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Trivselspolitik
Hvad gør vi for at fremme/sikre trivslen på skolen?
På Buskelundskolen har vi fra skolens start valgt at der skulle være få, men gode
sociale regler.
Vi har følgende fælles regler:
• Vi skal være gode ved hinanden.
• Vi skal være gode ved vores ting

•

Vi har en pæd. platform, der stiller fordringer for at møde børnene hvor de er
- give dem psykologisk ilt. Se Jan Tønnesvang: ”Mødet med barnet”

•

Alle børn har en primærvoksen, som de er tæt knyttet til

•

Hvert team formulerer hvert år en social årsplan, der giver mulighed for at
sætte fokus på trivslen i teamet og i klassen. Her formuleres en række årlige
tiltag.

•

Hver morgen starter dagen i Lilleskolen med en hjemmetid.
I Storeskolen og Projektskolen starter og afsluttes ugen i primærgrupper.
Denne tid sikrer, at der er en ramme for at understøtte arbejdet med trivsel
og tryghed i klassen.

•

Hvert barn har årligt i 3 elevsamtaler med sin primære voksen og trivsel er
altid en del af samtalen

•

2 gange om året er der skole/hjemsamtaler, hvor der sættes fokus på det
enkelte barns faglige og sociale kompetencer både i forhold til hvordan det
enkelte barn har det, og også hvordan det enkelte barn bidrager til
fællesskabet. Disse fokuspunkter kan i samarbejde mellem barn, forældre og
primærvoksen opstilles som udviklingsmål i barnets UVP.

•

De voksne samarbejder i hjemmegruppen/storteamet hvilket betyder, at der
er flere øjne på barnet

•
•

Vi gennemfører jævnligt undersøgelse af elevernes undervisningssmiljø
Årlig kontakt til sundhedsplejersken
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Hvordan sætter vi ind, hvis der er problemer med trivsel?
Hvis det er hjemmegruppen/et hold/et team?
• ”Trivsel” sættes på hjemmegruppens/teamets dagsorden på
hjemmegruppemøde/teammøde
•

Teamet kan få hjælp fra PPR’s AKT - team (adfærd, kontakt, trivsel)

•
•

Teamet kan få hjælp fra skolens AKT lærere
Hjemmegruppen/teamet kan indkalde til forældremøde

Hvis det er en enkelt elev?
• Den primære voksne kan henvende sig til forældrene og forældrene kan
henvende sig til de voksne, hvis trivslen udfordres.
•

Den primære voksne kan få rådgivning omkring eleven på et K-møde
(Koordineringsmøde som afholdes en gang i måneden). Deltagere: TB(ledelsens
repræsentant), psykologen, sundhedsplejersken samt 1 rep. fra
familieafdelingen. Klubben deltager efter behov
Forældre kan inviteres og kan selv ønske at deltage på mødet.

•

Den primære voksne kan få hjælp fra PPR’s AKT team
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