
Det kan du forvente af Sølystskolen  

 At vi arbejder på et højt fagligt niveau både i forhold til børns læ-

ring og trivsel. 

 At vi arbejder som lærere og pædagoger sammen i teams om-

kring klassers og børns trivsel. 

 At vi arbejder med klassen som den bærende enhed og arbejder 

derfor med målrettet klassekultur, klasseledelse og et godt klasse-

fællesskab. 

 At vi har fokus på det enkelte barn og relationerne omkring bar-

net. 

 At vi påtager os som de professionelle altid ansvaret for relationen 

til barnet. 

 At vi arbejder for, at gode normer, arbejdsvaner og omgangsfor-

mer præger skolens hverdag. 

 At vi lægger vægt på at sætte fokus på det gode eksempel frem 

for uheldige episoder. 

 At vi er bevidste om, at børn kopierer voksne. Derfor skal alle voks-

ne i deres virke på skolen optræde som rollemodeller. 

 At vi iværksætter i samarbejder med forældre og barn, ved klare 

overtrædelser af skolens normer for god opførsel, en plan for æn-

dring af adfærd for barnet. 

 At vi har et klart krav om indgriben fra tilstedeværende i alle tilfæl-

de, hvor et barn eller voksen udsættes for uværdig behandling. 

Sølystskolen 

Sølystskolen har høje forventninger til egen praksis - og til forældre og 

elever. 

Forventninger 



Det forventer Sølystskolen af forældrene 

 At man involverer  sig i sit barns faglige udvikling ved at vise sit 

barn, at man er optaget af barnets læring, og ved at understøtte 

barnets nysgerrighed og virkelyst. 

 At man involverer sig i sit barns sociale udvikling ved at vise sit 

barn, at man er optaget af barnets sociale læring og sociale relati-

oner - herunder også barnets relationer på de sociale medier. 

 At man deltager i forældremøder og arrangementer 

 At man holder sig orienteret om informationer, der  sendes ud via 

ForældreIntra. 

 At kommunikation mellem skole og hjem er konstruktiv og or-

dentlig. -Det vil sige, at alle forældre og personaler bestræber sig 

på at tale og skrive pænt til hinanden og om hinanden - også når 

der opstår uenigheder. 

 At man viser respekt for skolens arbejde, personale og andre for-

ældre. 

 At man tager et medansvar for løsning af evt. konflikter eller pro-

blemer i sit barns klasse. 

 

 

Sølystskolens værdier 

Sølystskolens ordensregler er baseret på værdierne 
 

 troværdighed 

 respekt 

 Engagement 

 

Det betyder, at vi på Sølystskolen 
 

 vil hinanden det godt 

 behandler hinanden ligeværdigt 

 passer på os selv, hinanden og skolen 

 respekterer hinandens forskelligheder, roller og funktioner 

 møder hinanden og vores opgaver konstruktivt 

Sølystskolen 



- Hverdagsrutiner med stor betydning for dit barns skolegang 

 

 

Gode hverdagsrutiner er: 
 

 At barnet møder til tiden, mæt og veludhvilet. 

 At barnet får mad i løbet af skoledagen. 

 At barnet kommer forberedt til undervisningen - har læst lektier, 

husket idrætstøj, bøger og skriveredskaber/ computer. 

 At barnet læser hjemme hver dag 

 At man som forældre kun sender SMS’er til sit barn, hvis det er nød-

vendigt og kun uden for undervisningen 

 At barnet har vished for, at voksne hjemme og  i skolen arbejder 

sammen om at skabe de bedst mulige rammer for barnets læring 

og trivsel. 

 

Venlig hilsen - Sølystskolen 

Skolebestyrelsen, SFO-Forældrerådet, Medarbejderne og Skoleledelsen 

Gode hverdagsrutiner 

Sølystskolen 


