
Aars Skole - Kirkegade 4 - 9600 Aars - Tlf.: 99 66 88 00  

 

Værdier og gensidige forventninger 

 

 

Hvordan agerer vi, mens vi realiserer vores mission, vision og vores strategi? 

 

Værdier:  

Vi udvikler ved at ”Tænke, Turde og Tale” 

Vi går gerne nye veje 

Vi påskønner forskellighed 

Vi vægter forpligtende fællesskaber 

Vi skaber resultater gennem dialog og ligeværdigt samarbejde 

Vi står sammen, og vi går sammen 

 

Vi udvikler ved at ”Tænke, Turde og Tale” … 

- Vi deler erfaringer,  

- Vi tør at stå ved vores holdninger  

- Vi accepterer forskelligheder som et brugbart redskab 

- Vi taler om tingene, drøfter uenigheder og handler på det 

Handlinger 

Elever: 

- Du skal have mulighed for at komme til orde - og kunne ytre dine holdninger. 

- Du er bevidst om ”den gode fejl” – her skabes rum for udvikling 

- Du tager ansvar for og anerkender dine kammeraters bidrag i undervisningen  

Forældre: 

- I skal opleve, at I har lov til at ”Tænke, Turde og Tale”  

- I har altid mulighed for at henvende jer, når I undres, har spørgsmål eller er utilfredse. 

- I bliver inddraget i jeres barns trivsel og udvikling  

Medarbejdere: 

- Vi udvikler os ved at stille spørgsmål til hinandens praksis 

- Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.  

Vi er ikke konfliktsky. Husk altid at gå til din kollega for at løse en given 

uoverensstemmelse, vær undrende; der er en forklaring på en given handling 

Vi har forskellige kompetencer og interesser, og ved at bruge dem skabes udvikling   

Vi går gerne nye veje…  

- Vi søger inspiration både hos hinanden og ude fra 

- Vi fornyer os 

- Vi tager nye udfordringer op 

- Vi sætter vores og andres ressourcer i spil  

- Vi arbejder tværprofessionelt.  



Side 2 

- Vi bruger hinandens gode ideer og påfund 

Handlinger 

Elever: 

- Du lærer nyt på forskellige måder 

- Du vil lære i forskellige sammenhænge  

- Du er medskaber af undervisningen  

Forældre: 

- I deltager i forældrekurser, foredrag mv.  

- I udvikler forældresamarbejdet sammen med oI bidrager med jeres kompetencer, ideer 

og ressourcer  

Medarbejdere: 

- Vi mødes på tværs i Trio-grupperne  

- Vi arbejder med at gøre eleverne til medskabere af undervisningen 

- Vi inddrager nye pædagogiske aktiviteter i undervisningen  

- Vi tager hensyn til forskellige læringsstile  

- Vi inddrager lokalsamfundet 

- Vi henter inspiration hos hinanden 

- Vi synliggør vores kompetencer og ressourcer - ”ressourcebank” 

- Vi reflekterer over ”egen tilgang” 

Vi påskønner forskellighed…  

- Vi har øje for, at vi har forskellige kompetencer og interesser og bruger dette til at 

skabe trivsel og læring i hverdagen 

- Vi ønsker, at alle føler de bidrager positivt til fællesskabet 

- Vi forstår forskelligt  

- Vi har blik for forskelligheder  

- Vi anerkender, at elever også er børn 

Handlinger 

Elever: 

- Du respekterer og accepterer forskelligheder.  

- Du drager omsorg for og tager hensyn til dine kammerater 

- Du byder ind med dine erfaringer eller viden og gør brug af dine kompetencer 

Forældre: 

- I hjælper jeres børn med at forstå forskelligheder – fx sociale forhold, religion mm 

- I støtter hinanden og hjælpe med til, at alle forældre er en del af forældregruppen 

- I støtter op om, at alle elever og forældre deltager i sociale arrangementer fx ved at 

tilbyde samkørsel mv 

- I støtter op om og har forståelse for, at alle børn lærer forskelligt  

Medarbejdere: 

- Vi har øje for, at alle har forskellige kompetencer og interesser og anvender disse til at 

skabe trivsel og læring i hverdagen 

- Vi har en ressourcebank over vores interne kompetencer 



Side 3 

- Vi tager udgangspunkt i elevernes og familiernes forskellige kompetencer, behov og 

udfordringer 

- Vi ser hinandens forskellige kompetencer og gør brug af dem 

Vi vægter forpligtende fællesskaber…  

- Vi er ansvarlige for at hverdagen fungerer bedst for alle 

- Vi er loyale over for fælles beslutninger 

- Vi laver fælles aftaler for elevernes bedste.  

- Vi lærer eleverne at de indgår i fællesskaber, hvor de skal bidrage  

Handlinger 

Elever: 

- Du deltager i legegrupper, MOT, lifeskills, legemakker, gamebooster, legepatrulje mm 

- Du støtter og drager omsorg for andre 

- Du overholder aftaler, som du har indgået 

Forældre: 

- I støtter op om fælles aftaler 

- I støtter op om de beslutninger, der tages omkring klassen og det enkelte barn 

- I respekterer hinandens forskelligheder 

Medarbejdere: 

- Vi overholder fælles aftaler 

- Vi støtter og drager omsorg for hinanden 

- Vi afholder elevsamtaler og aftaler mål for den enkelte eller klassen 

- Vi tilbyder eleverne MOT, lifeskills, legemakker, gamebooster, legepatrulje, hvor der 

skabes forståelse for, at vi er afhængige af hinanden og er forskellige  

- Vi bakker op om intern vikardækning, så det giver bedst mening for eleverne 

Vi skaber resultater gennem dialog og ligeværdigt samarbejde…  

- Vi samarbejder på tværs  

- Vi har øje for, hvad den enkelte kan byde ind med og sætter dette i spil. 

- Vi udveksler meninger  

- Vi samarbejder omkring løsninger  

- Vi dyrker forskellige fællesskaber 

Handlinger 

Elever: 

- Du stiller spørgsmål og støtter andre 

- Du giver udtryk for, hvad du tænker og føler 

- Du overholder aftaler, som du har indgået 

- Du indgår i og øver dig på at forstå de sociale spilleregler.  

- Du tager ansvar for, at du og dine klassekammerater har et ligeværdigt samarbejde 

Forældre: 

- I deltager og støtter op om fælles beslutninger, der tages omkring klassen  

- I deltager i møder, hvor der er ligeværdig dialog om jeres barns læring og sociale 

udvikling 



Side 4 

- I støtter op om fælles aftaler - fx legegrupper, sociale arrangementer mv.  

Medarbejdere: 

- Vi deltager i møder og drøfter udvikling for klassen og den enkelte 

- Vi har handleplaner for klassen eller for enkelte elever 

- Vi har fælles forberedelse og inddrager hinanden   

- Vi er loyale overfor fælles beslutninger.  

Vi står sammen, og vi går sammen…  

- Vi griner ikke af hinanden, men med hinanden   

- Vi løfter i flok  

- Vi bakker op om fælles beslutninger  

- Vi er der for hinanden 

Handlinger  

Elever:  

- Du interesserer dig for andre  

- Du hjælper andre 

- Du anerkender andre  

Forældre: 

- I stiller spørgsmål til os og hinanden  

- I hjælper andre  

- I støtter op og giver feedback 

- I anerkender andre 

Medarbejdere: 

- Vi støtter op om hinanden 

- Vi kommunikerer anerkendende  

- Vi hjælper hinanden 


