værdiregelsæt for:

Dalgaardens interne skole

Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde
skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige arbejde med at
etablere et godt psykisk undervisningsmiljø og sikre høj trivsel blandt eleverne.
Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et
værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel
på skolen. I værdiregelsættet skal der indgå en antimobbestrategi, som skal målrette
skolens arbejde mod mobning.
Denne skabelon er målrettet skolens ledelse, bestyrelse og de valgte
undervisningsmiljørepræsentanter fra elevgruppen, som har til opgave at udforme
værdiregelsættet og antimobbestrategien. DCUM opfordrer til, at alle med tilknytning
til skolen inddrages i processen, så værdiregelsættet og antimobbestrategien bliver et
fælles projekt.
En effektiv antimobbestrategi tager sit afsæt i og spiller aktivt sammen med et stærkt,
veldefineret og forankret værdiregelsæt. Værdiregelsættet og antimobbestrategien
hænger derfor uløseligt sammen.

Værdiregelsættet
Et værdiregelsæt sætter ord på skolens kerneværdier for god adfærd blandt ledelse,
personale og elever. Kerneværdierne beskriver, hvordan skolen aktivt arbejder med at
sikre et godt undervisningsmiljø, med fokus på elevernes trivsel og læring.
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Vision
Beskriv kort jeres fremtidige mål med dette værdiregelsæt

Vores mål med værdiregelsættet er at tydeliggøre overfor elever, forældre, personale og eksterne
samarbejdspartnere, hvilke værdier, vi som skole særligt prioriterer at have fokus på.
Vi mener, at det optimale læringsrum, der fordrer udvikling og læring, skal indeholde struktur og på
forhånd kendte aftaler for eleverne. Således at de føler sikkerhed og tryghed ved, at det dels er de
voksne, der er ansvarlige og dels, at de oplever genkendelighed og gentagelser i trænings -og
øvesituationer i hverdagen. Dette er en forudsætning for, at eleverne tør slippe for at have overblik på,
hvad der skal ske. Læringsrummet skal være kombineret med en grundlæggende holdning om, at vi i
rummet er sammen om at gøre, udvikle og lære. Endvidere er det vigtigt, at indholdet, gøremålet eller
aktiviteten er omgivet af accept og respekt og betragtes som værdifuld og nødvendig.

Kerneværdier

Det forstår vi ved kerneværdien

Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god
adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Beskriv jeres forståelse af kerneværdierne.
Overvej hvad værdien skal fremme

Første værdi

Den gode relation.

Anden værdi

Tryghed

Tredje værdi

Respekt

Fjerde værdi

Omsorg

Femte værdi

Læring og udvikling

Kendte voksne (med indgående kendskab til
eleverne).
Eleverne indbyrdes (kendte konstellationer).
Fremmer: gode sociale kompetencer, skaber et
godt læringsrum, hvor eleven tør vise svaghed og
Kendte,
rammer og struktur.
modtageforudsigelige
hjælp.
Kongruens
mellem
ord
og handling.
Tæt forældresamarbejde.
Voksne som tager ansvar.
Trygge læringsrum.
Hensigtsmæssig kommunikation med
udgangspunkt i det enkelte barn.
Rummelighed for diversitet.
Opmærksomme og mentaliserende voksne.
Omsorg for barnets fremtid. Hensynstagen til
folkeskolens værdier (Elevernes alsidige
udvikling og trivsel).

Faglig udvikling med udgangspunkt i den enkelte
elevs potentialer.
Udvikle elevens evne til at mentalisere.
Fokus på faglig progression.
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Kerneværdier i praksis
Beskriv helt konkret, hvordan I vil implementere
jeres kerneværdier i praksis

Første værdi

Relationer: små klasser med velkendte voksne,
som kærer sig om den enkelte elev.

Tag stilling til, hvem der har ansvaret for hvad under
hver kerneværdi

Klassedannelse, personalefordeling, godt
arbejdsmiljø, løbende evaluering, mus,
forældresamarbejde.
Personale Klassedannelse, personalefordeling,
forældresamarbejde, evaluering, samarbejde med
opholdsdelen og profesionelle samarbejdspartnere
Elever Være til stede i skolen, velvilje til at indgå i
fællessaber, opmærksomhed.
Ledelse

Forældre

Anden værdi

Tryghed: Genkendelig struktur og
forudsigelighed. Troværdige, tydelige voksne,
som sikrer et trygt og tillidsfuldt læringsmiljø.

