Velkommen til dig som ny forælder!
Skolebestyrelsen på Mørkhøj skole vægter, at Mørkhøj Skole/SFO er en skole
for alle! En skole med øje for det enkelte barn, deres forskelligheder, og det
fællesskab, de indgår i.
Når du som forældre har valgt Mørkhøj skole til dit barn, siger du samtidig
også ja til at indgå i det sociale arbejde omkring klassen. Du siger ja til, at alle
børns særlige behov, skal imødekommes og respekteres, selvom det kan
være svært. Du siger også ja til, at dit barn skal gå i en klasse, hvor enkelte
børn kan have det så svært, at klassen til tider kan påvirkes af det i
dagligdagen. Respekt og åbenhed for det, der kan være anderledes, gør det
muligt at skabe en god atmosfære i klassen. Derved mindskes også risikoen
for, at nogen kan blive holdt udenfor.
Gladsaxe kommune har igennem en årrække arbejdet med inklusion. Det
betyder, at der skal være plads til alle. Denne mangfoldige gruppe af børn i
dit barns klasse, kræver at alle tager ansvar. Ansvar for, at alle trives med at
gå i skole. Det er en opgave for både ledelse, lærere og pædagoger, børnene
og dig som forældre.
Som forældre er du den vigtigste person i barnets liv, og din mening om
andre smitter af og har stor betydning for, hvordan dit barn tænker om
andre børn. Som forældre har du dermed en afgørende rolle – sammen med
resten af skolen - for at skabe en god atmosfære i dit barns klasse. En klasse
for alle!
Vi i skolebestyrelsen håber, at du vil være med til at bruge denne folder og
Husk, at vores lærere, pædagoger og kontaktforældre er klar til at tage imod
evt. henvendelser eller undren og i fællesskab med dig, finde nye løsninger.
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Dette gør/har skolen blandt andet:
Specialpædagogisk vejleder og andre ressource-personer
Udvidet tværfagligt samarbejde
Familieklasse
Struktureret frikvarter
Kontaktforældre medinddrages som ressource
Samarbejdet med det lokale miljø
Skolebestyrelsen vægter fællesskabsskabende aktiviteter

Hvad kan du som forældre gøre for at være
imødekommende overfor dit barns
klassekammerater og deres forældre?

Sociale aktiviteter:
Støtte op om legegrupper
Bede om hjælp til arrangementer
Støtte op om forældrestyrede aktiviteter

Tonen i dialogen:
Være åben om det, der er svært
Spørg om hjælp hvis I har brug for det, og tilbyde hjælp
hvis andre har brug for det
Tal pænt om andre
Snak højt om jeres behov

Ta´ børnene alvorligt:
Hvis dit barn har været i en konflikt, er det vigtigt at
tage det alvorligt og være nysgerrig på, hvad konflikten
handler om = fælles løsning
Se en sag fra flere sider
Respektere børnenes forskellighed
Selvom andre børn kan virke umulige, har alle børn
brug for forståelse, omsorg, og det at være en del af
et fælleskab

Hvad kan du gøre for, at dit barn
kan være imødekommende overfor andre
børn?

Snak om, at det nogle gange er bedst at trække sig
og give plads, også selvom man måske har ret
Det kan være en god idé at gå udenom, når
situationen spidser til
Sig, at man skal hente hjælp, hvis en konflikt er for
svær at løse selv, også selvom man ikke selv er en
del af den
Giv hinanden chancer og bær ikke nag

Det har børnene mulighed for at lære:
At være sammen på en hensigtsmæssig måde
At kende sine grænser og passe på sig selv
At være sammen med andre, der er forskellige fra en selv
At se en sag fra flere sider
At alle har noget, de øver sig på

Skolebestyrelsen byder
velkommen til

Mørkhøj skole

