
• Du overholder aftaler og mødetider
• Du holder orden og rydder op efter 

dig selv
• Du respekterer klassens og skolens 

regler
• Du er klar til læring ved timens start

• Store og små børn hjælper 
hinanden

• Du kan se situationer fra flere 
sider

• Du respekterer andres grænser

• Du har positive forventninger til 
andre

• Du  ser situationer fra flere sider
• Du respekterer andres grænser
• Du har positive forventninger til 

andre
• Du viser interesse for dit barns 

klassekammerater og deres 
forældre

• Du ser situationer fra flere sider
• Du respekterer andres grænser
• Du har positive forventninger til 

andre
• Du ser det enkelte barns poten-

tiale og viser interesse

• Du medvirker til, at dit barn er klar til 
dagens program

• Du holder dig orienteret om barnets 
skolegang via Intra

• Du er loyal overfor skolen og dens 
medarbejdere

• Du udfordrer eleverne, så de bliver 
så dygtige, som de kan

• Du tager udgangspunkt i den 
positive intention i handlinger og 
henvendelser

• Du sikrer et godt læringsmiljø 

• Du hilser på dem du møder
• Du viser interesse for andre men-

nesker
• Du deltager aktivt i læringssitua-

tionerne
• Du lytter til andre, er medlevende 

og lader dig ikke forstyrre af IT-
devices

• Du hilser på dem du møder
• Du er engageret i dit barns skole-

dag
• Du giver konkret og anerkenden-

de feedback 
• Du lytter til andre og er medle-

vende

• Du hilser på dem du møder
• Du lytter til de enkelte børn og 

forældre
• Du giver konkret og anerkenden-

de feedback 
• Du er engageret i børns læring 

og udvikling

• Du er opmærksom på, at alle er 
med i fællesskaber

• Du respekterer andres forskellig-
heder

• Du er en del af klassefællesskabet

• Du bakker op om og deltager i 
klassearrangementer  mv.

• Du respekterer andres forskellighe-
der

• Du er opmærksom på, at alle er 
med i fællesskaber

• Du sikrer, at alle er med i fælles-
skaber

• Du medvirker til at fastholde og 
udvikle skolens traditioner

• Du skaber rammer for læring og 
udvikling i fællesskaber

Det betyder 
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samtaler

Forældremøder

Skoleårets 
start

Klassen 
Elevråd
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Klassen
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elev Lærer/
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Afd. møde
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Med-udv.

Team
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Ledelse

Ledelse

MUS

Ledelse+teams
(Skole/SFO)

Ledelse+teams
(Skole/SFO)

Forankring af 
værdier – årshjul

Inderkreds: Elever, klasser
Mellemkreds: Medarbejdere
Yderkreds: Forældre m. fl.


