Politik vedrørende trivsel og mental sundhed i Troldehøj og i Klinkby Skole/SFO:
I landsbyordningen i Klinkby prioriterer vi børnenes trivsel og mentale sundhed meget højt. Vi
ønsker at bibringe alle børn selvværd, rummelighed og ansvar, ligesom vi håber, vi kan hjælpe
med at etablere en positiv tilgang til tilværelsen. Dette kan kun ske i samarbejde med forældrene.
Overordnede mål:
At understøtte og medvirke til at udvikle et stabilt og positivt selvbillede hos hvert enkelt
barn, hvor barnet også oplever at kunne mestre de udfordringer, det møder
At videreudvikle og værne om en kultur præget af anerkendelse, respekt og omsorg og
med plads til forskellighed
Sammen med hjemmene skabe rammerne for en dagligdag, hvor de basale, menneskelige
behov opfyldes
Delmål:
At vægte både fri leg, fælles oplevelser og udfordringer for den enkelte
At vi voksne sammen tager ansvar for de gode relationer, det gode fællesskab og den
mentale sundhed
At vores omgang med hinanden er præget af et positivt sprogbrug
I praksis betyder det, at:
Vi er anerkendende, tydelige og forudsigelige voksne i vores pædagogiske praksis.
Vi bestræber os på at finde udfordringer, der er passende til hvert enkelt barn.
Vi arbejder gennemgående med trivsel, følelser og samarbejde og tolererer ingen mobning.
Vi tilrettelægger dagen, så der både er stille tid, tid til fællessamling og til leg og bevægelse.
Skolen er mobilfri, undtaget når telefonerne bruges i undervisningen.
Vi forventer, at børn møder udhvilede og læringsparate op.
Vi tager hånd om hinanden – de store hjælper de små
∙ I dagtilbuddet uddannes førstehjælpere
∙ I indskolingen anvendes makkerordning
∙ Elever i de ældste klasser arrangerer systematisk lege for de yngre skolebørn
Vi voksne – forældre såvel som ansatte – samarbejder om det enkelte barn og taler pænt
om hinanden.
På skolen bruges Forældrefiduser, så alle forældre er med til at arrangere sociale aktiviteter
til glæde for både børns og forældres sammenhold.
På skolen tilbydes PALS-forældrerådgivning, som giver støtte og redskaber til at fremme
det positive samspil mellem forældre og barn.
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