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Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier
Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle.
Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i
den daglige praksis, samt i skolens udvikling.
Skolens praksis bygger på følgende værdier:
▫
▫
▫
▫
▫

Fællesskab og inklusion
Faglighed
Tryghed og trivsel
Ansvarlighed
Anerkendelse og gensidig respekt
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Fællesskab.
På Mølleholmskolen skal alle elever indgå i flere fællesskaber; i grupper, i
klassen, i afdelingen og i skolen.
Alle elever skal opleve at:
de indgår i flere fællesskaber.
de er vigtige for fællesskabet.
fællesskabet er vigtigt for den enkelte.

Elev

Heltidstilbud
- siger goddag
og farvel, når
man kommer
og går.
- får oplevelsen
af at være en
del af
fællesskabet,
at være vigtig
for
fællesskabet og
at indgå i
fællesskabet på
egne
præmisser.

Medarbejderen

Ledelsen
Forældrene

Indskolingen/SFO
- siger goddag og
farvel, når man
kommer og går.
- får oplevelsen
af at være en del
af fællesskabet,
at være vigtig for
fællesskabet og
at indgå i
fællesskabet.

Mellemtrin
- siger goddag
og farvel, når
man kommer
og går.
- deltager i
fællesarrangem
enter.
- kommer med
ideer både til
fællesskabet og
til
undervisningen

Overbygning
- siger goddag og
farvel, når man
kommer og går.
- bidrager til og
deltager i
fællesarrangeme
nter.
- er aktiv i de
fællesskaber/sam
menhænge, man
indgår i.

- er imødekommende og aktiv i de
fællesskaber/sammenhænge, man indgår i.
- sørger for, at alle har en plads i fællesskabet.
- giver mulighed for inklusion frem for eksklusion og er
rummelig.
- er inkluderende i forhold til eget fællesskab og i forhold til
det omkringliggende samfund.
- giver mulighed for fællesarrangementer.
- deltager i sociale arrangementer.
- udviser almen høflighed f.eks. ved at sige goddag/farvel.
- deltager aktivt og positivt i fællesarrangementer.
- bidrager til positivt sammenhold (børn, forældre, skolens
medarbejdere).
- støtter op omkring undervisningen/lærerne.
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FAGLIGHED.
På Mølleholmskolen skal der være høj faglighed i alle aktiviteter.
Alle elever skal opleve at:
undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.
læring er vigtig.
undervisningen er vedkommende.
undervisningen er af høj kvalitet.

Elev

Heltidstilbud
- tager ansvar
for at forberede
sig og deltage i
undervisningen
i det omfang,
eleven magter
det.

Medarbejderen

Ledelsen

Forældrene

Indskolingen/SFO
- forbereder sig
og deltager i
undervisningen.

Mellemtrin
- tager sin del
af ansvaret for
at være
forberedt.
- har styr på
lektier og
afleveringer
og følger med
på elevintra.
- er
medansvarlig
for at
opretholde et
miljø, hvor
faglighed er i
fokus.

Overbygning
- er ansvarlig for
at være forberedt
til skoledagen.
- udviser
ansvarlighed over
for den samlede
skolegang og
viser forståelse
for
nødvendigheden
af en høj
faglighed.
- er medansvarlig
for at opretholde
et miljø, hvor
faglighed er i
fokus.

- tager udgangspunkt i den enkelte elev.
- tilrettelægger en vedkommende undervisning.
- arbejder for, at eleverne tilegner sig mest muligt faglig
viden.
- sikrer, at det fysiske og psykiske miljø på skolen
understøtter en høj faglighed.
- prioriterer aktiviteter og tiltag, som understøtter høj og
mangfoldig faglighed.
- støtter skolens tiltag.
- tager ansvar for børnenes forberedelse, især i indskoling
/SFO/Heltidstilbud.
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TRYGHED OG TRIVSEL.
Mølleholmskolen skal være en tryg skole og tilbyde god trivsel for alle.
Alle elever skal opleve at:
glæde sig til at komme i skole hver dag.
være ansvarlige for egen og andres tryghed og trivsel.
vide, hvad der er nødvendigt for at skabe god trivsel.

