Skolens værdigrundlag
Ådalsskolens virke bygger på fem grundlæggende værdier, som er fremkommet i
en debat blandt lærere, pædagoger og bestyrelsesmedlemmer:
Faglighed - Fordi
− kompetente og livsduelige mennesker er vigtige i nutidens samfund
− alle børn har ret til og behov for at møde faglige krav afpasset efter deres
evner og interesser
− faglige kompetencer giver glæde og selvværd samt lyst til at lære
Tryghed - Fordi
− man fungerer optimalt omgivet af positivitet, tillid og en oplevelse af
sammenhæng
− tryghed er en forudsætning for trivsel, læring og social udvikling
− vi skal turde udvikle nye sider af os selv, udvikle talenter og turde stå
frem
Dialog - Fordi
- vi skal udnytte hinandens styrkesider og at have tillid til hinandens
kunnen
- dialog skaber relationer og engagement
- dialogen skaber selvindsigt og giver mulighed for at spejle sig i andre
- samarbejde mellem alle skolens parter skaber det optimale udgangspunkt
for barnets læring
- dialog er en læring og en forudsætning for demokrati
Respekt - Fordi
- det enkelte menneske er unikt og skal behandles værdigt
- respekt er grundlaget for fælles værdier og holdninger
- vi skal værne om naturen og miljøet
- en pæn og velholdt skole giver et godt arbejdsmiljø
- alle skal tage ansvar for sig selv og medansvar for hinanden
Tradition og fornyelse - Fordi
- skolen skal være et fast holdepunkt forankret i det lokale med en åbenhed
udadtil
- skolen skal være det fundament, der giver plads til udfordringer og
nytænkning
- traditioner skaber samhørighed og fælles identitet med udgangspunkt i en
fælles kulturarv
- en udviklingsorienteret skole er attraktiv for et engageret personale
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Til skolens forældre
Her kan du henvende dig !
Ådalsskolen er en skole, der vægter en god dialog mellem elever, forældre,
personale og ledelse højt.
Det lyder så enkelt, men vi ved alle, at det i hverdagen og i konkrete
situationer kan være svært at vide, hvem man skal henvende sig til. Er det
nu også OK at henvende sig? Er ens problem eller spørgsmål ”stort nok”
osv.
Disse forhold har vi drøftet på et møde både i skolebestyrelsen og i skolens
pædagogiske råd.
Skolebestyrelsen har herefter besluttet at udarbejde denne lille pjece, hvor
du som forældre kan se, hvem du kan rette henvendelse til i de forskellige
situationer, der kan opstå, mens dit barn går på skolen.
Pjecen giver nogle bud på, hvordan du kan forholde dig i forskellige
situationer, og hvem du kan kontakte. Det er ikke en facitliste, men kun en
vejledning, og det er altid sådan, at du hellere må henvende dig én gang for
meget end én gang for lidt. Henvendelser kan foregå telefonisk eller via
ForældreIntra.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har nogle kommentarer.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Mit barn har faglige problemer
•

•

•

Det er helt legalt og en god ide at ringe til en lærer eller en pædagog, hvis du synes,
du har behov for en drøftelse af dit barn. Det er vigtigt, du ikke er beskeden og venter
på, at et problem bliver ”stort nok”, før du tager kontakt.
Har du gentagne gange kontaktet en lærer, og synes du ikke, det hjælper på jeres
problemer, så tag kontakt til skolens ledelse, der måske kan bidrage til en løsning. Du
vil aldrig opleve, at skolens ledelse går uden om en lærer, men skolens ledelse kan
måske være den ekstra samarbejdspartner, der skal til for at løse op for en situation.
”Faglige problemer” kan være mange ting. Dit barn kan være skoletræt, generelt
fungere dårligt, bruge meget lang tid på lektielæsning, føle sig utryg i skolen, eller du
synes noget ikke er helt, som det burde være. Kontakt barnets lærer så hurtigt som
muligt, så problemerne ikke vokser sig for store, før en hjælpende hånd sættes ind.

Mit barn har problemer med kammeraterne
•

•
•

Det er legalt at ringe til andre forældre om problemer mellem børnene, og der skulle
gerne mellem forældrene være et tillidsforhold, som kan medvirke til at gøre det
lettere at ringe til hinanden. MEN – det er altid nemmere at ringe om noget positivt
end noget negativt. Så tag godt imod andre forældre ringer.
Har du forsøgt at kontakte forældrene til de børn, som dit barn har problemer med, og
kontakten ikke har afhjulpet problemerne, så kontakt klasselæreren.
Ved nogle problemer kan der – uden at du måske ved det – være andre børn, der har
de samme problemer. Du kan derfor også tage kontakt til en forældrerådsrepræsentant
og høre, om I kan tage en generel drøftelse, f.eks. på et ekstra forældremøde.

Jeg har problemer med en lærer / pædagog

Hvornår kan jeg bruge forældrene i skolebestyrelsen
•

•

Generelt
•

•

Er du – eller dit barn – og en lærer/pædagog gået lidt skævt af hinanden, og du ikke
synes, det har hjulpet at gå til vedkommende, så tag kontakt til ledelsen. Det betyder
ikke, at du får det igennem, du måske gerne vil, men det betyder, at du kan få nogle
friske øjne til at se på problemerne. Det værste, du kan gøre, er at lade stå til eller kun
at tale om det blandt forældre, så der måske opstår utryghed blandt mange forældre og
efterfølgende rygter, der kan gøre det vanskeligere at løse problemerne.
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Hvis du finder, at nogle forhold er utilfredsstillende, kan du kontakte skolens ledelse.
Måske er de forhold, du er utilfreds med, netop ikke blevet løst, fordi ledelsen ikke
kender til dem.
Det kan også være, at du gerne vil give meddelelse til skolens ledelse om nogle
forhold, som er meget tilfredsstillende, for at styrke skolens positive fremgang.

Lærerne og pædagogerne
•

•

De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer vil altid gerne tale med forældrene om
små og store ting – MEN: vi leder ikke skolen, og vi hverken kan eller vil gå ind i
forhold, der hører ind under skolens ledelse. Det har vi ganske enkelt ikke
kompetence til. Vi kan tilbyde at medvirke til at etablere kontakt til skolens ledelse,
hvis du synes, du selv har svært ved at tage kontakt, eller vi kan medvirke til at tage
forhold op på et generelt plan.
Til gengæld kan du bruge skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer til alt, hvad
der ikke er direkte ledelse som f.eks. holdninger og principper. Gennem principper og
holdningsdiskussioner kan vi påvirke den måde, som skolen ledes og drives på
generelt, og hvor der ikke er tale om konkrete sager. Har du ønsker eller forslag til
generelle forhold, du synes, vi burde tage op i skolebestyrelsen, så er vi kun en
opringning eller en e-mail fra dig.

Skolens personale har naturligvis lige så stor pligt til at henvende sig til jer, hvis de
bliver opmærksomme på problemer med børnene – det være sig faglige problemer,
problemer med andre voksne, med kammerater osv.

Husk:
Samtale fremmer forståelsen

