Yeni bir ebeveyn olarak hoş geldiniz!
Mørkhøj okulu yönetim kurulu, Mørkhøj okulu/ SFO´nun herkesin okulu olduğunu önemsiyor!
Çocuğun hassasiyetini, onların farklılıklarını, ve bulundukları toplumun yerini gözlemleyen bir okul.
Sen bir veli olarak çocuğuna Mørkhøj okulunu seçtiginde, aynı zamanda sınıf etrafındaki sosyal
çalışmayı da kabul etmiş oluyorsun. Zor olmasına rağmen, tüm çocukların kendilerine göre eğitim
hassasiyetlerinin karşılamasına ve saygı duyulmasına evet diyorsun. Çocuğunuzun sınıfındaki bazı
çocukların sınıfda zorlanabileceğini ve bunun da bazen sınıfın günlük yaşamını etkileyebileceğine de
evet diyorsun. Sınıfda farklılıklara, saygı ve açıkyüreklilik, iyi bir ortam yaratmanın imkanını sağlar. Bu
da çocukların dışlanma riskini azaltır.
Gladsaxe belediyesi yıllardır kaynaşma/kapsama hakkında çalışıyor. Bu da herkese yer var anlamına
geliyor. Çocuğunuzun sınıfında olan bu farklı çocuk grubu için herkesin sorumluluk alması gerekiyor.
Tüm çocukların okulda gelişmesinin sorumluluğudur. Bu görev hem okul müdürlerinin, hem
öğretmenlerin hem de pedegogların, çocukların ve veli olarak seninde görevin.
Ebeveyn olarak, çocuğun için hayatindaki en önemli kişisin, ve çocuğunuzun diğer çocuklar hakkındaki
düşüncelerini senin başkası hakkındaki görüş ve düşüncelerin belirliyor ve buda büyük bir anlam
taşıyor. Çocuğunuzun sınıfında (herkesi kapsayan bir sınıf!) iyi bir ortam yaratmak için - bir veli
olarak, okulun geri kalanı ile birlikte - önemli bir rolün var.

Biz okul yönetimi olarak, senin bu broşürü kullanmanı diliyoruz ve
Unutmayın, öğretmenler, pedagoglar ve kontakvelileri, gereken her durumda, sizlerle birlikte yeni
çözümler bulmaya çalışıyorlar.

Bu şeyler okulda var/yapiliyor:








Özel eğitim danışmanı ve diğer kaynak personeli
Dersler arası işbirliği geliştirilme
Aile sınıfı
Planlı teneffüs
İletişim (kontakt) veliler'de bir kaynak ve yardım olarak değerlendirilir
Yerel çevre ile işbirliği
Okul yönetim kurulu toplu faaliyetlere ağırlık veriyor

Bir veli olarak çocuğunuzun sınıf arkadaşlarıyla ve
Sizin Diğer velilerle uzlaşa bilmeniz için ne yapabilirsin?
Sosyal aktiviteler:




Oyun gruplarını desteklemek
Organizeler hakkında yardım istemek
Ebeveynler tarafından yapılan aktiviteleri desteklemek

Diyaloğun tonu ve üslubu:





Zorlanacağınız konularda da açık olunuz
Yardıma ihtiyacınız olduğunda, yardım isteyin, ve ihtiyacı olanlara yardim edin
Başkaları hakkında iyi konuşun
Ihtiyaçlarınız hakkında “sesinizi duyurun

Çocukları ciddiye alın:




Eğer çocuğunuz bir sorunun içindeyse, bunu ciddiye almanız önemli ve sorunun nasıl
olustuğunu araştırın= ortak çözüm
Bir soruna farklı açılardanda bakın
Çocukların farklılıklarına saygı gösterin, bazı çocuklar imkansiz görünseler bile, bütün
çocukların anlayişa, şevkate ve toplumun bir parcası olduklarını hisetmeye ihtiyacları var.

Cocuğunuzun diğer çocuklara uyum sağlayabilmesi icin siz ne
yapabilirsiniz?





Bazen, haklı durumda olsada, kendisini geriye çekerek karşısındakine yer vermenin doğru bir
çüzüm oldugunu konuşun
Kendini kızışmıs bir soruna dahil etmemen iyi bir fikir
Herhangi bir sorun kendi başına çözümlenmiyorsa, yardım çağırmanızı söyleyin, her nekadar
kendin soruna dahil olmassan bile.
Birbirinize şans verin ve kin tutmayın

Çocukların bunları öğrenme imkani var:






Birlikte uygun bir şekilde vakit geçirme
Kendi sınırlarını bilip kendisine dikkat etmesi
Kendisinden farklı olanlarla birlikte olması
Bir sorunu birçok taraftan görebilme
Herkesin üzerinde çalışacağı zayıf bir noktası var

Okul yönetim kurulu olarak Mørkhøj

Okuluna hos geldiniz.

