Verdier, Identitet og livsmestring
på timeplan.

Det handler om mer enn
hva du presterer eller får til.
Det handler om hvem du
er og hvem du vil være!

Systemarbeidet
Dette er et tverrfaglig systemarbeid som
setter identitet og sosial kompetanse på
timeplanen og inkludere foresatte. Vi kan
og bør jobbe sammen for å fremme gode
holdninger og verdier hos alle våre barn og
unge. Slik får vi et best mulig læringsmiljø
for alle.

Arbeidet har til hensikt:
• Støtte barn og unge i sin personlige
utvikling og sosiale dannelse, samt
styrke deres fysiske- og psykiske helse.

«Det skal en hel landsby til å oppdra et
barn» (gammelt, ukjent afrikansk ordtak).
Arbeidet bør ses på som en viktig del av
kommunes forebyggende arbeid knyttet til §
9a (Trygt og godt barnehage og skolemiljø).
«Sammen skal vi bygge gode lærings –
og nærmiljøer for barn og unge»

Verdier

• Støtte foresatte i denne delen av
oppdragelsen.

I dette arbeidet jobber vi med verdier
fordi de er styrende for våre tanker, ord og
handlinger. De er grunnlaget for hvordan
vi oppfører oss mot hverandre og forstår
hverandre, altså vår identitet og atferd.

• Støtte pedagogen i arbeidet med
utvikling av denne kompetansen hos
barn og unge.

Verdier går ikke i arv, men må læres
(Fugelli (2005).

Samarbeid
med hjemmet
«Tydelige voksne som
samarbeider, gir trygge barn»
Primæransvaret for barn og unges utvikling
ligger i hjemmet. Derfor er foresatte helt
avgjørende i arbeidet! Brukermedvirkning
er derfor en egen målsetting. Barn/unge og
foresatte er nøkkelpersonene for utforming
og innhold i arbeidet. Vi trenger derfor at
dere møter på disse foreldremøtene ( to stk.
årlig), hvor vi skal jobbe sammen omkring
våre barn og unge og dere setter agendaen
for hva barnehagene og skolene skal jobbe
med videre.
«Hvem ønsker du at ditt barnet/ungdom
skal være?» og «hvilke verdier er viktig for
våre barn/ungdom» og hvordan bygger vi et
godt læringsmiljø for de sammen?»

Dette er tema vi skal drøfte og dere bør
mene noen om! Så møte opp for ditt barn/
ungdom. Vi trenger din/dere stemme.
Velkommen :)

PÅ SKOLEN:

Verdimøte ja...
Det handler vel litt om
klasseregler og sånn!

HJEMME:

Så fint!
Da handler
det sikkert
om hva som
skjer på klasseturen og sånn!

Er ikke
Verdier er vel mer
regler bare
hva man skal gjøre?
sånn man
ikke skal gjøre?
Eller hvem man
er inni seg?

Eller hvordan
man skal
oppføre seg!
Hvem av
oss skal
gå?

Det handler faktisk
om hvem man er inni
seg! Og hvem man vil
vœre - dere også!
Og dere
må gå
begge to!

Sammen for trygge
barn og unge
«Hvis vi skal lykkes med å påvirke barn og unge må
arbeidet være på en systematisk måte, ellers risikerer
vi at de utvikler usunne verdier og handlinger ovenfor
hverandre som ikke hensiktsmessige.»
- Thomas Nordahl, Professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet
Systemarbeidet er designet og utarbeidet av Line Melhus

