Skolens mål.

Gensidige forventninger
Det er Felsted Centralskoles mål at skabe
de bedste forudsætninger for elevernes
indlæring og trivsel i et samarbejde mellem elever, forældre og lærere/
pædagoger.

elever

Det er Felsted Centralskoles mål at skabe
mulighed for, at den enkelte elev løbende
udvikler selvværd og sine evner til at skaffe sig de oplysninger og erfaringer, der
sætter vedkommende i stand til at kunne
træffe kvalificerede valg.
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Gensidige forventninger —det handler om samarbejde!
Hjemmet/forældre

Elever på mellemtrinnet

Lærere og pædagoger

Vi forventer, at I

Vi forventer, at du

Er engagerede i jeres barns skolegang

Deltager aktivt i din skolegang

Skolens forældre og elever forventer,
at I i forhold til

Bakker op om skolens arbejde
Deltager i forældremøder og samtaler
Læser og svarer på henvendelser

Arbejder så godt du kan
Samarbejder med lærerne om nye mål
Er opmærksom i timerne
Har lavet dine lektier

Undervisningen
Møder velforberedt
Giver alle børn mulighed for at lære noget

Tager medansvar for fælles trivsel
Sørger for en god start på dagen
- Veludhvilet, morgenmad, madpakke og velforberedt.
Er imødekommende overfor klassekammerater og deres forældre
Deltager i sociale arrangementer
Orienterer skolen, hvis der sker ting som
påvirker barnet meget

Tager medansvar for fælles trivsel
Sørger for en

god start på dagen

- Veludhvilet, morgenmad, madpakke
Taler ordentligt og med respekt til andre
Er en god kammerat
Taler med en voksen, hvis du/klassen har problemer
Er med mod mobning

Henvender jer, hvis barnet har problemer

Lærer jeres barn god opførsel
Vise respekt overfor andre
Tale pænt til og om andre
Vise respekt over for egne og andres ting

Trivsel
Tager udgangspunkt i elevernes stærke sider
for at styrke deres selvværd
Er åbne og lydhøre og altid tager et barn alvorligt
Har fælles holdning til arbejdet i klassen / på
skolen
Har fokus på trivsel og god tone.
Er hjælpsomme og venlige

Møder med en positiv indstilling
Er klar og parat til skoledagen
Medbringer de nødvendige ting
Hører efter hvad de voksne siger

Samarbejde med hjemmet
Prioriterer et godt skole-hjemsamarbejde
Kontakter hjemmet hurtigt, når det er nødvendigt vedr. læring, trivsel eller opførsel.

Ved at skolen kommer før fritidsinteresser

Omtaler skolen positivt og samarbejder!

Gør dig umage med din skole og samarbejder!

Møder forældre og elever åbent og positivt
og samarbejder!

