VÆRDIREGELSÆT
Lergravsparkens Skoles værdigrundlag og handleplan.
Lergravsparkens værdigrundlag bygger på høj faglighed, tryghed og tillid, kreativitet og fællesskab.
Derfor er det skolens opgave at tilrettelægge en undervisning og i samarbejde med forældre skabe en skoledag som
rummer;

Faglighed
-

Høj faglighed for alle elever.
At eleverne forbliver motiverede for at lære.
At eleverne opnår faglig succes.
Eleverne gøres aktive og ansvarlige i læringssituationer.
At have tydelige mål for undervisningen og den enkelte elev.

Tryghed og tillid
-

Skolen skal være et trygt miljø gennem samhørighed, tillid og trivsel.
Traditioner, der er med til at skabe glæde og tryghed.
At dialog, information og adfærd præges af tillid og respekt.
At eleverne får gode overgange i deres skoleliv.

Kreativitet og fællesskab/venskab.
-

Kreativitet i alle fag og omgivelser.
At eleverne, forældre og medarbejdere oplever én fælles skole.

Handling:
-

Vi tager ansvar for vores fælles skole.
Vi handler aktivt på vores værdigrundlag.
Vi tager os godt af nye elever, forældre og medarbejdere med faste procedurer.
Vi har omsorg for hinanden.
Vi har et tæt forældresamarbejde.
Vi har en effektiv og struktureret mødekultur, der er præget af ansvarlighed.
Vi har et velfungerende kompetence center.

Skolens forventninger til forældrene
I Folkeskolelovens §1 står: “ Skolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige og personlige
udvikling.
I samarbejde stiller man krav til hinanden i gensidig respekt. Det tættere samarbejde omkring den enkelte elev eller
klasse foregår mellem klassens lærere og forældrene.
Det er målet, at samarbejdet omkring det enkelte barn og omkring Lergravsparkens Skole i almindelighed skal fremme
barnets udvikling og medføre at alle børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere opnår indflydelse på og føler
medansvar for undervisningen.

Der er nogle forpligtelser der er fælles for alle hjemmene:
at se efter hver dag, om der er meddelelser fra skolen.
at se efter om penalhuset indeholder blyanter, lineal, viskelæder m.m.
at sørge for der er bind om bøgerne.
at sørge for at skoletasken er pakket, så de bøger, gymnastiktøj, badetøj osv, der skal bruges i dagens aktiviteter er med.
at sørge for eleverne møder til tiden og har madpakke med.
at sørge for eleverne er klædt på til årstiden.

