
  
  
   

 

Skolen med plads og udfordringer til alle… 

 
Nyløkke 4 
DK-6200 Aabenraa 
Tlf. 7376 8300  

Fax 7462 6673  
 
Dato: 7.6.2016 
hojekolstrupskole@aabenraa.dk 
www.hkolstrupskole.dk 

Skolebestyrelsen 

 
 

 
 

Trivselspolitik 
 
 

 
Med den nye skolereform har eleverne fået længere skoledage. I lyset heraf er det 

blevet endnu vigtigere at alle elever har en god og tryg skoledag. 

 

Formål: 

 At fremme den gode trivsel på Høje Kolstrup Skole. 

 At alle elever bliver respekteret, som dem de er. 

 At alle elever føler sig trygge og værdsatte. 

 At der er en god omgangstone på skolen. 

 At mobning aldrig tolereres. 

 At sikre hurtig indsats og handling, hvis mobning alligevel forekommer. 

 At elever, forældre, medarbejdere og skoleledelse har et fælles udgangspunkt 

for arbejdet med trivsel. 

 

Skolens motto: 

 

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

 

 

Vision for HKS: 

 

Høje Kolstrup Skole vil være en udviklingsorienteret skole med demokratiske 

holdninger. Elever og medarbejdere skal have mulighed for at udvikle sig fagligt og 

socialt, med stor fokus på elever og medarbejdernes trivsel. 

Trivsel skal være fundamentet for en god skoledag. 

 

Mål: 

 
 At alle elever og medarbejdere trives og ingen oplever mobning. 
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Skolen med plads og udfordringer til alle… 

 At alle elever oplever et godt undervisningsmiljø og at alle medarbejdere 

oplever et godt arbejdsmiljø. 

 

 At udvikle elevernes selvstændighed og ansvarlighed samt evne til at samarbejde. 

 

 At skolen gennem trivsel, tolerance og respekt for hinanden skaber et trygt 

undervisningsmiljø. 

 

 At skolen arbejder for, at eleverne oplever og lærer dansk kultur og tradition samt 

opbygger kendskab til og forståelse for fremmede kulturer og traditioner. 

 

 At natur og miljø indgår som en væsentlig del af undervisningen og skolens 

dagligdag. 

 

 At der arbejdes for udvikling af den praktisk-musiske dimension, og på at udvikle 

elevernes kreative evner. 

 

 At vi udvikler skole-hjem samarbejdet, så det bygger på fælles ansvar, tillid og 

gensidig forståelse. 

 

 At vi fortsætter og udvikler et nært samarbejde med institutionerne.  

 

 

Skolebestyrelsens tilsyn: 

 

 Når resultaterne fra de nationale trivselsmålinger hhv. medarbejdernes 

trivselsmålinger foreligger, orienteres skolebestyrelsen om resultaterne på 

klasseniveau på et skolebestyrelsesmøde. 

 

 Skoleledelsen orienterer skolebestyrelsen, når årgangsteamene har behandlet 

trivselsmålingerne, valgt fokusområder og udarbejdet handlingsplaner. 

 

 Trivselsmåling og handlingsplaner indgår i skole hjem samarbejdet. 

 

 Skolens resultat offentliggøres på forældreIntra. 

 

 

Principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 7.6.2016 

 

       Lars Schmidt  Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand     skoleleder 

 


