SKIKK & BRUK for

FORELDRENE

VED BYGDØY SKOLE

Bygdøy skole ønsker å ha et positivt og inkluderende skolemiljø. Derfor går vi, foreldrene, foran med et godt eksempel:

1

Vi hilser!
Vi ser hverandre, og vi sier "Hei!"

6

Ordne opp
Dersom vi er misfornøyde med noe
så snakker vi direkte med skolen
eller den/de det gjelder, og vi er
løsningsorienterte

2

Invitasjoner
Vi svarer på invitasjoner, uansett
om det er vennegrupper,
bursdager eller annet

7

Kommunikasjon
Vi går i dialog på en god
måte og mottar informasjon med
et åpent sinn, selv om det kan
være ubehagelig

3

Inkludering
Vi inviterer til bursdag og andre
sammenkomster på en
inkluderende måte og i henhold

8

4

Vi gjennomfører vennegrupper
og andre sosiale tiltak. Forskning
viser at vennegrupper er et tiltak

Vi rekker ut en hånd og bryr oss!
Vi sier ifra når vi ser noe som ikke
er OK og vi våger å være
tydelige voksne

til skolens anbefalinger

Sosiale tiltak

Medvirkning

9

Aldersgrenser
Vi følger anbefalte
aldersgrenser; de settes for å
beskytte barn og unge

som motvirker mobbing

5

Positiv holdning
Vi omtaler skolen, skolens
ansatte, barna og foreldrene
deres på en positiv måte

10

Opplæringsloven
Vi respekterer skolens ledelse og
de ansatte ved å støtte håndheving av sanksjoner i henhold til
opplæringsloven. Bestemmelsene
i loven har som formål å ivareta
elevens læringsmiljø

La oss samarbeide om å skape en god og inkluderende skole for barna våre
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