
  

 

Fællesskab 

Omverden 

Faglighed og fordybelse 

Bevægelse 

Faglighed og fordybelse 

Visionen – hvorfor er det vigtigt 

• Vi skal understøtte at børnene har mulighed for at udvikle sig til psykisk stærke børn. 

Hvordan vil vi gøre det, og hvilke handlinger skal til? 

• Vi skal have nogle principper for hvordan vi skaber mulighed for fordybelsestid, hvor 

eleverne kan bruge deres faglighed eller/og deres sociale kompetencer, så de 

oplever mestring 

Hvad er løsningen, fordelen, resultatet? 

• Fordelen er, at de kan se sammenhængen mellem fag og virkelighed 

• Fordelen er, at de får mulighed for at overføre, det lærte til en anden kontekst 

• Fordelen er, at de får mulighed for at opleve, at de er en del af noget større 

 

Faglighed og fordybelse: 
Når der hele tiden er skift mellem fagligheder - fag - vil vi have fordybelse med. 
Udvikle psykisk stærke børn. 
Principper for fordybelsestid. 
Sociale kompetencer - at børnene oplever at få succes med deres faglighed i fordybelsen - fx i 
skolekomedie. 
Se sammenhæng mellem fag og virkelighed. 
Del af noget større som vi alle bidrager ind i. 
Tydelighed omkring, hvad det er vi lærer børnene.  
Skarpe på årsplanlægning. Tid til at gennemføre planerne 
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Omverden 

Visionen – hvorfor er det vigtigt 

• Viden om verden er dannelse og livsduelighed 

• Viden om verden er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, demokratiet 

og træffe egne valg 

Hvordan vil vi gøre det, og hvilke handlinger skal til? 

• Hands on og fælles indstilling 

• Gæsteundervisere, kulturbussen, skolekomedie 

• Ud af huset og opleve 

• Projektuger og temadage 

Hvad er løsningen, fordelen, resultatet? 

• Resultatet er børn og unge der har mod på at møde og deltage i fremtidens verden 

• Livsduelige og ordentlige mennesker 

• Tilbud: favner flere elever og fordel: mere inkluderende 

 

Omverdenen: 
Mere ud af skolen. 
Det favner flere elever - er mere inkluderende. 
Mere projektarbejde. 
Mesterlære - i nogle sammenhænge.  
Hands on. 
Mod på at tage ud i verden  
Livsduelighed. 
Man skal opføre sig ordentligt. 
tværfaglighed. 
Temauger. 
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Bevægelse 

Visionen – hvorfor er det vigtigt 

• Grundlægge sunde vaner som eleverne kan tage med sig videre i livet. 

Hvordan vil vi gøre det, og hvilke handlinger skal til? 

• Morgenmotion 

• Atletik som valgfag 

 

Hvad er løsningen, fordelen, resultatet? 

• Fordele: indre og ydre motivation 

 

Bevægelse: 
Forhindringer: 
Kropsidealer - der er mange der ikke vil gå i bad og klæde om. Stigende tendens. 
Sociale medier og forældre, der ikke bakker op om skolens politik. 
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Fællesskab 

Visionen – hvorfor er det vigtigt 

• Tilhørsforhold og med til at tage ansvar 

• Tryghed og lyst til at deltage 

• Noget at ”gå op i” 

Hvordan vil vi gøre det, og hvilke handlinger skal til? 

• Invitere alle ind og byde velkommen 

• Stille forventninger til børn og forældre 

• Dialog 

• Fordybe sig i perioder – projekter 

• Forældrekaffe om fredagen 

• Fællesspisning, arrangementer, skolefest, skolekomedie – skal faciliteres af voksne 

som sikrer inkluderende adfærd 

• Invitere forældre ind på skolen og fortælle om deres job 

 

Hvad er løsningen, fordelen, resultatet? 

• Inkluderende miljø - Særlig vigtigt for udfordrede børn og familier 

 

Fællesskab: 
At alle har et tilhørsforhold. 
Medansvar 
Tryghed 
Lyst til at deltage 
Alle skal føle sig set og føle sig velkommen. 
At forvente noget af børnene. 
De er med til at skabe fællesskabet. 
Dialog med forældre. 
Forældrekaffe i SFO om fredagen.  
Skolekomedie - fælles. 
Skolefest og arrangementer. 
Temaer - der spreder sig over længere tid. 
Fællesspisning, udstillinger, koncerter. 
Invitere forældre til at fortælle om job.  
Dialog. 
Struktur for forældrene ved arrangementer - de skal have nogle gøremål. 
 


