PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DALEN SKOLE

kL

Klar for verden med kunnskap og glød.

TRYGGHET

SAMARBEID

KREATIVITET

Gjensidig
respekt og
toleranse

Foreldresamarbeid

Tenke nytt og
annerledes

Samarbeid på
tvers

Mestringsfølelse
og glede

Åpenhet

Synliggjøre
kreativitet

Forutsigbarhet
Tydelig
forventning
Grenser /
grensesetting

Fellesarrangement

Struktur

Gjøre hverandre
gode

Konsekvente
voksne

Dele kunnskap
og informasjon

Bruke fantasien på
forskjellige måter
(faglig og sosialt)

FAGLIG
FOKUS
Tilpasset
opplæring
Sosial
kompetanse
Integrert læring i
alle aktiviteter
Anerkjenne ulike
læringsstrategier
Aktiv bruk av
fagplanen
Konkrete og
målbare mål

Mål
Vi skal fremme barnets allsidige utvikling og læring, gjennom opplevelsen av glede og mestring.
Menneskesyn
Alle mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig. Mennesket har evne til å søke det som er sant
og gjøre det som er rett. Mennesket har ansvar for egne valg og handlinger. Mennesker vokser gjennom å møte
forventninger og krav. Alle barn vil og kan utvikle seg faglig og sosialt ut fra sine forutsetninger.
Læringssyn
Læring skjer ved at det nye forstås ut fra det kjente. Opplæringen må knyttes til egne erfaringer og opplevelser.
Læring skjer med og i eleven. Det vil si at barnet må være aktiv i læringsprosessen.
Undervisning setter læring i gang, men fullbyrdes ved elevens egen innsats.
Tilpasset opplæring
Opplæringen skal legges til rette slik at alle elever skal kunne bidra til fellesskapet og oppleve gleden ved å
mestre og nå sine mål.

Forventninger

Forventninger til ansatte

















Overholde
taushetsplikten
Skape motivasjon og
interesse for læring
ved bruk av varierte
læringsmetoder/
arbeidsmetoder
Har kunnskap om og
praktiserer god
klasseromsledelse
Praktisere tilpasset
opplæring
Være forberedt til
undervisningen
Holde seg faglig
oppdatert
Ta elevene på alvor
Slå hardt ned på
mobbing
(nulltoleranse)
Vise toleranse og
respekt for alle
Skape trygge
relasjoner til voksne
og barn
Legge til rette for
skole-hjem-samarbeid
Følge opp skolens
regler og rutiner i
forhold til miljøplan
Opparbeide et godt
samarbeid med
skolens samarbeidspartnere (PPT,
barnevern, helse)
Snakke positivt om
skolen

Forventninger til elevene














Komme forberedt til
skolen
Følge skolens
ordensreglement og
andre regler og rutiner
Kunne samarbeide
med andre elever
Vise toleranse og
respekt for andre
elever og voksne
Ha respekt for andres
eiendeler, skolens
utstyr og skolebygningen
Ha god oppførsel
Ha nulltoleranse for
mobbing
Gjøre hverandre gode
Bidra til at alle skal
føle seg trygge på
skolen
Være hyggelige mot
andre
Være inkluderende
Ta ansvar for egen
læring:
- følge beskjeder
- delta
- gjøre sitt beste
- stå for egne valg

Forventninger til foresatte

















Bidra til hjem-skolesamarbeid
Ta hovedansvaret for
oppdragelsen av sitt
barn
Sørge for at barnet
kommer uthvilt på
skolen
Sende med mat
Sørge for at barnet har
med nødvendig utstyr
Snakke med barnet,
vise interesse og
engasjere seg i barnets
hverdag
Følge opp at lekser blir
gjort
Lese brev og
informasjon som
kommer fra skolen
Delta på møter og
arrangement
Ta kontakt med skolen
og gi informasjon som
er viktig for barnets
skole- og SFO-dag
Still spørsmål til
skolen når det er noe
dere reagerer på eller
lurer på
Reagere når en hører
om mobbing
Snakke positivt om
skolen

