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Indledning: 

 

Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i 

Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”. 

 

Ifølge bekendtgørelsen skal værdiregelsættet bidrage til at opfylde folkeskolens formål og 

angive retninger for god adfærd med fokus på trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø med 

respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og ansatte. 

Værdiregelsættet skal derfor ifølge bekendtgørelsen også indeholde en antimobbestrategi. 

 

Motivation for et værdiregelsæt 

 

Et værdiregelsæt fungerer som en fælles platform og sætter samtidig retning på en række 

refleksioner, handlinger og prioriteringer i skolen. Fordelene ved et værdiregelsæt er: 

 At alle -, forældre, elever, børn, lærere, pædagoger og ledere, i og omkring skolen 

har kendskab til skolens vision 

 At alle bliver bevidste om hvilke værdier, der skal være bærende i forhold til at nå 

visionen 

 At alle får grundlag for at handle i overensstemmelse med skolens værdisæt, så 

aktiviteterne bringer skolen tættere på visionen 
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Et værdiregelsæt bliver således den enkelte skoles helt særlige profil, særkende og 

fundament. Det skal være vores motivation i processen 

 

Definition af værdiregelsæt 

 

Værdier: Vores værdier er det, som fortæller os, hvad der er rigtigt, godt og positivt. 

Værdier udtrykkes i begreber eller ord, der beskriver intentioner. Værdierne er det, som 

begrunder vores handlinger. 

Værdiregelsæt: Er en fælles ramme for skolens forældre, elever, børn, lærere, pædagoger 

og ledere. Rammen giver et grundlag for refleksion over, hvilken handling, der vil være 

mest hensigtsmæssig i en konkret situation. Værdiregelsættet forankrer værdierne i 

hverdagen gennem forskellige roller og ansvarsområder for elever, personale og forældre, 

gennem nogle konkrete regelsæt, fx samværsregler og ordensregler gennem en overordnet 

antimobbestrategi/trivselspolitik. 

 

Processen 

 

Værdiregelsættet er blevet til i samarbejde med såvel ansatte, skolebestyrelse, afdelingsråd 

og elevråd, og skal ses som skolens helt særlige profil, særkende og fundament. 

 

Nordskolen rummer skoleafdelingerne Odden, Billesvej, Grundtvigsvej, Egebjerg og Højby. 

Vi har 4 SFOafdelinger: Odden, Billesvej, Egebjerg og Højby og 2 vuggestuer/børnehaver 

på Odden og i Egebjerg. 

 

Indhold: 
 

1. Vores vision og mål  
 

2. Vores værdier, deres betydning og funktion i praksis 
 

3. Regelsæt og prioriteringer  
 

4. Trivsels- og antimobbestrategi 
 

5. Sammenhæng og udbredelse 
 

6. Opfølgning og evaluering 
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1. Nordskolens vision og mål  
 
 

 
for fremtidens Ahlmann-S 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Nordskolens værdier, deres betydning og funktion i praksis 
 
Værdierne skal understøtte skolebestyrelsens vision og Odsherred Kommunens børne- og 

ungepolitik. Værdierne skal være det fundament, som medarbejderne bygger deres 

arbejdsmæssige hverdag på og skolens relationer ligeledes bygges på. 

 
Engagement 

 
 

Nordskolen har engagerede lærere og pædagoger, 

 

fordi engagementet styrkes, når det vi laver, også giver mening for både børn og voksne. Det handler om 

at skabe sammenhæng mellem Nordskolens mål og værdier og ens egne.  

 

 

 

 prioriterer Nordskolens kerneopgaver med understøttelse af trivsel, udvikling og læring. 

 bruger tidssvarende og differentierede undervisningsmetoder. 

 skaber tryghed, helhed og sammenhæng i børnenes tilværelse fra start i vuggestuen og op gennem hele 
uddannelsesforløbet. 

 ser det enkelte barn og dets potentiale. 

 er nærværende, deltagende og engagerede voksne. 

 arbejder med elevers læring inden for fællesskabets rammer 

 møder børn med et positivt og anerkende børnesyn 

 

 

Det gør de ansatte: 
 

Nordskolen er et fagligt stærkt, rummeligt 

fællesskab, der vægter udvikling af livsduelighed for 

alle børn og unge.  

