
Velkommen til udskolingen

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, at

• barnet har fået sund 

morgenmad 

• og får sund mad i løbet af 

dagen

• barnet er veludhvilet

• forældrene tager medansvar 

for fællesskabet ved at støtte 

op om klassens regler for 

samvær

Vi forventer, at forældre

• deltager i forældremøder og skole-

hjem samtaler

• deltager i Horsens Kommunes 

uddannelsesmesse sammen med sit 

barn

• bakker op om årshjulet og skolens 

arrangementer f.eks. kulturaften og 

andre sociale arrangementer

• omtaler skolen positivt i sit barns 

påhør

• betragter forskellighed som en 

ressource

• løser eventuelle problemer i 

konstruktivt samarbejde med de 

involverede parter

• viser interesse for og støtter barnets 

lektielæsning

• giver besked via kontaktbogssystemet,

• når der er fravær 

• bestræber sig på at planlægge 

familiens ferier i skolens ferieperioder

• bakker op om kommunens IT-politik 

om, at eleverne selv medbringer deres 

eget digitale penalhus (fx. PC)

• samarbejder om at gøre eleverne 

uddannelsesparate



Velkommen til udskolingen

på Gedved Skole

Vi forventer, at eleven

• møder til tiden

• er veludhvilet

• er forberedt og deltager aktivt i 

undervisningen, også når det er 

anderledes skoledage

• respekterer, at man er 

forskellige

• er en god kammerat

• 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

• har lyst til at lære

• arbejder aktivt på at blive 

uddannelsesparat

• kan samarbejde med de fleste

• medbringer skriveredskaber, 

bøger og opladet PC til timerne

• holder sig orienteret om lektier

• laver daglige lektier og 

afleveringer til tiden

I forældre kan forvente, at 

personalet

• ser forskellighed som en ressource

• tager udgangspunkt i elevernes 

forskellighed

• indgår i konstruktivt samarbejde 

om eleven

• drager omsorg for den enkeltes og 

for klassens trivsel

• har fokus på elevens stærke sider

• arbejder på at gøre alle elever 

uddannelsesparate både fagligt, 

socialt og personligt.

Gedved Skole er en del af Klynge Nord 

i Horsens Kommune. Det betyder, at 

skolen har et tæt og forpligtende 

samarbejde med Egebjergskolen og 

Østbirk Skole. Eleverne kan derfor 

forvente, at dele af undervisningen kan 

foregå på andre skoler sammen med 

andre elever.


