
 

 

Værdiregelsæt for Rosenvangskolen 

Rosenvangskolen er et levende fællesskab, hvor læring og trivsel går hånd i hånd. 
I dette fællesskab har alle børn, unge og voksne på og omkring Rosenvangskolen både rettigheder og 
pligter for at sikre, at der er et godt grundlag for læring og trivsel.  
 
Alle har: 

• Retten til at være og lære og samtidig pligten til at gøre det muligt for de andre til at være og lære, 

• Retten til at blive forstået og samtidig pligten til at forsøge at forstå andre, 

• Retten til at være regnet med - inkluderet og samtidig pligten til at være oprigtigt interesseret i de 
andre og drage dem ind i fællesskabet. 

Vi tror på, at læring og trivsel går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger.  

Hvis man skal lære noget, er det nødvendigt at man har det godt og at man er i trivsel. På samme tid kan 
man ikke være i trivsel, hvis ikke man lærer noget, når det, vi er sammen om, er at lære. Det gode 
fællesskab er noget, vi alle skal arbejde for og bidrage til. 

Vi tror på, at man som menneske har det bedst, hvis man føler sig forstået. Det er ikke sikkert, vi altid er 
enige med hinanden, men det er vigtigt, at vi hører og møder hinanden og er indstillet på hele tiden at 
være åben for og arbejde på at forstå hinanden. 

Vi tror på, at alle har brug for at være en del af et fællesskab. 

Samværsregler 

For at vi alle - voksne som børn - kan hjælpe hinanden med at skabe et levende fællesskab, hvor det er trygt 

og godt at færdes, har vi brug for nogle samværsregler. For os er det vigtigt at vi har:  

• Respekt for hinanden 

• Respekt for fællesskabet 

• Respekt for skolen 

Respekt for hinanden betyder at vi skal opføre os ordentligt og behandle andre ordentligt.  

• At vi taler ordentligt til andre både børn og voksne 

• At vi taler ordentlig om andre 

• At vi løser konflikter med dialog 

• At vi søger hjælp hos de voksne, hvis vi står i situationer, vi ikke selv kan klare 

• At vi accepterer, at de voksne bestemmer i skolen 

• At vi er gode kammerater for hinanden 

 

Respekt for fællesskabet betyder at vi er en del af en stor gruppe, og at vi er fælles om at gå på 

Rosenvangskolen 

• At vi viser andre tillid og andre kan have tillid til os 

• At vi er interesseret i de andre og spørger ind til dem - kendskab gi’r venskab 

• At vi er åbne overfor vores kammerater 



 

 

• At vi passer på vores kammerater og hjælper dem 

• At vi deltager aktivt i fællesskabet, både fagligt og social, i klassen og i de store fælles 

skolearrangementer for årgangene, skolen mv. 

• At vi opfører dig ordentligt i timerne, så alle kan lære mest muligt 

• At vi deltager i undervisningen, byder ind og holder aftaler 

• At vi skal hjælpe med til, at skolen er et rart sted for alle 

• At vi forstår, at vi er en del af fællesskabet, uanset om vi er på eller uden for Rosenvangskolen  

• At vi er loyal overfor fællesskabet og derfor retter konstruktiv kritik det rigtige sted hen - til dem, 

kritikken er rettet mod eller til dem, som har indflydelse på at gøre noget ved det 

 

Respekt for skolen betyder at vi alle er med til, at vi behandler Rosenvangskolen og alle tingene på skolen 

ordentligt 

• At vi rydder op efter os selv 

• At vi hjælper vores kammerater med at rydde op 

• At vi passer vores opgaver - fx ”dukse-tjansen” 

• At vi behandler skolens møbler og øvrige inventar ordentligt 

• At vi er med til at skabe et godt fysisk miljø 

 

Arbejdet med værdiregelsættet 

Arbejdet med at få værdier og samværsregler til at leve på skolen tager afsæt i børnenes alder, 

udviklingsniveau og ståsted, og derfor arbejder vi forskelligt med værdiregelsættet i forhold til skolens tre 

overordnede trin – indskoling, mellemtrin og udskoling.  

 

Indskoling 

I indskolingen er der fokus på at flytte børnenes perspektiv fra det meget nære perspektiv, som små børn 

har, til et perspektiv, hvor man kan se, at der er rammer og regler i samværet med andre. Det gør vi ved, at 

de voksne sætter tydelige rammer for aktiviteter af såvel faglig som social karakter og hele tiden er i dialog 

med børnene om, at der er de her rammer, hvad de betyder og hvordan man skal opføre sig inden for 

rammerne. Der er en tæt opfølgning og guidance af børnene ind i fællesskabet, så de får en fornemmelse 

af, at de er i et fællesskab og samtidig forstår, hvad fællesskabet går ud på og hvilke normer et godt 

fællesskab bygger på. Det er de voksne som sikrer, at alle er en del af de fælles aktiviteter og børnene 

oplever, at de voksne kan man have tillid til og at det er de voksne, som sikrer en god tryg skolehverdag. 

