Trivselsstrategi på Brøndbyvester Skole
Vores strategi for arbejdet med børns trivsel dækker tiltag, der fremmer trivsel og ved at tage initiativer til tidlige indsatser. Alle har et ansvar for at alle trives og for at gribe ind, hvis vi oplever, at børn
ikke trives. Forældre, skolens personale og eleverne har et fælles ansvar for at samarbejde om trivslen.
Trivselsstrategien skal ses som en del af skolens værdigrundlag og en udmøntning af denne.
Skolens antimobbestrategi er en del af skolens trivselsstrategi, da vi ønsker at forebygge og lave tidlige indsatser ift. mobning. Når vi identificerer vedvarende drillerier eller chikane tilrettelægges individuelle og konkrete indsatser med afsæt i det aktuelle forhold. Vi har alle et ansvar for at identificere disse forhold samt tage aktiv og konstruktiv del i løsningen.
Vores mening om trivsel:
 At du er med til at skabe et godt læringsmiljø.
 At du er en del af fællesskabet på Brøndbyvester Skole.
 At du behandler andre, som du selv vil behandles.
 At du ser glade børn og voksne.
Det gør vi i praksis:
 Vi taler om sprogets betydning for samvær med hinanden, både imellem lærer/elev, elev/elev,
lærer/forældre, elev/forældre og forældre/forældre.
 Vores tiltag i skolen udarbejdes konkret i situationen med hjælp fra skolens ressourcepersoner;
vejledere og inklusionskoordinator.
 Ressourcepersonerne analyserer på praksis og tager udgangspunkt i den konkrete situation, da
ingen sager er ens. Når et forløb er i gang, evalueres det med de implicerede aktører, som vurderer om sagen er løst eller om nye tiltag skal iværksættes.
 Vejledere indgår i samarbejde med klasseteams i forløb med enkelte elever, klasser og forældre.
 Klasseteams underviser i brugen af digitale medier.
Det gør forældre i praksis:
 Går i positiv dialog med skolens personale.
 Taler med dit barn om dine forventninger til skolearbejdet.
 Taler med dit barn om, hvordan man agerer på skolen og i klasserummet.
 Orienterer dig på de sociale medier i forhold til dit barn.
 Deltager i klasse- og mødeaktiviteter.
 Deltager og bidrager i klassens sociale liv
Det gør vi sammen i praksis:
 Vi indgår i en konstruktiv dialog.
 Vi har tillid til og respekt for hinandens viden og praksis.
 Vi støtter op om forældreforeningen.
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