


Faglighed & Fordybelse 

 

 

Fællesskab & Ansvar 
– skaber sammenhold og respekt  

 

Udsyn & Innovation 
– skaber indsigt og nysgerrighed 

 

 

 

– skaber læring og trivsel 



Høj faglighed gør os i stand til at træffe de 

bedste valg og beslutninger – nu og i 

fremtiden. 

 

Faglig progression skabes, når vi tager 

udgangspunkt i den enkeltes livsverden, 

viden og kunnen. 

 

Fordybelse skaber større forståelse og ro til 

at opleve glæden ved at lære. 

 

Faglighed giver os viden om vores omverden 

og kompetencer til at handle i den. 



• Vi møder op til tiden 

• Vi er velforberedte 

• Vi lytter 

• Vi respekterer andres læringsrum 

• Vi har altid et mål og en plan for arbejdet 

• Vi holder os opdaterede 

• Vi giver og modtager feedback 

• Vi sætter ambitiøse, faglige mål 

• Vi samarbejder 

• Vi reflekterer over egen adfærd 

 



Når vi viser respekt for hinanden og tager 

ansvar, skaber vi det fællesskab, der giver 

hver enkelt mulighed for at lære og udvikle 

sig. 

  

Når vi inddrager og anerkender hinanden, 

skaber det større sammenhæng for børn og 

voksne og dermed tryghed i hverdagen. 

  

I vores fællesskab er der plads til 

forskellighed. 

 

Vi er sammen om at motivere hinanden til at 

deltage i fællesskabet.  



• Vi taler med hinanden 

• Vi lytter til hinanden 

• Vi går i dialog om uoverensstemmelser 

• Vi bestræber os på at se ting fra  

     andres perspektiv 

• Vi hilser på hinanden 

• Vi overholder aftaler  

• Vi taler pænt 

• Vi rydder op efter os selv 

• Vi passer på skolen og skolens inventar 



Når vi er undersøgende og samarbejder med 

verden omkring os, lærer vi og skaber nye 

muligheder.  

   

Når vi kobler den danske kultur med et globalt 

udsyn udvikler vi os. 

  

Når vi arbejder med innovation og kreativitet, 

understøtter vi skabertrang og læringslyst. 

 

Når vi inddrager, opdager og undersøger verden 

– med blik for både fortid og fremtid – skaber vi 

et uddannelsesmæssigt og dannelsesmæssigt 

fundament. 



• Vi arbejder med alternative 

løsninger 

• Vi er nysgerrige på det ukendte 

• Vi tør forholde os kritiske 

• Vi tager verden ind og tager ud i 

verden 

• Vi eksperimenterer og forfølger 

ideer 

• Vi respekterer og værdsætter legen 

• Vi lærer også når vi fejler 


