Lynge Skoles trivselsindsats.

Hvad har vi af værktøjer og redskaber i arbejdet med elevtrivslen på Lynge Skole?














Den helt almindelige skoledag
Skolens overordnede trivselsplan (antimobbestrategi)
Trivselsværktøjer udarbejdet af medarbejdere og AKT team
Trivselssamtaler i klasserne og med enkelt elever
www.klassetrivsel.dk (Et værktøj der sætter fokus på klassetrivslen)
AKT-teamet (Adfærd, Kontakt og Trivsel) – som består af lærere og pædagoger.
”Mellemrummet” (Er uddybet i månedsnyt fra august 2016)
Ministeriets årlige trivselsmålinger
Håndtering af de daglige konflikter der måtte opstå på en skole
Skole-hjemsamtaler og særlige samtaler med forældre når behovet opstår
Ressourceteam for skolens personale i tæt samarbejde med PPR og Familieafdeling
Skolens egen SSP-lærer, der samarbejder med SSP netværket i Allerød Kommune
Skolebestyrelsen har udarbejdet ”forældrehenvendelse – god praksis”


Lynge Skoles elever skal være glade for at gå i skole. Punktum!
Der vil dog altid være dage, der er mindre sjove end andre og hvor skoledagen ikke lige har været
den bedste. MEN! Som udgangspunkt skal eleverne på Lynge Skole meget gerne kunne svare
overvejende JA, - når de bliver spurgt om de er glade for at gå i skole.
Ansvaret for elevernes trivsel i skolen kan ofte tredeles mellem skolen, hjemmet og eleverne selv.
Børnenes liv leves dog hele døgnet, hele ugen og hele året. I skolen dannes vigtige relationer til
kammerater, og eleverne møder vigtige udfordringer, der udvikler dem menneskeligt, fagligt og
socialt. Skolen er vigtig og det der foregår i skolen er vigtigt. Det der foregår uden for skolen er
også vigtigt, for det er også med til forme børnene og det har stor betydning for deres skolegang.
Vi skal alle tage ansvar.
På skolens hjemmeside kan I finde flere henvisninger til elevernes trivsel. Resultaterne fra de
Nationale trivselsmålinger er tilgængelige. Skolens trivselsplan og trivselpolitik er der og
beskrivelser af hvordan ”Mellemrummet” arbejder med elevernes og klasserne trivsel er der.
Thki 190816

