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Fokus på folkeskikk og hvordan vi er mot hverandre
I mars 2012 satte personalet på Sigdal ungdomsskole seg ned sammen for å gjennomføre en
ståstedsanalyse og se på resultatene vi har hatt det siste året når det gjelder fag og elevenes
trivsel. Med utgangspunkt i dette lagde vi en utviklingsplan for dette skoleåret.
I denne planen var det to hovedmål som sto i fokus:
1. Vi skulle lage en egen database i Itslearning der faglige opplegg og ideer
organiseres slik at de er til felles glede og gjenbruk for alle skolens lærere.
2. Vi skulle sette fokus på hvordan personalet og elevene ved SUS er mot hverandre,
og hva som er god folkeskikk.

Det første punktet ble gjennomført allerede tidlig i høst, mens det andre punktet innebefatter arbeid
på MANGE forskjellige arenaer og områder. Folkeskikk, respekt, toleranse, klassemiljø, språk,
positiv/negativ elevatferd, lærerens ansvar/ rolle og mot til å gjøre noe/si ifra når noe er galt, er
eksempler på områder som vi har valgt å arbeide videre med.
MOT-programmet, som skolen nå er blitt en del av, er et av de tiltakene som skal hjelpe oss med å
få til dette. Gjennom 15 møter med elevene i løpet av skoleåret, i tillegg til en felles bevissthet og
flere andre tiltak, skal elevene få et mye mer bevisst forhold til seg selv, hvem de er og hva de står
for. Gjennom dette håper vi at de også skal bli mer tolerante, få mer selvtillit og få mot til å stå opp
for egne meninger og gode verdier.
Lærerne vil ha sterkt fokus på fellesskap og et trygt og godt klassemiljø, og for egen del måten de
opptrer på overfor både elevene og hverandre.
Folkeskikk er et gammelt begrep som ”nesten” har gått av moten. Vi ønsker imidlertid å også
fokusere litt ekstra på dette i året som kommer. Det å ta hensyn til andre, og følge enkle spilleregler
i fellesskapet, mener vi er viktig for å få et godt skolemiljø og god læring for elevene. Her under
følger fem enkle ting som vi vil fokusere ekstra mye på akkurat nå. Jeg håper og tror at denne
informasjon vil bidra til det blir enklere for dere å støtte skolen på disse tiltakene.
1.
2.
3.
4.
5.

Beina skal holdes nede fra stoler og bord!
Det er ikke greit med banning i tide og utide!
Cap/lue skal tas av før man går inn til timen!
Vi hilser på hverandre første gang vi møtes hver dag!
Når læreren ankommer klasserommet har timen allerede begynt. Man må gjøre seg klar til
timen (hente bøker, utstyr, osv.) FØR dette!

Disse områdene vil bli spesielt fokusert av lærerne gjennom samtaler med elevene, ved at de selv
opptrer forbilledlig på disse områdene, ved at hele skolens personale reagerer på det når de ser
det skjer, og ved at det blir notert (anmerkninger). Jeg håper at alle, både elever, foresatte og
lærere kan stå sammen om å få til dette, og på den måten bidra til et bedre miljø på skolen.
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