
Velkommen til mellemtrinnet

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:

Vi forventer, at forældrene

• sikrer, at barnet møder veludhvilet i skole

• sikrer, at barnet har fået morgenmad og har madpakke med

• altid omtaler skolen positivt i barnets påhør, og eventuelle problemer løses i 

konstruktivt samarbejde med de involverede parter

• betragter forskellighed som en ressource

• tager medansvar for fællesskabet og alle børns trivsel i klassen 

• deltager i forældremøder og skole-hjem samtaler

• støtter op om klassens årshjul samt hyggegruppearrangementer 

• viser interesse for og støtter barnet i dets skolearbejde

• holder sig orienteret på ForældreIntra og anvender det i kommunikation med 

skolen



Velkommen til mellemtrinnet

på Gedved Skole

Vi forventer, at medarbejderen

• er den gode rollemodel

• ser forskellighed som en ressource

• tager udgangspunkt i elevernes 

forskellighed

• har fokus på elevens stærke sider

• indgår i et konstruktivt samarbejde om 

eleven

• drager omsorg for den enkeltes og for 

klassens 

trivsel

• fører en ligeværdig dialog

Vi forventer, at eleven

• er undervisningsparat ved 

timens start

• er forberedt og deltager 

aktivt i undervisningen

• opfatter klasse-kammeraters

forskellighed som en styrke

• taler pænt til andre

• behandler andres ting med 

respekt

• deltager i klassens 

arrangementer

• tager ansvar for sig selv og 

andre

• er en god ambassadør for 

skolen