Ledelse

Tilgængelig for eleverne, sikkerhed for at man
bliver set og hørt.

Personale
Elever

Respekt: Vi italesætter og underviser i
hensigtsmæssig social omgang og demokratisk
dannelse med afsæt i den mentaliserende tanke.

Ledelse

Omsorg: Tilgængelige og opmærksomme
voksne.
Elevernes "advokat".
Skabe et udviklende og dannende læringsmiljø.

Ledelse

Samarbejde og positiv indstilling til skolen.

Være tilgængelig for både elever og personale.

Personale
Elever

Viser sig som rollemodeller og guider eleverne.

Respektere hinandens forskellighed.

Forældre

Fjerde værdi

Samarbejde, opbakning og positiv indstillling til
skolen.

At vi fastholdes i at arbejde mentaliserende i en
respektfuld tone.

Personale
Elever

Tydelig og troværdig klasseledelse.

Medansvar for skabe tryghed i fællesskabet.

Forældre

Tredje værdi

Samarbejde, positiv indstillling til skolen.

Drage den daglige og fornødne omsorg for
elevens trivsel, udvikling og læring.

Forsøge at tage hensyn til andre.

Forældre: Samarbejde,

opbakning og positiv indstilling til

skolen.
Femte værdi

Læring og udvikling: Skabe et læringsmiljø,
hvor den enkelte elev kan få udnyttet sine
potentialer bedst muligt, får tro på egne evner og
lyst til læring.

Faglig sparring. Sikre at undervisningen tager
udgangspunkt i folkeskoleloven. Faglig opdatering
af personale.
Personale Udarbejde og arbejde med elevplaner og
årsplaner med afsæt i Fælles Mål. Skabe det
optimale miljø for læring og udvikling.
Elever Medansvar for egen læring og udvikling. Være
læringsparate.
Ledelse

Forældre

Opholdsdelen skal støtte op om, at eleverne er
læringsparate.
Forældre skal støtte op om skolens værdisæt.
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Værdiregelsæt: overholdelse og forankring
Hvordan sikrer I, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på

?

Overvej måder, der kan gøre opmærksom på værdiregelsættet

Hjemmeside, dagbogsprogrammet (personale), klasseregler med henvisning til værdiregelsættet,
værdisæt som del af forældrebrevet, en del af dagligdagens pædagogik, løbende evalueringer med
elevdeltagelse med værdisættet som omdrejningspunkt, præsenteres og drøftes i elevrådet,
elevrådsmedlemmer som værende ambassadør for kerneværdierne i værdisættet.

Hvordan sikrer I ejerskab omkring jeres værdiregelsæt blandt alle på

?

Overvej hvordan I inddrager hele skolen i udformningen og forankringen af værdiregelsættet

Værdisættet er udarbejdet i fællesskab med elever, lærere, pædagoger og ledelse som alle skal opleve
medbestemmelse og ejerskab i værdisættet. Værdisættet skal være dynamisk, hvor eleverne har mulighed
for indflydelse og dermed opleve at være en aktiv medspiller til at opretholde de positive værdier jf.
værdisættet.

Hvad gør I, hvis værdiregelsættet ikke overholdes?
Overvej handlinger, der kan tages i brug, hvis værdiregelsættet ikke overholdes

Værdisættet er et ideal for arbejdet med elever, men som ofte vil bliver brudt. Igennem bl.a.
mentaliserende arbejde vil vi guide elever til en mere hensigtsmæssig adfærd jf. værdisættet. Hvis vi
gentagende gange oplever, at elever og personale er udfordret på, at efterleve hovedbudskabet i
værdisættet skal personalet evaluere på netop dette.
Værdisættet skal bidrage til en kultur der bl.a. bidrager til, at opretholde en hensigtsmæssig adfærd og
som fordrer til gensidig respekt, tryghed, omsorg, relation samt læring og udvikling.
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