Fælles arrangementer og aktiviteter for eleverne
Det fremgår af folkeskolens formålsparagraf, at folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give
eleverne kundskaber og færdigheder og skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.
Elevens mulighed for at lære sammen med andre
At lære sammen med andre er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes alsidige udvikling i
skolen, og det er essentielt, at eleverne lærer at indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale
fællesskaber i både skole- og fritidsdel.
Mennesket er fra første færd dybt afhængigt af andre for at overleve, trives og lære. I skolen er det
derfor afgørende, at eleverne har gode sociale relationer – både til hinanden og til de voksne. Ved at
føle sig som del af et større fællesskab vil barnet og den unge blive mere inspireret til læring og finde
dybere mening i det.
På Saltum skole har vi blandt andet valgt at styrke elevernes alsidige udvikling, fællesskabet og
samhørigheden ved de aktiviteter, der er nævnt i nedenstående bilag.
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BILAG
Fællessamling
Vi holder ugentlig fællessamling for alle elever. Samlingerne ruller månedligt på ugens dage, og der
synges sange og gives fælles beskeder. Desuden køres jævnligt temaer over et forfatterskab, en
kunstner, en epoke, et emne eller lignende.
Endelig er der mulighed for, at en klasse eller en gruppe af elever kan præsentere elevarbejder, en
sang, en dans og meget andet.
Skolefest for 0.-6. klasse
For at styrke fællesskabet mellem elever, forældre og lærere holdes en årlig skolefest.
Der startes med klassevis fællesspisning, forskellige underholdende indslag mv. Derefter er der
kaffebord og forskellige boder i klasserne.
Aktivitetsdag for 7.-9. klasse
I løbet af skoleåret arrangerer udskolingsteamet en aktivitetsdag for hele udskolingen. Formålet er at
styrke fællesskabet, trivslen og sammenholdet i udskolingen, og dagen indeholder typisk mange
forskellige samarbejds- og trivselsaktiviteter og oplevelser på tværs af klasser og årgange. Dagen
strækker sig normalt frem til kl. 20.
Legepatrulje
Legepatruljen er en gruppe elever fra mellemtrinnet, som sætter gang i legeaktiviteter i frikvartererne
for de yngste elever på skolen. Samtidig kan legepatruljen fungere som forbilleder for yngre
skolekammerater, og den er med til at styrke bevidstheden om fællesskab og kammeratskab.

Kirkegang til jul
Sidste skoledag før juleferien indeholder blandt andet kirkegang samlet for hele skolen i Saltum kirke.
Det er en rigtig hyggelig tradition og samtidig en god måde for eleverne at få fortalt om, hvorfor vi
fejrer jul.
Volleyturnering
Op mod jul holdes en volleyturnering for 7.-9. klasse. Formålet med turneringen er at styrke
kammeratskabet og fællesskabet på tværs af klasserne.
TRIM-dag
Skolen deltager hvert år i skolernes motionsdag om fredagen op til efterårsferien.
Dagen tilrettelægges med et varierende udbud af aktiviteter, og formålet er, at alle så vidt muligt skal
opleve glæden ved bevægelse og fællesskab.
Undervisningsaktiviteter
Ud over de nævnte arrangementer styrkes fællesskabet og samhørigheden på tværs af klasserne i kraft
af en lang række undervisningsaktiviteter i løbet af et skoleår. Det kan fx være:
 Udeskoleaktiviteter for flere klasser eller en hel afdeling
 En klasse læser for/med en anden klasse/børnehaven
 Fagdage for flere klasser
 Emneforløb for parallelklasser
 Trivselsforløb

