Værdigrundlag Bakkegårdsskolen
Værdier
TRIVSEL

MANGFOLDIGHED

LÆRING

TRADITIONER

Tryghed – Glæde - Fællesskab

Vi ser forskellighed som en
styrke

Faglig læring
Social læring

En skole med
gode traditioner

Fortællinger – det betyder i praksis
Her hilser vi på hinanden
Holddeling på alle årgange styrker
venskaberne
Trivselshandleplan/antimobbestrategi
Venskabsklasser
Trivsels- og sundhedsuge
Trivselsprogram i frikvarterer
Nye elever og ansatte hjælpes i
gang – mentorer
Glade elever
Glade voksne

Vi ser forskellighed som en
styrke – en del af dannelsen
Skolen er et danmarksbillede:
Forskellige familier
Forskellige kompetencer
Forskellige drømme
Forskellige at se på
Forskellige ressourcer
Forskellige tankegange
Alle har værdi og betydning i fællesskabet

Faglig læring
• At alle børn mødes med passende udfordringer, så de bliver
så dygtige som de kan
• At vi bruger synlige mål og feedback som en del af vores læringskultur.
• Mod til at turde fejle.
• Trygt klassemiljø
• At lære at være vedholdende og
robust
• Holddeling på alle årgange
Social læring
• Respekt
• Ordentlighed
• Samarbejde
• Fællesskab
• Hjælpsomhed
• Vi taler ordentligt sammen – også
når vi er uenige
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Morgensang
Bakkerup By
Julepynt Advent og besøg i kirke
Venskabsklasser
PROM-fest for de store
SFO Diskofest
Halloween i SFO
Fastelavn i SFO
Påskeudstilling
Trimdag / motionsløb
Sportsturneringer i hallen
0. klasse første dag med flagallé
og sang
Fællessamlinger i aula
9. klasse sidste skoledag
Trivselsgrupper laver gode aktiviteter i frikvarterer
Fodboldlinje 6.-9. klasse
MOT i udskoling

Læring også for de voksne
• Ledelsen eller kolleger kommer
på besøg i klassen med efterfølgende refleksion

Du kan læse om vores forventninger til forældrene i vores
”Principper for forældreansvar” samt i ”Trivselshandleplanen”.

Tegninger produceret af ansatte, bestyrelse og repræsentanter fra elevråd
Ved det store aftenmøde om nyt værdigrundlag marts 2017
Vedtaget i skolebestyrelsen den 31. maj 2017

