
Trivnaðarætlan
Skúlin á Fløtum

Hvussu skapa vit ein skúla, har øll trívast?

Trivnaður ger, at ein følir seg væl, og gevur tí einstaka næminginum eina kenslu av vælveru, áhuga,
arbeiðssemi og gleði .

Í Skúlanum á Fløtum ynskja vit at hava eitt trygt umhvørvi, har allir næmingar trívast, og soleiðis
fáa teir bestu møguleikar at menna bæði fakligar og sosialar førleikar.

Skal hetta hepnast, er umráðandi:
at  tey vaksnu í skúlanum hava eina felags áskoðan, atferð og vanar fyri at gera skúlaumhvørvið
trygt
• at skúli og heim hava skyldu til virkin at arbeiða saman um góðan trivnað í flokkinum
• at næmingar frá 1. flokki og uppeftir  læra at taka  lut í og hava ábyrgd fyri trivnaðinum
• at skúlans leiðsla, lærarar, næmingar og foreldur javnan eftirmeta trivnaðarspurningar
• at øll hava ábyrgd av at vera við, er støðan tann, at næmingurin mistrívist
• at skúlin hevur eina tilbúgvingarætlan, sum verður brúkt, um næmingurin mistrívist
• at skúlin hevur greiðar reglur um, at happing ikki er loyvd, og eina tilbúgvingarætlan, sum

fer í gongd beinanvegin, skuldi tað hent, at happing er farin fram

Hvussu:
Virkisætlanin verður eftirmett á námsfrøðiligum fundi á hvørjum ári, har roynt verður at fáa eina
felags áskoðan til hetta evni.
Hetta skal vera grundstøði undir tí nýggja trivnaðarpolitikkinum í skúlanum.
Hetta skal skrivast niður, og øll sum hava við skúlan at gera, fáa eitt eintak.

Á tí fyrsta foreldrafundinum skal hetta vera eitt evni við tí endamáli at fáa foreldrini at vera við í
menningargongdini.
Ætlanin er eisini at gera ein lítlan faldara, har tað, sum er mest átrokandi, stendur skrivað, og vissa
fæst fyri, at foreldrini fáa einsljóðandi boð.

Í teimum yngru flokkunum (1. og 2. flokki) verður  beinanvegin farið í holt við at brúka 
"Stig fyri stig " tilfarið.
Frálæran skal vera  fjølbroytt, so teir ymisku førleikarnir vera sjónligir. Hetta verður gjørt  fyri at
styrkja sjálvsvirðið hjá tí einstaka.

Áðrenn farið verður í 1. flokk, verður fundur millum lærarar og foreldur um, hvat hvør væntar av
øðrum.
Flokslærararnir skipa fyri, at knýtt verða vinabond millum flokkarnar.
Á fundinum, áðrenn farið verður í 1. flokk, verður kunnað um trivnaðarætlanina.
Í 3. -7. flokki verður tilfarið ”Stig fyri stig” eisini brúkt, soleiðis at tað svarar til aldurstigið.
Floksreglur verða gjørdar saman við næmingunum. Reglurnar skulu hanga uppi í skúlastovuni.
Í sambandi við næmingasamrøður verður trivnaður tikin upp.

Skúlaheilsufrøðingarnir greiða teimum frá um búningina og bjóðar teimum til samrøðu, um nakar
ynskir tað.



Á foreldrafundinum um heystið er trivnaður í flokkkinum eisini á skránni. Tá skulu foreldrini hava
prátað við børnini áðrenn. Næmingarnir fáa at vita um tilbúgvingarætlanina ímóti happing, og hvat
tey skulu og mugu gera, um tey verða happað ella síggja, at onnur verða happað.

Í hádeildini verður arbeitt ítøkiliga við heitinum happing. Hesum skipar toymið fyri. Happing fara
tey kanska eisini at  møta seinni í lívinum og mugu tí  vera fyrireikað. Næmingar skulu læra,  at
STEÐGA merkir STEÐGA. Og eitt NEI er eitt NEI.
 
Næmingasamrøður eiga at vera árliga.
Av og á verður eisini tosað um felagsskapin í flokkinum.
Næmingarnir skulu vera við til at gera reglur og mannagongdir, um ósemjur tekur seg upp.

Trivnaðurin  í  flokkinum  skal  viðgerast  millum  lærararnar  og  leiðsluna  á  árliga  fundinum
millum  toymið  og  leiðsluna  minst  eina  ferð  um  árið.  Arbeiðið  um   trivnaðin  skal  lýsast  í
ársætlanini.


