
Et fællesskab er noget, 
vi alle er med til at skabe

Skovalleen 6
2880 Bagsværd
tlf 4498 4335
www.bagsvardfriskole.dk

En af skolens opgaver er at opdrage til 
demokratisk bevidsthed, social  

og interkulturel forståelse og 
deltagelse i skolens fællesskaber

Vi forventer, at alle på skolen – elever, 
forældre og medarbejdere – deltager  

i skolens store fællesskab

– en lille skole med store 
ambitioner og stolte 
traditioner

• På BF er den sociale læring en  
integreret del af skoledagen – både i  
skoledagen og i klubtid

• Social læring er både et mål og et middel  
for de aktiviteter der foregår på BF

• Social læring er et fælles ansvar mellem børn  
– forældre og ansatte på BF

• BF er et fællesskab, der skaber trygge rammer 
for læring og udvikling

• I et fællesskab tæller alle – og social læring  
er limen der, binder fællesskabet sammen 
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En af skolens opgaver er at opdrage til 
demokratisk bevidsthed, social   

og interkulturel forståelse og  
deltagelse i skolens fællesskaber

Vi forventer, at alle på skolen – elever, 
forældre og medarbejdere – deltager  

i skolens store fællesskab



FORVENTNINGER TIL DET LILLE 
FÆLLESSKAB – DIT BARNS KLASSE

Vis engagement i dit barns klasse

• Spørg både til dit eget barns trivsel og  
til klassekammeraternes trivsel

• Deltag i klassen arrangementer 
(forældremøder, skole/hjemsamtaler, 
legegrupper og sociale trivsels 
arrangementer)

• Reager, hvis du fornemmer mistrivsel

Dialog og samarbejde mellem forældre

• Fordi kendskab til klassens børn gavner 
deres sammenhold og trivsel

• Fordi samarbejde forebygger konflikter, 
drilleri og mobning

• Fordi problemer tackles bedst, når man 
på forhånd kender hinanden

• Fordi fælles rammer og aftaler hjælper 
vores børn

• Fordi kendskab afhjælper misforståelser, 
usikkerhed og frustrationer

Vær en god rollemodel

• Tal pænt om de andre børn, forældre og 
skolens medarbejder

• Vis interesse for skolen og klassen

• Vær åben og fordomsfri, når der er 
konflikter

Lær dit barn social ansvarlighed

• Støt dit barn i at være social på kryds og 
tværs af klassen

• Støt dit barn i at turde sige fra

• Opmuntre dit barn til social ansvarlighed

PÅ BF ARBEJDER VI FOR ET TRYGT OG 
UDVIKLENDE SKOLEMILJØ, DER KAN 
DANNE RAMME OM BØRNENES FAGLIGE 
OG SOCIALE LÆRING

Vores grundlæggende tilgang er, at alle 
børn er unikke individer. Samtidig har alle 
børn brug for at indgå i et fællesskab for at 
udvikle både deres faglige og ikke-faglige 
kompetencer. Målet er at udvikle børnenes 
sociale forståelse, så de lærer at indgå i 
demokratiske processer og deltage  
i skolens fællesskaber.

Gennem de nære fællesskaber, klassen, 
gruppen og enkeltindividet, lærer børnene  
at samarbejde. 

De skal i fællesskab udvikle empati, 
ansvarlighed og omsorg overfor deres 
kammerater, og lære at udvikle deres 
tolerance i mødet med andre. 

For at opnå en udvikling af fællesskabet 
har skolen stor fokus på at styrke det 
enkelte barns sociale kompetencer. Derved 
lærer den enkelte at begå sig i forskellige 
sammenhænge. Vi ser derfor de udfordringer 
og konflikter, der opstår mellem børn, 
som en naturlig del af barnets dannelse 
og udvikling i fællesskabet med andre. 
Derved får det enkelte barn de bedste 
forudsætninger for dannelse og uddannelse. 

Det forpligter alle omkring skolen –  
børn – forældre og ansatte.

DEN USYNLIGE KLASSEKAMMERAT

Både forældre og børn bliver udfordret når 
de skal agere i konfliktsituationer, der altid  
vil opstå når mennesker mødes. Det er  
noget, vi alle skal tage alvorligt, da vi har  
alle et fælles ansvar for at sikre, at vores 
børn trives her på skolen. 

Manglende forståelse og tolerance blandt 
forældre kan være en barriere for at få en 
mere rummelige klasse. Omvendt kan en 

velfungerende kreds af forældre, der taler 
godt sammen og løser eventuelle problemer 
i fællesskab, være med til at skabe en 
rummelig og god klasse, hvor alle børn 
trives.

Formålet med denne folder er, at vi på en og 
samme tid tydeliggør forventninger og giver 
vejledning til forældrene i at støtte op om 
barnets sociale læring i det fællesskab, vi 
alle vægter højt på Bagsværd Friskole.

FORVENTNINGER TIL DET STORE 
FÆLLESSKAB – PÅ HELE BAGSVÆRD 
FRISKOLE

Det gode forældresamarbejde på BF
• Meld dig som trivsels/kontaktforældre 

eller som mentor for nye forældre

• Deltag på arbejdsdage – i hele dit barns 
skoletid 

• Hjælp til under muscical, motionsdag, 
lærerløsdag og julemarked og andre 
arrangementer

• Undgå korridorsnakke – tag i stedet en 
snak med klasselæreren

Det er ikke gjort 
med skolepengene 
– på Bagsværd 
Friskole betaler  
du også med 
hjertet 

Deltag på 
arbejdsdage  
– i hele dit  
barns skoletid 
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