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Pædagogisk udgangspunkt 

Livs- og menneskesyn 

Vi tager udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn, og ser på hvert enkelt barn som 
værende unikt, værdifuldt, ligeværdigt, værd at elske og udrustet med forskellige evner.  
 
Skolen ønsker, i samarbejde med hjemmet, at deltage i opdragelsen på at fremme det 
gode, samt at barnet får et realistisk, sandt og sundt syn på sig selv og sit liv, så evnen til 
at vurdere, tage stilling til og handle ansvarsbevidst i livet fremmes. 

Vi ønsker at give det enkelte barn de bedst mulige forudsætninger til at udvikle sig positivt 
både socialt og fagligt, og til at kunne deltage og være en del af den verden og det 
samfund vi er en del af. 

Vi vægter et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til forskellighed og hvor den 
enkelte føler sig tryg og værdsat.  

Vi ønsker som skole at eleven møder engagerede lærere og et højt fagligt niveau.  

 

Det kan I forvente af skolen 

- at vi vil respektere den enkelte, som han eller hun er. 

- at der er gode sociale rammer at fungere indenfor 

- at vi vil samarbejde med den enkelte elev og dennes hjem omkring skolegangen 

- at der bliver givet en engageret og relevant undervisning  

- at der er et højt informationsniveau 

- at vi vil et godt og nært skole-hjem-samarbejde 

 

Det forventer vi af hjemmet og eleven: 

- at I er indstillet på at respektere de regler skolen har 

- at I er positive omkring samarbejdet med såvel kammerater som lærere 

- at den enkelte handler ansvarsbevidst i forhold til omgivelserne, dette gælder både i 

forhold til kammerater, lærere og skolens ting 

- at eleven møder veludhvilet og velforberedt til undervisningen 

- at I som forældre bakker op om skole/hjem samtalerne 

- at I som forældre bakker op om skolens arrangementer 

 