Det er vores mål at forældrene i Odsherred har 

folkeskolen som den foretrukne skole fordi skolen 

vægter et fagligt stærkt niveau og et rummeligt, 

socialt fællesskab. 
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Nordskolen har brug for engagerede børn og unge,  

fordi aktive og engagerede deltagere skaber medindflydelse og derved en mere inspirerende og indholdsrig 
hverdag. 

 

 

 møder velforberedte og parate til dagen. 

 deltager aktivt i det sociale liv. 

 er modige og klar til hverdagens læring og udfordringer. 

 

 

Nordskolen har brug for engagerede familier,                                                           

 fordi familiens voksne er de vigtigste rollemodeller for de unge og børnene. Når familien engagerer sig i og 
anerkender skolen, oplever de unge og børnene, at skolen og børnehaven er vigtig. 

 

 

 

 holder sig orienteret i den løbende information fra Nordskolen 

 sørger for, at børnene møder til tiden, er veludhvilede og velforberedte  

 udtrykker sig loyalt om Nordskolen og Nordskolens medarbejdere 

 tager kontakt til Nordskolens medarbejdere, så snart de undrer sig over eller har spørgsmål til 
hverdagens praksis 

 taler altid positivt om kammerater og deres familier foran børn 

 udtrykker sig respektfuldt om Nordskolen 

 

Fællesskab(else) 
 

Fællesskabelse er, 
 
at vi sammen kan mere end hver for sig. Når vi søger fælles forståelser, oplevelser og skaber fælles mål. Det 

kan gøres via inddragende samtale og ved at støtte hinanden både fagligt, socialt og personligt. Det skaber ro 

og harmoni – for os selv, men også for vore børn og deres familier.  

 

Både børn, unge og voksne er en del af stærke, meningsfulde og forpligtende fællesskaber, hvor forskellighed 

er en styrke. Jo mere, vi (fælles)skaber og fælles udvikler sammen, jo bedre! 

 
  

Det gør eleverne/børnene: 
 

Det gør familierne: 
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 vægter fællesskabet i klassen, gruppen og på afdelingen højt. 

 arbejder målrettet med klassens/ gruppens sociale liv, så alle trives og føler sig som en del af 
fællesskabet 

 værner om samhørighed via traditioner. 

 arbejder med samarbejds-, team- og klasserumssøvelser i klassen/gruppen, så eleverne udvikler 

sociale færdigheder. 

 samarbejder med alle parter inde i og omkring afdelingen og Nordskolen, så det giver de bedste 

resultater. 

 

 

 

 

 tager hensyn til hinanden og udviser en adfærd, der får alle i klassen/gruppen til at føle sig som en del 

af fællesskabet. 

 bidrager til og følger fælles samværsregler i klassen/gruppen. 

 deltager positivt og engageret i arrangementerne. 

 tager ansvar for hinanden og øver sig i at håndtere konflikter på en fornuftig måde. 

 samarbejder. Det giver det bedste børne- og ungeliv. 

 

 

 
 

 lærer børnene en hensynsfuld og høflig omgangsform baseret på respekt og accept af forskelle. 

 bakker op om Nordskolen og den konkrete afdelings normer, værdier og regler og henvender sig til de 

relevante ansatte, hvis der er noget de undrer sig over og ønsker en nærmere forklaring på. 

 tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med de praktiske gøremål f.eks. ved at bakke op om 

fællesarrangementer og klassearrangementer såsom fødselsdage eller legegrupper i de små klasser. 

 interesserer sig for børnenes skolegang/børnehaveliv og hjælper med, at lektierne er i orden. 

 

 

 

 

 

Tillid 
 

Tillid er bestræbelsen på et positivt og åbent skole-barn-hjem-samarbejde,  
 
som kan medvirke til en god skolegang for det enkelte barn. At der er tillid betyder at vi snakker om og 
håndterer de ting der opstår i en ånd af gensidig støtte og opbakning. Det skaber et trygt miljø. 
  

