
Pædagogisk dag 19. juni 2020 

 
 
 
Dagsorden: 

▪ Gennemgang af skolens/SFO’ens værdigrundlag set i lyset af bæredygtighed 
(værdigrundlag for Bedsted Friskole vedlægges)  

▪ Adfærdsregler (indgår i Trivselspolitikken som vedlægges) 
 

▪ Trivselspolitik for personalet (vedlægges) 
 

▪ Årshjul – emner/samarbejdsforløb  
- Hvordan kan vi fremme trivsel og samarbejde mellem elever 

 
 
 
Referat: 
 
Ad. Gennemgang af skolens/SFO´ens værdigrundlag set i lyset af bæredygtighed 
 
Efter gennemgang af skolens værdigrundlag, hvor alle var enige om at vi i fællesskab arbejder i 
den retning som værdigrundlaget viser, opstod der en del spørgsmål omkring specifikke dele af 
det. 
Selvom værdigrundlagets punkter ikke er prioriteret, kan det ikke undgås at rækkefølgen af det 
enkelte mål virker prioriteret og derfor også spiller en vigtig rolle ved læsning af det. 
Samtidig var der bred enighed om, at skolen i dag indeholder mere end det som værdigrundlaget 
peger på. 
 
Tiltag: 
Der blev derfor udarbejdet et forslag til et revideret værdigrundlag, som skal præsenteres for 
skolens bestyrelse efter sommerferien. 
 
 
Ad. Trivselspolitikken for Bedsted Friskole herunder adfærdsregler  
 
Trivselspolitikken og adfærdsreglerne blev gennemgået set i lys af flere elever og udviklingen af 
pædagogikkens udvikling og blev tilrettet.  
 
Tiltag:  
Justering af skolens trivselspolitik og adfærdsregler. 
 
 
Ad. Trivselspolitikken for Personalet for Bedsted Friskole. 
Personalets trivselspolitik, som også indeholder en del krav til personalet blev gennemgået. Vi blev 
enige om, at dokumentet er så omfangsrigt og vigtigt, at vi vil tage politikkens enkelte dele op på 
personalemøder i løbet af efteråret. 
 
 



Tiltag:  
Justering af personalets trivselspolitik ved personalemøder i løbet af efteråret 
 
Det var et rigtig godt møde, hvor alle fik en god og dybtgående snak om skolens grundlag og vores 
pædagogiske retning i forhold til dette. Efter Corona-tiden var der stort behov for igen at finde os 
selv. 
 
 
Ad. Årshjul – emner/samarbejdsforløb  
 
Drøftelse, som ikke blev gjort helt færdig. Tages op på personalemøder i løbet af næste skoleår. 
 
Tiltag:  
Årshjul oprettes og styres af en lærer (Ketty). Indtil videre som et Word-dokument, men et 
passende program søges. 


