
Velkommen til indskolingen 

på Gedved Skole

En væsentlig forudsætning for, at skolen kan fungere i dagligdagen er, at regler og rammer for 

vort samvær er tydelige. Herudover mener vi, at vi skal være tydelige i de krav og forventninger, 

vi stiller til hinanden: Børn, forældre, skolens personale og ledelse. Vi ønsker at styrke det gode 

fællesskab på Gedved Skole, så vore børn får de bedste rammer for trivsel og læring. 

Skoleintra er et fælles kommunikationsredskab for elever, forældre og ansatte.

Vi forventer et godt og positivt samarbejde, som bygger på følgende:

At du som forælder er 

aktiv i dit barns 

skolegang:

• Snak med dit barn om, 

hvad der sker i skolen

• Hjælp med at pakke 

tasken, penalhuset og 

idrætstøjet

• Sørg for gode og 

nærende madpakker

• Hold dig opdateret på 

ForældreIntra

• Bak op om legegrupper

• Deltag aktivt i årshjulet

At du som forælder står ved dit ansvar for 

barnets opdragelse og adfærd:

• Væn dit barn til, at skolen er vigtig

• Lær dit barn at lytte, når andre taler

• Lær dit barn at tage hensyn til andre

• Lær dit barn at have respekt for andres ting

• Lær dit barn at møde til tiden

• Giv dit barn ansvar og pligter under hensyn til 

alder og modenhed

At du som forælder er aktiv i skole-hjem-

samarbejdet:

• Vis tillid og respekt for lærernes og skolens 

arbejde

• Tal pænt om skolen, andre elever og lærere, når 

dit barn er til stede

• Spørg, hvis du er i tvivl

• Vær forberedt til skole-hjem samtale 



Velkommen til Indskolingen 

på Gedved Skole

Gedved Skole tilbyder elever og forældre:

• at lærerne arbejder i team omkring den enkelte årgang med henblik på en god 

faglig og social skolestart

• en undervisning som er tilrettelagt således, at den enkelte elev kan nå de mål, 

som 

er fastsat inden for de nye forenklede fælles mål

• at lærerteamet skaber trygge og udviklende rammer for undervisningen

• årshjul og legegrupper på alle årgange

• elevmedindflydelse 

• et forpligtende skole-hjem samarbejde

• frikvarterer under trygge forhold

• at eleverne laver legeaftaler til frikvartererne 

• at lærerteamet skaber grobund for en årgang og lærer børnene at håndtere 

konflikter

• ugentlige informationer vedr. undervisning/trivsel m.m.

På Gedved Skole kan forældrene forvente:

• at lærerne arbejder engageret

• at lærerne arbejder for at fremme den enkelte  

elevs faglige og personlige udvikling 

• at lærerne holder sig fagligt opdateret

At du som elev gør dit til, at 

klassen er et rart sted at 

være:

• kom ind i klassen, når 

klokken ringer første gang

• lyt til dine kammerater og 

ret dig efter lærerens 

anvisninger

• vær aktiv i undervisningen


