Velkommen til

Stokkebækskolens grundfortælling

STOKKEBÆKSKOLEN

OM DANNELSE

Stokkebækskolen har eksisteret siden 2011,

”Vi tager sigte mod at danne hver enkelt elev til

hvor 3 landsbyskoler – Hesselager, Gudme og

at blive en aktiv deltager og medskaber af egen

Gudbjerg – blev slået sammen til én skole med

fremtid i en globaliseret verden, hvor eleven

tre afdelinger, og skolen har fået sit navn fra

bliver i stand til at træffe kvalificerede valg med

Stokkebækken, som forbinder byerne.

livsduelighed og mod på livet.

Skolens værdier

Eleven dannes gennem tilegnelse af kundskaber

De forløbne to år har vi på skolen arbejdet

demokratisk samfund. Lysten til at lære styrkes

fokuseret med at skabe skolens dannelses-

gennem trivsel og inddragelse af eleven i egen

vision, og alle skolens parter har bidraget

læreproces. Gennem forpligtende fællesskaber

til fortællingen.

lærer eleven at være lyttende og have respekt

Skolens 4 værdier – fællesskab, gode relationer,

og færdigheder til livsduelighed og deltagelse i et

for hinandens forskelligheder.”

faglig ansvarlighed, mod på livet – har været

På de følgende sider kan man se elevudsagn,

gennemarbejdet i en proces, som har involveret

der viser, hvordan eleverne oplever værdierne i

klasserne, kontaktforældrene, medarbejdere,

deres skolehverdag.

skolebestyrelse og ledelse.
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STOKKEBÆKSKOLEN

– vi danner til livet!
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FÆLLESSKAB
ger
Vi ta n til
y
s
hen nden
a
hin

VI PASSER PÅ HINANDEN
Vi føler, at
vi hører til
i klassen

Vi griner
sammen og har
det sjovt

Vi er gode
til at hjælpe
hinanden

Vi vil have,
at der er plads
til alle

Vi føler os
trygge og kan
være os selv

Vi har det
godt med alle
i klassen

Vi tager ansvar for hinanden
VI HAR SAMMENHOLD
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STOKKEBÆKSKOLEN

– vi danner til livet!
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GODE RELATIONER
VI KAN STOLE PÅ HINANDEN
Vi inviterer
Vi lytter, når
hinanden med i andre taler, og
legene
vi afbryder ikke
Vi tænker ikke
kun på os selv

Vi hjælper
dem, der har
brug for
det

Vi behandler
andre, som vi
gerne selv vil
behandles
Vi taler pænt
til hinanden

Vi løser
konﬂikter ved at
tale sammen
Vi har tillid til
hinanden
Vi har respekt
for hinanden og
mobber ikke

Vi overholder klassens regler
VI ER ÅBNE OG NYSGERRIGE
OVERFOR NYE VENSKABER
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STOKKEBÆKSKOLEN

– vi danner til livet!
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VI ARBEJDER KONCENTRERET

321

Vi lytter og
respekterer,
når andre taler

Vi er klar,
når timen
starter

Vi tager
ansvar i
gruppearbejde

Vi spørger
om hjælp, når vi
har brug for
det

Vi hjælper
hinanden i
undervisningen
er
Vi øv ør
g
g
os o
age
m
u
os
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STOKKEBÆKSKOLEN

Vi er aktive
i timerne

VI HUSKER, AT FEJL
ER MED TIL AT GØRE OS
DYGTIGERE
– vi danner til livet!
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LIVSMOD
VI HAR LYST TIL AT LÆRE NYT

Vi har
mod på at
prøve nye
ting

Vi bakker
hinanden op

Vi bruger
vores fantasi

Vi tør
byde ind og
deltage

Vi er ikke
bange for at
sige noget
forkert

Vi ser
tingene fra
den lyse side

Vi giver ikke
så let op

Vi tror på, at klogskab er noget,
man øver sig på
VI TROR PÅ OS SELV
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STOKKEBÆKSKOLEN

– vi danner til livet!
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Stokkebækskolen
Tlf. 6223 4800
Skoleleder Astrid Birkbak
Afdeling Hesselager
Tlf. 6223 4820
Afdelingsleder Ole Bay Jensen
Skolevej 50
5874 Hesselager
Afdeling Gudme
Tlf. 6223 4800
Afdelingsleder Marie Søndergaard
Storkehavevej 9
5884 Gudme
Afdeling Gudbjerg
Tlf. 6223 4810
Afdelingsleder Marianne Just
Byvej 11
5892 Gudbjerg Sydfyn
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STOKKEBÆKSKOLEN
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