Mellemtrinnet








Da der senere i skoleforløbet
stilles store krav til samarbejde/
gruppearbejde tilrettelægges undervisningen, så eleverne øves i
denne arbejdsform.
Vi vil signalere, at vi har en
holdning til omgangstonen /
omgangsformen
For at ruste børnene bedst muligt, sætter vi fokus på, at børnene lærer ansvarlighed og selvstændighed.

Ulstrup Skole er et dynamisk lærested og et trygt værested for
elever og ansatte.

Ulstrup Skole

Ulstrup Skole vil:


at undervisningen er præget af høj
faglighed



at alle føler ansvar for sig selv og
hinanden i respekt for fællesskabet



at have klare rammer for skolens
og hjemmenes ansvar



at sund levevis er en naturlig del af
skolens hverdag



være i tæt samspil med lokalsamfundet



have øje for verden omkring os

I mellemgruppen arbejdes endvidere med tværfaglige emner.

Ulstrup Skole

Forventninger
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Forventninger
til forældrene

At børnene hjemmefra har værdier,
der sigter mod, at man tager hensyn
til hinanden, taler pænt og respekterer hinanden på trods af forskelligheder.
At forældrene er loyale over for skolen.
At børnene er friske og udhvilede,
når de møder i skole.
At børnene møder til tiden.

Forventninger
til skolen

At lærerne møder børnene positivt,
behandler dem med respekt og tager
dem alvorligt.
At lærerne udfordrer børnene fagligt
på det niveau, de befinder sig på.
At skolen giver besked ved væsentlige ændringer i børnenes skemaer.
At lærerne arbejder for at skabe god
trivsel for klassen og den enkelte elev.

At forældremappen og kontaktbogen
bliver tjekket jævnligt.

At skolen orienterer om klassens årsplaner.

At forældrene er aktive i skole hjem samarbejde og deltager i arrangementer på skolen.

At skolen giver løbende information
elektronisk eller som kopi.

At forældre påtager sig et medansvar
for, at lektierne bliver lavet.

At skolen er tydelig omkring forventninger til børnene.

At forældrene informerer skolen,
hvis barnet mistrives, samt ved familiemæssige ændringer.

At skolen henvender sig, hvis den
vurderer, at barnet mistrives

At forældrene tager et medansvar
for, at alle børn er en del af fællesskabet.

Forventninger
til eleverne

At du møder velforberedt til undervisning
At du har de ting med, der skal bruges i
undervisningen
At du har spist morgenmad og har madpakke med eller spiser i skolens café
At du taler pænt til andre
At du behandler andre ordentligt
At du husker at aflevere information fra
skolen derhjemme

