UDDANNELSE
ELEVERNE SKAL:

•
•

LÆRE SÅ MEGET DE KAN I ALLE FAG

•

VIDE, HVORDAN DE LÆRER BEDST, OG HVORDAN DE FREMMER DERES
EGEN LÆRING.

OPLEVE ET UNDERVISNINGSMILJØ, DER GIVER LYST TIL FORDYBELSE
OG ENGAGEMENT.

LÆRE SÅ MEGET DE KAN I ALLE FAG
• Derfor:
1) holder vi minimum fem samtaler i løbet af skoleåret, så eleven
ved, hvordan han/hun får mest muligt ud af undervisningen

2) Vi afholder minimum 4 elevgennemgange i løbet af året, hvor
alle klassens lærere gennemgår ALLE elever

3) Vi stiller krav til, at eleverne deltager aktivt i timerne for på
den måde at dygtiggøre sig

OPLEVE ET UNDERVISNINGSMILJØ, DER GIVER
LYST TIL FORDYBELSE OG ENGAGEMENT.
Derfor:

1) Tilbyder vi en varieret undervisning og opfatter læring bredt.
2) Benytter vi forskellige arbejdsformer (gruppe-arbejde, cooperative Learning, projektarbejde mm.)

VIDE, HVORDAN DE LÆRER BEDST, OG
HVORDAN DE FREMMER DERES LÆRING.
Derfor:

1) arbejder vi på at få en rigtig god relation mellem lærer og elev
og har konstant fokus herpå. Relationen skal bygge på tillid til
og tro på, at modparten altid gør sit bedste.

2) Eleverne skal sætte ord på, hvad der motiverer dem, og hvad
de selv kan gøre for at fremme deres egen læring.

DANNELSE
ELEVERNE SKAL:

• KUNNE SE VÆRDIEN I FÆLLESSKABET OG VÆRE AKTIVT
DELTAGENDE I DET OG ANSVARLIG FOR DET

• KENDE EGNE STYRKER OG BEGRÆNSNINGER
• HAVE UDSYN
• VÆRE AKTIVT DELTAGENDE I DEMOKRATIET

• VIDE AT HANDLING GIVER ÆNDRING

KUNNE SE VÆRDIEN I FÆLLESSKABET OG VÆRE AKTIVT
DELTAGENDE I DET OG ANSVARLIG FOR DET
Derfor prioriterer vi:

- AKSE-samarbejde
- Ture
- anderledes dage
- Projektarbejde
- planlægning og afholdelse af arrangementer
- Som et nyt tiltag vil vi i skoleåret deltage i DGI’s træner- og
lederuddannelse ”Unge i front”.

KENDE EGNE STYRKER OG BEGRÆNSNINGER
Derfor:

1)
2)

har vi minimum fem samtaler i løbet af skoleåret.

3)

bringer vi eleverne i mange ukendte situationer, hvor de også får
øje på nye sider af sig selv og får prøvet sig selv af.

får eleven ved skoleårets afslutning en grundig udtalelse, hvor
indsats og fagligt niveau vurderes, ligesom elevens personlige
udvikling beskrives.

HAVE UDSYN
Derfor sørger vi for, at eleverne møder mange forskellige sider af
samfundet og ser verden omkring dem. Dette gør vi:

1) generelt i undervisningen bl.a. gennem de emner vi vælger
2) gennem besøg på skolen
3) besøg på andre skoler
4) ture til storbyer
5) Akse-samarbejde

VÆRE AKTIVT DELTAGENDE I
DEMOKRATIET
Derfor:
- Skal samværet i klassen være præget af tolerance, tryghed og
respekt, så eleven har lyst til og mod på at give udtryk for sine
holdninger og bliver i stand til at forstå og respektere andres.
Dette gøres blandt andet gennem diskussioner og de forskellige
arbejdsformer.

VIDE AT HANDLING GIVER
ÆNDRING
De skal opleve, at man ved at yde en indsats kan give oplevelser til
andre.
Derfor:

- Planlægger eleverne sidste skoledag, forårskoncert og aktiviteter for
yngre elever herunder perioder med morgenidræt.

- Gør vi eleverne bevidste om, at de er rollemodeller for de øvrige

elever på skolen og sørger for, at de lever op til dette på en fornuftig
og ansvarsfuld måde.

