
 

 

Forventninger og samværsregler på Stige Skole 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores motto:  
”Stige Skole – et godt sted at være, et godt sted at lære” betyder at: 
 
Begreberne ÅNDSFRIHED, LIGEVÆRD OG DEMOKRATI er altid hovedhjørnestenene i vores 
skole. Vi praktiserer dem hver dag i vores omgang med hinanden. 
   
Vi skal udvise og understøtte 
HØJ FAGLIGHED OG HØJE FORVENTNINGER. Vi bestræber os altid på, at alle vores elever 
bliver så dygtige som de kan.  
 
Vi skal støtte og guide vores elever til at være 
MODIGE og turde kaste sig ud i nye udfordringer - de skal turde gå nye veje og stå ved 
deres holdninger. 
 
Vi skal støtte og motivere vores elever til at være  
NYSGERRIGE – de skal have lyst og vilje til at forstå – vi ønsker at de skal have en legende, 
reflekteret og undersøgende tilgang til deres omverden. 
 
Vi skal lære og støtte vores elever i at være 
VEDHOLDENDE – vi ønsker, at de fortsætter med at gå på opdagelse og at de bliver ved 
med at ville lykkes, selvom det kan se svært ud. 
 
Vi skal som gode rollemodeller, gennem dialog og samspil påvirke, at vores elever udvikler 
MEDMENNESKELIGHED. De skal have øje for dem, der har det svært, de skal modarbejde 
mobning, vise hensynsfuldhed og tolerance overfor deres kammerater og mennesker i det 
hele taget. 



 

Derfor vil skolens bestyrelse og alle skolens ansatte bestræbe sig på: 
 
At skabe de optimale rammer for alle elevernes læring og trivsel.  
 
At skabe et læringsmiljø, som er præget af livsglæde, lærelyst og fordybelse 
 
At skabe en skole, der giver mulighed for, at den enkelte elev udvikler høj grad af 
selvværd. 

 

 

 

Når du er elev på Stige Skole forventer vi af dig:  
 
At du aktivt medvirker til at skabe et venligt og rart skolemiljø, hvor alle kan færdes 
trygt og kan have tillid til hinanden.  
 
At du aktivt medvirker til at omgangstonen er god og dermed fremmende for et trygt 
læringsmiljø samt grobund for gode venskaber.  
 
At du følger de anvisninger, som du får af de ansatte på skolen. 
 
At du passer på skolens bygninger og inventar og medvirker til, at Stige Skole altid ser 
ordentligt og indbydende ud. 
 
I forbindelse med livet og undervisningen i din klasse forventer vi:  
 
At du møder til tiden.  
 
At du har forberedt dig til timerne.  
 
At du løser de stillede opgaver efter bedste evne.  
 
At du afleverer dine hjemmeopgaver.  
 
At du aktivt medvirker til at skabe et godt læringsmiljø.  
 
At du aktivt medvirker til, at der er en god arbejdsro i klassen. 
 
At du er medspiller ved udarbejdelsen af klasseregler. 

 

 

 

 

 



 

Når du er forældre på Stige Skole forventer vi af dig:  
 
At du tager ansvar for at dit barn møder veludhvilet, velforberedt og til tiden. 
 
At du min. 3 gange ugentlig holder dig løbende orienteret på AULA. (jf. skolens 
kommunikationspolitik). 
 
At du understøtter fællesskabet på skolen og i dit barns klasse. 
 
At du er bekendt med de principper for skolens virksomhed, som er vedtaget af 
skolebestyrelsen. 
 
At du er bekendt med reglerne vedrørende fravær fra undervisningen. 
 
At du i de tilfælde, hvor du er i tvivl eller undrer dig over noget vedrørende skolen, 
henvender dig til skolens personale eller ledelse. 
 
At du taler positivt og konstruktivt om skolen – både hjemme og ude – om skolens 
personale, de øvrige forældre og elever. (jf. skolens kommunikationspolitik). 
 
At du orienterer skolen, hvis der sker betydningsfulde hændelser i barnets liv, som kan 
påvirke skolegangen. 

 

Folkeskolens formål: 

 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 

gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 

kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer 

den enkelte elevs alsidige udvikling. 

 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 

fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 

pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 

åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

Vedtaget i skolebestyrelsen på Stige Skole den 22. oktober 2019 

 

 

Formand for skolebestyrelsen 

Bolette Hildebrand Christensen 


