
	

 

  
 
 

TRIVSEL 
 
Det er afgørende for børns læring, medarbejdernes arbejdsglæde og 
forældrenes tryghed og krav til deres børns skolehverdag, at alle elever og 
medarbejdere trives. 
 
På Munkebjergskolen bygger samværet på respekt og hensyntagen til 
hinanden. Vi accepterer hinandens forskelligheder, hjælper og støtter 
hinanden, og vi er åbne og ærlige, når der opstår problemer, der skal 
håndteres. Det gælder i alle relationer mellem elever, forældre, 
medarbejdere og skoleledelse.  
 
Vi accepterer ikke mobning på skolen og henviser til skolens handlingsplan 
mod mobning. 
 
Sundhed er en vigtig del af god trivsel. Vi henviser til skolens Princip for 
sundhed.  
 
Vi trives bedst i pæne omgivelser. Det er et fælles ansvar, at der er rent, 
pænt og opryddet på skolen.  
 
Vi har respekt for hinandens tid, og elever og lærere møder velforberedte og 
til tiden. I undervisningen er der ro og plads til, at den enkelte elev lærer 
mest muligt. Vi tillader ikke, at uro og larm ødelægger undervisningen for 
flertallet.  
 
Eleverne skal: 

• Vise respekt og tage hensyn overfor hinanden og de voksne på 
skolen. Både i skoletiden og i fritiden. Såvel i den virtuelle som i den 
fysiske verden. 

• Tage medansvar for, at alle trives ved at være hjælpsomme, positive 
og gode til at løse konflikter. 

• Holde aftaler.  
• Passe godt på skolen. 
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Forældrene bør: 

• Tale loyalt om børnenes klassekammerater, andre forældre og skolens 
medarbejdere. 

• Bakke skolens medarbejdere op ved at sætte sig ind i arbejdet, der 
foregår på skolen (fagligt og socialt) og aktivt støtte op om det  

• Vise, ved egen adfærd, at trivsel er noget, vi alle er sammen om at 
skabe 

 
Medarbejderne skal: 

• Være opmærksomme på, hvis elever ikke trives og handle på det 
• Være åbne, kommunikerende og dialogsøgende i samarbejdet med 

forældre og elever. 
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