Föräldrainformation om skolans värdegrundsarbete
För att öka er föräldrars delaktighet i skolans värdegrundsarbete vill vi
skicka ut lite information via föräldrabrevet om vad som är på gång just nu.
Under vecka 10-11 genomförs vårterminens Trygghetsenkät med eleverna
i alla klasser och på fritids. I enkäten ställs frågor om trivsel och trygghet.
För eleverna i årskurs 4-6 finns frågor om de upplevt
kränkningar/trakasserier på nätet eller utifrån olika diskrimineringsgrunder
(t.ex. kön eller ålder). För att eleverna ska få lära sig mer om detta får de
arbeta med lättläst material om diskrimineringsgrunderna, innan enkäten
genomförs.
Nu fokuserar vi på att arbeta ännu mer aktivt med språkbruket i skolan
under en period framöver. Att arbeta med språkbruket är en del av skolans
värdegrundsuppdrag och ett sätt att arbeta med normer, attityder och
jämställdhet. Språket är en viktig del i våra barns rollskapande och
identitetsutveckling. Barnen har ofta olika språk i olika situationer; t.ex.
hemma, med kompisar, på nätet, i idrottsföreningen eller i skolan.
Skolans Trygghetsteam har under februari deltagit i en utbildning om
Språkbruk. Planen under resterande termin är att alla klasser ska få prova
att arbeta med några gruppstärkande värdegrundsövningar kopplade till
språkbruket. På föräldrarnas Skolråd i mars har också temat Språkbruk
diskuterats.
Vi vill gärna ha er hjälp med detta viktiga arbete! Samtala gärna med ditt
barn hemma om hur vi samtalar med varandra, vilka ord som används och
hur vi förhåller oss mot varandra för att alla ska få vara sig själva och må
bra. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Om du vill veta mer om skolans trygghetsarbete finns Trygghetsplanen
på vår hemsida.
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