Som fri grundskole skal Elise Smiths Skole forberede skolens elever til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

På skolen forsøger vi at tilgodese dette på forskellig vis:

•

Først og fremmest søger vi i stort og småt i dagligdagen at lade alle skolens relationer
og alt samvær være præget af gensidig tillid og respekt

I skolens overordnede mål med skolens virksomhed står der blandt andet:
o ”På skolen skal vi udruste børnene til at varetage de opgaver og udfordringer, som de vil møde i deres
fremtidige liv”
o ”Vi ønsker, at livet på skolen udmønter sig i en daglig atmosfære af rummelighed.
Børn og voksne skal tage hensyn og vise respekt for hinandens forskelligheder”
o ”Vi tilstræber, at børnene i deres skolehverdag indgår aktivt i et fællesskab, der er præget af samtale,
fordomsfrihed og positivt samvær”
o ”Skolen skal i hele sin virksomhed fremme mulighederne for, at eleverne kan udvikle og styrke deres
evne til at indgå i demokratiske processer. Den enkelte skal opleve at have indflydelse på og ansvar
for skolehverdagen inden for fællesskabets rammer”
o ”Vi søger endvidere at understøtte det enkelte barns personlige udvikling, så det kan fastholde og
styrke sit selvværd, tilegne sig, samt opøve kritisk stillingtagen, selvstændighed og ansvarlighed”

•

Elevråd
Skolen har et velfungerende elevråd med repræsentanter fra alle klasser fra 5. klassetrin og opefter.
De ældste elevrådsrepræsentanter repræsenterer desuden skolens små klasser og indfører gradvist
de små elever i elevdemokratiets muligheder.
En kontaktlærer støtter og hjælper elevrådet i deres arbejde.
Elevrådet indleder skoleåret med et 2-dages-seminar, hvor de drøfter og tilrettelægger elevrådets
arbejde.
Elevrådet afholder løbende elevrådsmøder, afvikler arrangementer for skolens elever i løbet af året og
varetager elevernes interesser på skolen. Eksempelvis har elevrådet to repræsentanter i skolens
”udeudvalg”, der arbejder med at udvide og udvikle skolens udearealer.
Under overskriften ”Børn på Elise Smiths Skole støtter børn i den 3. verden” sælger elevrådet T-shirts
påtrykt skolens logo – overskuddet går ubeskåret til nødlidende børn i 3. verdenslande.

•

Skolens Info-organ
Elevrådet har repræsentanter i skolens Info-organ.
Info-organet er et organ, hvor alle skolens personalegrupper samt skolens elevråd bliver orienteret
om aktuelle forhold og tiltag på skolen. Alle grupper kan ligeledes fremføre forslag og synspunkter.
Foruden to elevrådsrepræsentanter deltager to repræsentanter fra skolens bestyrelse, en
repræsentant fra skolens TAP-personale, skolens lærerrådsformand, SFO-lederen og skolelederen.
Der afholdes to årlige Info-møder.

•

Skolens repræsentantskab
Elevrådet har repræsentanter i skolens repræsentantskab.
Skolens Repræsentantskab er et høringsorgan bestående af foruden to elevrådsrepræsentanter, en
forældrerepræsentant for hver af skolens 23 klasser, to repræsentanter fra skolens bestyrelse, skolens
tilsynsførende, skolens tillidsfolk samt skolens ledelse.
Repræsentantskabet afholder to årlige møder.

•

Venskabsklasseordning
På skolen har vi en ”venskabsklasse-ordning”.
Hvert år tager eleverne i skolens 5. klasser imod de nye børn i skolens børnehaveklasser.
Par- og klassevis er eleverne ”særlige skolevenner”.
I dette fællesskab søger skolen blandt andet at styrke fællesskab på tværs af alder.

•

”Grundlovsdag”
Hvert år på skolens fødselsdag den 1. november fejrer skolen foruden fødselsdag GRUNDLOVSDAG.
Alle skolens klasser og klasselærere opholder sig denne dag særskilt og opmærksomt ved skolens
grundlov, der er udformet i et samarbejde med skolens elevråd:

§

Du skal passe på dine medmennesker – store som små

§

Du skal gribe ind ved mobning

§

Du skal respektere andre, som de er

§

Du skal behandle andre, som du selv gerne vil behandles

§

Du skal passe på skolens og andres ting

