
 

 

Kulsbjerg Skoles grundholdning er, at læring og udvikling bedst sker i fællesskaber, i gode 
anerkendende relationer og i en positiv stemning.  

Vi bestræber os på at se børnenes styrkesider og anstrengelser i stedet for fejl og mangler. 

Kulsbjerg Skole ser det som sin opgave at skabe undervisning og fritid, der giver de bedste 
muligheder for læring, trivsel og udvikling for alle børn.  

Anerkendelse er 

- at tage børnenes ønsker, behov og følelser alvorligt 

- at lytte og tale ordentligt til hinanden, også i konfliktsituationer 

- at vise hinanden respekt  

- at vi som voksne har ansvaret for relationernes kvalitet 

Derfor arbejder vi imod en kultur, læringsmiljø, adfærd og sprogbrug, der gør skoledagen 
god for alle. Den måde, vi taler med hinanden på, er vigtig for, hvordan vi trives, og for det 
faglige udbytte af undervisningen. På Kulsbjerg Skole skal voksne og børn omgås på en 
positiv, respektfuld og engageret måde.  

Samarbejde mellem skole og hjem  
Lærere, pædagoger og ledelse er vigtige rollemodeller, når vi sætter kursen i udviklingen af 
vores skole. Vi taler med eleverne om et godt fagligt og socialt skolemiljø og sammen 
udvikler vi kulturen på Kulsbjerg Skole. 
 

Som forælder med barn på Kulsbjerg Skole er du også en vigtig medspiller og rollemodel. 
Derfor vil vi gerne invitere dig med om bord, når vi sætter kursen i udviklingen af vores skole. 
 
Vi har gode børn, en god skole og kan lykkes sammen! 
Derfor beder vi alle forældre, om at tage en snak med deres barn om, hvordan vi i skolen 
skal opføre os og tale til hinanden, så alle oplever et godt fagligt og socialt skolemiljø, 
herunder hvad vi hver især kan gøre.  

Handleplan 
For at kunne leve op til ”Bedre skolemiljø for alle” har vi lavet en handleplan til personalet. 
Handleplanen ligger som bilag til dette visionspapir og skal læses som personalets guide til 
hvad vi kan gøre, når elever udfordrer vores ønskede kultur og læringsmiljø. 
Handleplanen skal ses i naturlig sammenhæng med skolens vision og værdisæt 
(skoletrekanten), og det positive menneskesyn, der er indlejret her. Vision og værdisæt 
ligger også som bilag. 

Handleplanen har en række konkrete fokuspunkter: 

 Den gode tone. 
 At være læringsparat. 
 Brug af IT og iPads til læring. 
 Når man skal lære på skolen, skal man være på skolen.  
 Vi passer på skolen og inventaret. 
 Voldelig, aggressiv eller respektløs adfærd 

Fokus på kultur, læringsmiljø, adfærd og sprogbrug på Kulsbjerg Skole 

BEDRE SKOLEMILJØ FOR ALLE 
 



 

 Røgfri skoletid og skole 

Evaluering 
Bedre skolemiljø vil løbende blive vurderet i samarbejde med skolebestyrelsen. 
Efterfølgende vil skolen og bestyrelsen orientere i nyhedsbrev om udviklingen i forhold til at 
nå målet om bedre kultur, læringsmiljø, adfærd og sprogbrug på skolen. 
 

Bilag 

 Kulsbjerg Skole – Handleplan for bedre skolemiljø 
 Kulsbjerg Skole – Vision 
 Kulsbjerg Skole – Værdisæt (skoletrekanten) 


