
Vision 

 
 

LÆRING - Læring, udfordringer og højt fagligt niveau 
Skolen skal sikre, at alle bliver udfordret til det yderste af ens potentia-
le. Dette sker ved at holde et højt fagligt niveau for undervisningen og 
alle skal træne i at arbejde sammen med andre om at løse opgaver.  
 

Læringsmiljøet er præget af høj faglig ambition, hvor der også gives 
plads til leg og inspiration til ny læring ved at udfordre de organisatori-
ske, fysiske og faglige rammer. Læringsmiljøet er kendetegnet ved en 
kreativ, musisk, praktisk og innovativ tilgang til læring på alle niveauer og i alle fag. 
 

FÆLLESSKAB - En del af et fællesskab 
Alle børn og unge skal opleve helhed og sammenhæng i deres liv, og at de er med i forskellige 
grupper og stærke fællesskaber, hvor alle er velkomne. Ånden på skolen er præget af anerkendelse, 
tryghed og livsglæde.  
 

Alle skal opleve at være i en kultur, hvor der er respekt for forskellige livsbaner og hvor mangfoldig-
heden og forskelligheden opleves som en styrke for fællesskab og udvikling. 

LYST - Vilje og lyst til læring 
Alle elever skal have lyst til at lære gennem hele skoleforløbet, for motivationen 
er den afgørende drivkraft for deres udvikling og læring. Eleverne skal have gode 
oplevelser med at lære mens de går i skole, lige fra starten i børnehaveklassen til 
afslutningen af folkeskoleforløbet. 
 

Der skal løbende arbejdes med at skabe forskellige nye læringsmiljøer, der støtter 
og udvikler elevernes læring, kreativitet og innovative evner på en vedkommende 
og levende facon. 

 
ANSVAR - De voksne går forrest 

Skolen har anerkendende, nærværende og professionelle voksne. Alle ansatte skal arbejde sammen 
med hver deres styrke og faglighed om at sikre det bedste udgangspunkt for enhver elev.  
 

Skolen har eksemplariske voksne, der arbejder professionelt med viden om god pædagogisk praksis, 
god undervisning, digitale løsninger og tydelig pædagogisk ledelse. De ansatte er omstillingsparate, 
nyudviklende og parate til refleksion over egen og andres praksis og resultater. De ansatte er bevid-
ste om, at egen uddannelse/videreuddannelse skaber grundlag for god læringskultur, som skal gøre 
børn og unge til demokratiske medborgere i et samfund, som er i konstant udvikling. 
 

Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. 
Det er derfor afgørende, at forældre/hjemmet også tager aktivt 
medansvar. 
 

Skolen dyrker desuden samspillet med professionelle voksne uden 
for skolen i daginstitutioner, klubber, foreninger, erhvervsliv fordi de 
også er vigtige bidragsydere til et godt læringsmiljø. 

 