Det gør de ansatte: 
 

Det gør eleverne: 
 

Det gør familierne: 
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 tror som udgangspunkt på det bedste i det enkelte menneske og dets handlinger dvs. at enhver 

handler fornuftigt og loyalt. 

 tager så vidt muligt udgangspunkt i børnenes stærke sider 

 er opmærksomme på de signaler eleverne udsender og handler derpå. 

 tager vare på hinanden. Her har man en særlig forpligtelse i de nære netværk (teams/ 

pædagoggrupper). 

 i eventuelle konfliktsituationer taler man med hinanden – ikke om hinanden. 

 Sørger for arbejdsro og et trygt læringsmiljø. 

 

 

 

 

 

 er parate til at modtage undervisning, når læreren møder i klassen. 

 bakker læreren og kammeraterne op og bidrager positivt til undervisningen f.eks. ved at tage ansvar 

for arbejdsro, være stille, når andre taler og tale respektfuldt til hinanden. 

 er bevidste om, at ikke alle lærer lige hurtigt og på samme måde, og giver plads til, at alle får mest 

muligt ud af undervisningen. 

 tager medansvar for at undervisningen lykkes. 

 

 

 
 

 er gode rollemodeller for deres børn både i tale og handling 

 fortæller skolen, hvad den har brug for at vide i forhold til barnets hverdag og trivsel 

 bidrager til at lave fælles samværsregler op gennem børnehave- og skoleforløbet (f.eks. 

fødselsdagsaftaler og alkoholaftaler) 

 kontakter lærerne/pædagogerne når der er noget man undres over  

 respekterer lærernes/pædagogernes aftalte træffetider 

 fører en konstruktiv dialog med hinanden og med skolens medarbejder 

 

 

 

 

 
Respekt 

 
 

På Nordskolen er respekt,  

 

lig med forståelse og anerkendelse af hinanden og hinandens forskellige holdninger. Alle skal accepteres 

uanset social og etnisk baggrund og alle behandler andre ordentligt og viser hensyn til andres behov og 

følelser. På Nordskolen opfattes enhver som ligeværdig. 

Det gør de ansatte: 
 

Det gør eleverne: 
 

Det gør familierne: 
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 prioriterer Nordskolens kerneopgaver med understøttelse af trivsel, udvikling og læring – personligt, 
fagligt og socialt 

 har et ansvar for at børn, familier og kollegaer mødes med respekt 

 har et ansvar for at lokaler, rum og udstyr omgås med respekt og omtanke. 

 følger op på børn og unges mulighed for at blive mødt respektfuldt, så børn og unge dermed lærer at 
respektere hinanden og hinandens holdninger 

 lærer børnene at hjælpe hinanden og vise hensyn 

 lægger op til at diskussioner er sunde, og at man kan gå på kompromis og være demokratiske 

 er rollemodeller for respektfulde dialoger 

 

 har et ansvar for at møde kammerater, lærere og pædagoger og øvrige ansatte med respekt 

 lytter til hinanden og giver andre plads til at have holdninger. Det er i orden at være uenige på en 
respektfuld måde 

 respektere lokaler, rum og udstyr. 

 at ens private ting respekteres. 

 at man husker på, at man skal behandle andre som man gerne selv vil behandles. 

 

 

 

 har et ansvar for at møde skolens børn, familier og ansatte med respekt. 

 deltager i sociale arrangementer og bakker op om klassens og institutionens trivselsarbejde. 

 respekterer og deler skolens indsats for at gøre vores børn dygtigere. 

 udtrykker sig loyalt om Nordskolen og Nordskolens medarbejdere 

 taler respektfuldt om skolen med sine børn og henvender sig direkte til skolens ansatte hvis man har 
kritik. En henvendelse må ikke gå igennem eller overhøres af børn. 

