Trivselshjulet for Hjallerup Skole

Indskolingen
Skolens
Trivselsområder
Trivsels
aktiviteter

Læringsmiljøvejleder
Oplæg til
forældrene i
0. årgang
omkring
hvordan
forældrene
kan være
med til at
påvirke
trivsel og
læring.
Daglig hjælp
og coaching
ift. adfærd,
kontakt og
trivsel.

0.klasse
venner
Der etableres
kontakt
mellem 0.
årgang og 5.
årgang, så de
yngste føler
sig trygge.

Handleplan for
mobning
Skolen har en
strategiplan for
mobning og
handler i
overensstemmel
se med
anvisningerne
heri.

Arrangementer på tværs
af årgange

Trivselsdag

Trivsel.dk

Lege
Patrulje

Team-møder

Motionsdagen
Klippedagen
Skolefest
Fællessamlinger
Fagdage
Tværsuger
Skolekor
Klassearrangementer

Skolen har
planlagt en
årlig
trivselsdag i
august. Her
er der fokus
på trivsel.

I alle klasser
laves der en
trivselsundersøgelse i
februar med
efterfølgende
coaching og
vejledning
mellem
læringsmiljøvejle
der og
klasselærer.

Skolen har en
legepatrulje, der
sætter aktiviteter
i gang i
frikvartererne.

Til
teammøderne i
foråret
anvendes der
en
relationscirkel
for at være på
forkant med
trivselsproblematikker.

Mellemtrin
Skolens
trivselsområder
Trivselsaktiviteter

Læringsmiljøvejleder

Daglig hjælp
og coaching
ift. Adfærd,
kontakt.

0.klasse
venner

Der
etableres
kontakt
mellem 0.
årgang og 5.
årgang. Så
de yngste
føler sig
trygge.

Handleplan for
mobning

Arrangementer på
tværs af årgange

Trivselsdag

Trivsel.dk

Lege
patruljer

Team-møder

Skolen har en anti
mobbestrategiplan
og handler i
overensstemmelse
med anvisningerne
heri.

Motionsdagen
Klippedagen
Skolefest
Fællessamlinger
Fagdage
Tværsuger
Skolekor
Lejrtur i 4. klasse
Musikkens Dag
Klassearrangementer

Skolen har
planlagt en årlig
trivselsdag i
august. Her er
der fokus på
trivsel.

I alle klasser laves
der en trivselsundersøgelse i
februar med
efterfølgende
coaching og
vejledning mellem
læringsmiljøvejled
er og klasselærer.

Elever
fra
mellemtr
innet er
legepatr
uljer for
de
yngste.

Til teammøderne
i foråret
anvendes der en
relationscirkel
for at være på
forkant med
trivselsproblematikker

Overbygning
Skolens
Trivselsområder
Trivselsaktiviteter

Læringsmiljøvejleder

Handleplan for mobning

Arrangementer på tværs af
årgange

Trivselsdag

Trivsel.dk

Daglig hjælp
og coaching
ift. adfærd,
kontakt.

Skolen har en anti
mobbestrategiplan og
handler i
overensstemmelse med
anvisningerne heri.

Motionsdagen om aftenen
Klippedagen
Juleafslutning i hallen
Fællessamlinger
Skolekomedie
Projektopgaven
Linjedage
Linjeuger
Tur til Bornholm
Tur til København
Linjer
Sportsarrangementer
Foredrag

Skolen har
planlagt en
årlig
trivselsdag i
august. Her er
der fokus på
trivsel.

I alle klasser
laves der en
trivselsundersøgelse
i februar
med
efterfølgende
coaching og
vejledning
mellem
læringsmiljø
vejleder og
klasselærer.

Team-møder

Til teammøderne i
foråret anvendes der
en relationscirkel for
at være på forkant
med trivselsproblematikker.

