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Uddybende om vores ”Mission” 
 

 

Hvad er et livsdueligt menneske?  

- Et menneske, som kan begå sig i samfundet og tage vare på sig selv 

- Et menneske som kan håndtere modstand og modgang 

- Et som kan skabe og opretholde relationer 

- At man er i harmoni med sig selv og er fysisk og psykisk robust 

- Et menneske som bidrager til samfundet 

- At man tager ansvar for sine egne handlinger 

Hvad vil det sige at uddanne sig bogligt?  

- At lære at bruge de redskaber som er nødvendige for at tilegne sig viden 

- At lære hvordan man dygtiggør sig og ved hvor man skal søge relevant viden 

- At lære at være kritisk og kunne danne egne meninger og synspunkter 

- At man kan tænke abstrakt og kreativt 

Hvad vil det sige at uddanne praktisk-musisk?  

- At man eleverne tilegner sig værktøjer til at udtrykke sig 

- At man kobler krop og hoved 

- At der kommer et produkt, som kan sanses 

- At man får mulighed for se sig selv og andre på en anden måde 

- At man kan arbejde abstrakt og kreativt 

Hvad betyder det, at vi driver skole i en globaliseret verden?  

- Vi danner ikke danske borgere, men internationale borgere 

- VI skaber større forståelse for andre kulturer, religioner og samfundsstrukturer 

- Vi er i en verden, der kun er nogle ”klik” væk, og det skal eleverne navigere i 

- Vi arbejder ud fra en bevidsthed om, de gevinster, vi får med de kulturforskelle og den 

mangfoldighed, vi møder i vores hverdag  

- VI er åbne for forskellighed, forskellige kulturer og baggrunde 

- Vi anerkender forskelligheden og ser en styrke i dette 

- Vi inviterer verden ind i vores undervisning 

Hvordan får vi øje på potentialet hos det enkelte barn?  

- Vi ser på hele barnet, sørger for at alle aspekter/ressourcer bliver belyst.  

- Vi dyrker kollegial sparring og forældresamarbejde 

- Vi skaber rammer der giver alle plads til at udvikle sig individuelt 

- Vi er observerende, lyttende, støttende og engagerede voksne, der danner relationer 

med det enkelte barn 

 



Side 2 

Hvordan finder vi plads til alle i fælleskabet 

- ”Vi rykker en balle, så der er plads til alle”  

- Vi fokuserer på ressourcer fremfor udfordringer  

- Vi udviser respekt for forskelligartede værdier 

- Vi viser og er åbne omkring, at vi alle er forskellige  

 