 

3. Regelsæt og prioriteringer  
 

 

På Nordskolen 
 

 

 viser vi hinanden hensyn og hjælper hinanden, bl.a. fordi gode kammerater arbejder 
bedre sammen 

 har vi en god omgangstone, bl.a. fordi et godt arbejdsklima giver et godt læringsmiljø  
 mobber vi ikke hinanden, fordi et godt sammenhold styrker indlæringen og selvværdet 
 passer vi godt på skolen, bl.a. fordi en ren og pæn skole er forudsætningen for den daglige 

arbejdsglæde  
 

 

Det gør de ansatte: 
 

Det gør eleverne/børnene: 
 

Det gør familierne: 
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4. Trivsels- og antimobbestrategi med fokus på skolebørn 

 
 
Ved trivsel forstår vi 

 At man er glad for at komme i skole 

 At man føler sig tryg 

 At man har tillid til dem, man omgås 

 At man føler sig anerkendt (set, hørt og forstået). 
 
Hvad forstår vi ved mobning 
En særlig form for mistrivsel er mobning. Herved forstår vi 

 At barnet bevidst bliver holdt uden for fællesskabet 

 At barnet vedvarende bliver drillet 

 At barnet systematisk bliver forfulgt (fysisk/psykisk eller via digitale midler). 
 
Sådan skaber vi trivsel 

 Vi har alle en grundlæggende, anerkendende tilgang i vore relationer 

 Vi arbejder med klasseledelse, klasseregler, Cooperative Learning og inklusion  

 Vi holder trivselsdage 

 Vi har venskabsklasser og frikvartersvenner, når der behov for en indsats 

 Vi bruger klassesamtaler og elevsamtaler 

 Vi har AKT-medarbejdere 

 AKT’erne gennemfører trivselsforløb efter behov 

 Alle arbejder med trivsel i SFO’en og i skolen 

 Vi etablerer legegrupper i indskolingen, 
 
 
 
 
Sådan bekæmper vi mobning og mistrivsel, når der er behov for det 
 
At et barn ikke trives, kan bl.a. ses ved 

 At barnet er ked af at komme i skole  

 At barnet har mange fraværsdage 

 At barnet isolerer sig og/eller ikke har nogen at være sammen med. 
 
Hvad gør vi for de direkte involverede? 

 Gennem samtaler afdækker evt. årsager til mistrivslen 
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Klasseplan (teamet eller SFO’en) 

 Samtaler med de involverede parter og indgår aftaler 

 Samtaler med hele klassen, hvis det er relevant og indgår aftaler 

 Informerer – evt. involverer forældre 
 
Hvis situationen ikke kan løses på klasseniveau, går vi videre på: 
 
Skoleplan (ledelsen) 

 Samtale med berørte elever og deres forældre. 

 Udarbejder af handleplan 
 
Hvis vi oplever mistrivsel så vil vi 

 Involvere relevante parter i arbejdet med en handleplan (det kan være kammerater, 
lærere/pædagoger, AKT, forældre, PPR). 

 
 

5. Sammenhæng og udbredelse 
 
 

 Værdiregelsættet er forbundet med undervisningsmiljøvurderinger, trivselsmålinger og 
arbejdsmiljøvurderinger  

 For at sikre, at værdiregelsættet bliver kendt og implementeret på hele skolen 
præsenteres værdiregelsættet via afdelingsrådene for skolens forældre på forældremøder 

 Ledelsen sikrer, at værdiregelsættet er tilgængeligt i opdateret version på skolens 
hjemmeside 

 
 
 

6. Opfølgning og evaluering 
 

 Værdiregelsættet sættes konkret på dagsordenen hvert år på skolernes trivselsdag (den 
første fredag i marts). 

 Den enkeltes trivsel er et emne i skole-hjem-samtaler for børnenes vedkommende og i 
MUS/TUS-samtaler for medarbejdernes vedkommende.  

 Årlige evalueringer i Nordskolens elevråd, afdelingsråd og skolebestyrelsen. 
 
 
 

 

 

 

 

Værdiregelsættet er godkendt af Nordskolens bestyrelse d. 2. marts 2017 
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