Hvad vil vi gerne have fokus på fremadrettet på
Fjerritslev Skole?
Hvad skal være kendetegnende for skolen?

Fokus på personlig dannelse.
Vi gerne danne og uddanne eleverne til at
være/give:
•
•
•
•
•
•
•

Nysgerrige.
Udholdne/vedholdne.
Robuste.
Tolerante.
Være nogen og ikke noget.
Være en del af et fællesskab.
Plads til og respekt for forskellighed.

Fokus på kompetencer og faglig
udvikling.
•
•

•

Alle medarbejdere skal have rum og
mulighed for videreudvikling og
inspiration.
Alle elever skal have mulighed for at
blive så dygtige, som de kan. Fokus
på at udvikle ud fra elevernes niveau
og fokus på det at
undervisningsdifferentiere.
Elever og medarbejdere skal befinde
sig i trygge læringsmiljøer, hvor det er
OK at fejle.

Fokus på trivsel.
Glade børn lærer bedst – derfor vil vi have
fokus på:
• At det at have venskaber, være en del
af et fællesskab og være i trivsel er
vigtigt for at udvikle sig til hele
mennesker.
• Trivsel og tryghed er vigtigt for at
kunne være sig selv og turde livet.
• Trivsel er vigtig for at ture gå på
opdagelse, være nysgerrige og søge
hjælp.
• Eleverne skal mærke, at personalet
VIL dem.

Fokus på det kreative og undersøgende.
• Vigtigt at kreativitet er en større del af
undervisningen. Eleverne skal have
lov til at udtrykke sig gennem musik,
drama, teater, sport, kunst m.m.
• Vigtigt at det at eksperimentere og
undersøge er en større del af
undervisningen. Eleverne skal turde at
prøve sig frem uden at være bange for
at lave fejl.
• Vigtigt at skabe motivation og
læringsglæde gennem
problemløsende, praktisk og
aktivitetsskabende undervisning.

Fokus på samarbejde.
•
•

•

Fokus på demokratisk dannelse.
Vi vil gerne danne og uddanne eleverne
til:

Der skal være fokus på at lære
eleverne at samarbejde.
Skolen skal være kendetegnet ved at
være åben og inviterende – både i
forhold til lokalsamfundet og
forældrene.
Skolen skal være kendetegnet ved et
velfungerende samarbejde mellem
alle personalegrupper, mellem
medarbejdere og ledelse og mellem
skole og forældre.

Fokus på rammerne.
For at vi kan lykkes, er det vigtigt, at:
•

•
•
•

Selvbestemmelse
Medbestemmelse
Solidaritet

•

•
•

At have etisk bevidsthed.
Til at ”lytte højere”.

•

Opgaver og ressourcer følges ad og
at der er gode muligheder for
samarbejde og udvikling.
De fysiske omgivelser er rengjorte og
vedligeholdte, og at indeklimaet er
sundt.
Vi har inspirerende og fleksible fysiske
rammer, der bl.a. giver mulighed for
eksperimenterende og kreativ
undervisning.

