Det vil vi med vores skole
Vision, Værdigrundlag, Mission og Det gode læringsmiljø
Vision
Pedersborg Skole er en skole med plads til alle, men ikke til alt. Samtlige elever på vores skole skal
opleve, at deres potentiale og talent udfordres optimalt.
Vi er fagligt ambitiøse, og vi skal til stadighed være i udvikling, så eleverne bevarer deres lyst til
læring hele livet.
Vi skal gennem fokus på det sunde børneliv, såvel fysisk som mentalt, sikre eleverne det bedst mulige grundlag for at få et godt voksenliv og blive aktive samfundsborgere.
Vores elever skal være i stand til at reflektere, de skal turde eksperimentere, og de skal være i stand
til at tage nye udfordringer op for at klare de krav, som fremtidens samfund vil stille til det enkelte
menneske.

Værdier
På Pedersborg Skole lægger vi vægt på at skabe et læringsmiljø med følgende værdier i centrum:
Faglighed:
Høj faglighed er grundstenen i vores arbejde, og vi skal sikre, at elever udvikler solide faglige kompetencer. Eleverne skal møde en varieret undervisning med klare faglige mål og med arbejdsmetoder, der også tilgodeser den enkeltes alsidige personlige og sociale udvikling. Eleverne skal være
selvhjulpne og i stand til at formulere, forholde sig til og løse problemstillinger.
Fællesskab:
Eleverne skal være i stand til at indgå i et fællesskab baseret på mangfoldighed og gensidig respekt.
Forskelligheder skal respekteres og bruges positivt. Alle skal opleve værdien ved samarbejde, dialog og samvær. Eleverne skal opleve selvværd og tillid til egne muligheder i et miljø, der fremmer
trivslen for såvel den enkelte som fællesskabet, og hvor vigtigheden af at tage stilling og handle
anerkendes.
Udvikling:
Udvikling er en forudsætning for hele skolens virke. Elevernes læring skal ske i et innovativt og
kreativt miljø med mulighed for at tænke i nye og spændende baner. Eleverne skal være åbne og
nysgerrige og have lyst til udfordringer.

Mission
Pedersborg Skoles mission er at skabe et læringsmiljø med faglig udvikling og social og personlig
trivsel, så alle elever udvikler sig og bliver så dygtige, som de kan.

Det gode læringsmiljø






Læring sker dels individuelt, dels i fællesskab med andre, og læringen styrkes, når den sker i
situationer, der er tæt på børnenes virkelighed, og hvor eleverne har mulighed for at arbejde
projektorienteret og kreativt. Vi skal derfor skabe et aktivt, udfordrende og autentisk læringsmiljø med både individuelle hensyn og fokus på fælleskabet.
Eleverne skal arbejde efter læringsmål, og sammen med eleverne skal vi følge op på mål og
indsats. Det forudsætter en tydelig struktur og en indholdsmæssig klarhed i alt arbejde med
eleverne.
Som medarbejder skal man påtage sig lederskabet af klassen, og man skal have høje forventninger til alle elever.
Som forældre forventes, at man er engageret i sit barns skole. Vi opnår de bedste resultater,
når forældre og skole arbejder sammen.
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