Princip for den gode omgangstone
Formål:
Princippet for den gode omgangstone skal sikre, at alle – børn, forældre og personale, i
samarbejde tager fælles ansvar for, at der hersker en god omgangstone i vores Vuggestue,
Børnehave, SFO og Skole.
Vi vægter den gode tone højt, fordi vi ved, at det danner grundlaget for trivslen hos os og er en
grundsten for den tillid, vi ønsker at have til hinanden.
Mål:
Kommunikationen både mundligt og skriftligt -mellem forældre, personale, elever og børn
opleves af alle parter som værende anerkendende, åben og respektfuld.
Alle taler ordentligt.
Alle hilser på hinanden, fordi vi vil hinanden, på trods af forskelligheder.
Baggrund:
Ingen mennesker bryder sig om at blive tiltalt nedsættende/ydmygende eller udsættes for
anden uacceptabel adfærd, derfor er dette ikke acceptabelt her.
Forældrene:
Forældrene er de vigtigste personer i børn og unges liv, og derfor er det vigtigt at forældre
støtter op om Skolens og Børnehusets arbejde med den gode tone, at tale ordenligt anerkendende og respektfuldt om og til alle mennesker, dette kan gøres ved aktivt og
konstruktivt at arbejde med problemstillingen hjemme sammen med barnet.
Forældre er sig bevidste og gode rollemodeller om eget sprogbrug både mundtligt/skriftligt og
på sociale medier.
Personalet:
Tager arbejdet omkring den gode tone meget seriøst og der arbejdes aktivt med dette på alle
niveauer.
Der arbejdes aktivt med problemstillingen, personalet diskuterer med børnene og de unge
hvad respekt -anerkendelse og ordentlighed betyder for andre og man beder dem mærke
efter, hvordan de selv ville føle at blive talt nedsættende til.
Personalet griber ind hver gang man hører eller bliver gjort opmærksomme på nedsættende,
ydmygende eller anden uacceptabel adfærd/sprogbrug og forældrene inddrages, når det
vurderes hensigtsmæssigt.
Børnene og de unge:
Er opmærksomme på eget sprogbrug og adfærd.
Deltager aktivt og konstruktivt i dialoger omkring adfærd og sprogbrug.
Regel og værdi sæt:
På Ebberup Skole, Børnehave og Vuggestue forventes det at:
Alle taler ordenligt og med respekt for hinanden.
Personale, forældre og andre voksne griber ind, når de hører børn eller voksne tale truende,
nedsættende eller ydmygende til andre børn eller voksne.

Alle støtter Skolen og Børnehuset i arbejdet med at lære børnene/eleverne respekt for andre
mennesker.
Alle er opmærksomme på eget sprogbrug som positive forbilleder.
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