 

Mellemtrin 

På mellemtrinnet kommer kammeraterne og deres holdninger og adfærd til at betyde mere for børnene 

samtidig med, at de voksne ikke i så høj grad kan og skal styre fællesskaberne. Børnene går fra behovet om 

en tæt ydre styring mod en større grad af selvstændighed og egen styring. Her har dialogerne med børnene 

om fællesskab det formål at få børnene til at lære, at de er medansvarlige overfor såvel det faglige som det 

sociale fællesskab. Der arbejdedes med børnenes udvikling af empati, forståelse for hinanden og accept og 

værdsættelse af forskellighed. Der arbejdes også med, at der er forskel på legetid og læretid. Vi er sammen 



 

 

i skolen for at lære i samarbejde med hinanden. Alle skal være med til at skabe den gode skoledag for alle. 

Børnene har nu et højere abstraktionsniveau og kan derfor være med til at tage ansvaret for fællesskabet.  

 

Udskoling 

I udskolingen er de unges fokus på ”hvem er jeg og hvordan skal det være, når det er mig, der skal 

bestemme.” Samtidig har de unge fokus på, at skolen ikke er hele Verden. Der er også noget udenfor skolen 

og en tid efter skolen. Arbejdet med værdier og ordensregler er ikke længere alene for skolelivet, men også 

for de unges liv i det store fællesskab af det omkringliggende samfund. I den faglige undervisning arbejdes 

der med værdier og regler i forhold til det omgivne samfund og der arbejdes med, hvordan man har respekt 

for fællesskabet på samfundsplan. Der udfoldes og arbejdes med etiske dilemmaer i undervisningen og de 

unges standpunkter i forhold til disse. Fagfællesskaberne bliver tydeligere og bærende for samværet og 

kravet til den enkelte om medansvar for den gode skoledag bliver også tydeligere. De unges personlige 

udvikling er i fuld gang og de voksne bruges her både som rollemodeller og som sparringspartnere.  

 

Processen 

Helt konkret så tages værdiregelsættet op hvert år i alle klasser i begyndelsen af skoleåret.  

 

Alle børn kender de tre sætninger om respekt for hinanden, respekt for fællesskabet og respekt for 

skolen. Samtalerne i klasserne er så, at man sammen med børnene og de unge taler om, hvad vil det så sige 

helt præcist for os her i vores klasse.  

• Hvordan viser vi respekt?  

• Hvordan holder vi orden? 

• Har vi en dukseordning og hvordan er den?  

• Skal vi have klasseregler/aftaler?  

• Skal vi have legegrupper?  

• Frikvartersaftaler?  

• Festaftaler? osv.  

En dialog mellem lærere/pædagoger og børnene og de unge, som skal gøre det nærværende og forståeligt 

for alle. Dialogerne bliver bærende for arbejdet året igennem. 

 

Ud over dialogen om de tre sætninger om respekt gennemgår vi også antimoppestrategien med børnene 

og de unge. 

På forældremødet i efteråret informerer klassens lærere/pædagoger forældrene om det arbejde, man i 

klassen har haft med værdiregelsættet og antimoppestrategien og der tales om, hvad det så betyder for 

forældrene, hvordan kan de bakke op om den gode skoledag for alle og hvordan de kan bakke om det 

levende fællesskab. 

 

Links 

I tilknytning til værdiregelsættet og samværsreglerne er der en række retningslinjer både for 

Rosenvangskolen og for hele Aarhus Kommune, som også spiller ind for livet og fællesskabet på skolen. 

Nedenfor finder I links til disse, som altså skal ses i sammenhæng med disse regler: 

 



 

 

Antimoppestrategi  

https://rosenvangskolen.aarhus.dk/media/23383/c-users-azksttz-desktop-rosenvangskolens-

antimobbestrategi.pdf 

 

Børne- og ungepolitik  

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/familie-boern-unge-og-aeldre/boerne-og-

ungepolitik/ 

 

Vision og værdigrundlag for Aarhus Kommune  

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/vision-vaerdier-og-fortaelling/vision-og-

vaerdigrundlag/ 

 

Aarhus Kommunes værdigrundlag for medarbejdere og ledere 

https://www.aarhus.dk/media/19062/personalepolitikken.pdf 
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