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Sex igångsättningspass för skolor som vill plantera läroplanens värdegrund i verksamheten.
Passen ger elever, personal och föräldrar en respektfull plattform och ett gemensamt värdegrundsspråk.
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FÖRSTA STORSAMLINGEN
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TREDJE KLASSPASSET:

FJÄRDE KLASSPASSET:

SISTA STORSAMLINGEN:

Göran Davidsson, kommer till skolan och presenterar sig på ett lite annorlunda sätt. Med orden ANSVAR SAMARBETE 
och STIL visar Göran på vikten av att ha bra strategier och ett gemensamt mål. Eleverna får träffa buktalardockan
Språkan - en svårstyrd docka som ibland visar upp en tuff  och störig attityd. Kallar sig själv då för BRÅKAN. 
BRÅKAN och hans vänner är med i slutet av varje pass och klasserna hjälper honom att lära sig bli en bra kamrat. 

PRESENTATION

ANSVAR

STIL

Är ANSVAR något tungt och krävande eller handlar ANSVAR om att säga och göra saker som sprider GLÄDJE?
En magisk berättelse om två personer på ett hotell som förändrar världen för alla i dess närhet.
Ett pass som visar på möjligheterna att smitta sig själv och andra med glädje genom att göra ”det lilla extra”.
Ansvar handlar mycket om fantasi. Att tänka ut nya bra saker som man kan göra. BRÅKANS vän BRÄKAN gör entré.

Vad är det för skillnad på en kompis, en bästis och en kamrat? Går det att vara kompis med alla på hela skolan?
Hur är en bra kamrat? Kan alla vara en bra skolkamrat? Hur? Vi öppnar en magisk låda och tittar på fem
egenskaper som kännetecknar en bra skolkamrat. Begreppet social kompetens förklaras och passet avslutas 
med att alla elever får göra en enkel utvärdering. SPÅKAN har tränat på en teater och vill visa.

MENINGEN MED SKOLAN

SAMARBETE

En storsamling om hur vi når våra mål och vikten av att fylla våra verktygslådor med kunskap, färdigheter & social kompetens.
På scenen bygger Göran en färdig skolelev på 7 minuter. Vilka byggstenar behövs? Budskapet är att det egentligen tar 
tio år att bygga men bara en sekund att rasa! Detta händer visuellt från scenen. Vad skulle hända om vi hjälps åt att bygga?
Ett magiskt rep visar på vikten av att skapa en magisk skola som inte gör bestående knutar i våra magar.

Passet med STIL handlar egentligen om ordet RESPEKT, HÄNSYN och INTEGRITETSZONER Tre viktiga men svåra ord
att förstå för många barn. Genom ett visuellt experiment visar passet att vi alla har som en bubbla omkring oss.
En bubbla som kan vara hel eller gå sönder. Bubblor som går sönder känns ibland som en knut i magen.
Passet lär ut hur vi alla kan försöka vara försiktiga om varandras bubblor (och vår egen). Vi tränar på konsten 
att säga ifrån och markera våra gränser. Experimentet visar att vi blir starkare om vi håller ihop. STIRRAN gör entré. 

HELHJÄRTAD SKOLA
En storsamling med alla elever och all personal avslutar elevernas del i värdegrundssatsningen. Denna samling blir
ett avstamp inför framtiden. Alla passen snabbrepeteras. Eleverna uppmuntras att göra de gemensamma ”växorna”
dagligen, resten av deras liv. En sista gemensam VÄXA till eleverna och de vuxna: Fortsätt att utveckla skolan 
till en trygg och trivsam plats där det finns mycket hjärta.    

FÖR SKOLOR SOM VILL BRYTA NEGATIVA MÖNSTER

OCH SKAPA ETT RESPEKTFULLT & MAGISKT KLIMAT

SPRÅKAN
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snabbt