Elev

Heltidstilbud
- anerkender
og respekterer
andre elever
og bliver selv
anerkendt og
respekteret,
som den man
er.

Medarbejderen

Ledelsen
Forældrene

Indskolingen/SFO
- giver andre ros,
når de gør noget
godt.
- hjælper ens
kammerater, når
de beder om det.

Mellemtrin
- udtrykker sig
positivt til og
om ens
kammerater.
- hjælper ens
kammerater,
når de har brug
for det.

Overbygning
- anerkender og
værdsætter ens
kammerater i
ord og handling.
- tilbyder ens
hjælp, når
nogen på skolen
har brug for det.

- tilbyder ens hjælp, når nogen har brug for det.
- udviser tillid og åbenhed over for alle.
- har fokus på, at den enkelte elev føler sig set, hørt,
forstået og respekteret.
- har fokus på et sundt og aktivt liv.
- skaber gode oplevelser.
- arbejder med, at eleven forstår sig selv.
- har tæt og respektfuld kommunikation med forældrene.
- sørger for, at medarbejderen føler tryghed i sit daglige og
fremtidige virke.
- sikrer, at der arbejdes med skolens arbejdsmiljø.
- interesserer sig for at skabe fælles holdninger og værdier
i klassen – og gerne på hele årgangen.
- bakker klassen op.
- bidrager til et socialt godt miljø i klassen.
- snakker med ens barn om skoledagen.
- arbejder for, at ens barn ikke inddrages i unødige
uenigheder med skolen/SFO/Heltidstilbuddet.
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ANSVARLIGHED.
På Mølleholmskolen er det vigtigt, at alle viser stor ansvarlighed.
Alle elever skal opleve at:
der er et fælles ansvar for alle og hele skolen.
ansvarlighed er gensidig.
der stilles krav om ansvarlighed.

Elev

Heltidstilbud
- indgår i
almene
praktiske
opgaver.
- passer på
egne og
andres ting.
- har
forståelse for
at praktiske
opgaver og det
at passe på
andres ting er
en del af
fællesskabet.

Medarbejderen

Ledelsen
Forældrene

Indskolingen/SFO
- går ind når
klokken ringer.
- pakker sine ting
væk, når
undervisningen er
slut.
- hjælper med at
holde orden i
klassen.

Mellemtrin
Overbygning
- møder til
- overholder
tiden
tider og aftaler.
- passer på
- holder orden i
sine egne og
klassen, og
andres ting.
hvor man
- holder orden i arbejder.
klassen.
- planlægger,
- færdes roligt
forbereder og
på gangene,
færdiggør sine
når andre har
ting, så godt
undervisning.
man kan.
- melder ud,
når man har
problemer.

- overholder tider og aftaler.
- rydder op efter sig selv.
- er forberedt i enhver arbejdssituation.
- udviser omsorg over for andre.
- støtter eleven i almindelig oprydning og pligter for
fællesskabet.
- fordeler arbejdet, så det tilgodeser såvel den enkelte
medarbejder som skolen som helhed.
- skaber tid og rum for såvel udvikling som fordybelse.
- hjælper ens barn med at møde velforberedt og til tiden.
- hjælper ens barn med at have tasken pakket til dagens
program.
- engagerer sig i ens barns skolegang bl.a. ved at læse
skriftlige meddelelser til
hjemmet.
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- husker at give skolen/SFO’en besked ved ens barns
fravær.
- husker at melde tilbage ved henvendelser fra
skolen/SFO’en.
- deltager i skole/hjem-samarbejdet via skole/hjemsamtaler og forældremøder.
- melder ud, hvis der er forhold i hjemmet, som
skolen/SFO’en bør orienteres om.
ANDERKENDELSE OG GENSIDIG RESPEKT.
I samarbejde med forældre vil Mølleholmskolen styrke elevernes alsidige
udvikling.
Alle elever skal opleve at:
de deltager i demokratiske processer.
de har indflydelse.
der er plads til forskellighed.
udvikle selvværd og selvtillid.
opleve ligeværd.

Elev

Heltidstilbud
- anerkender
og respekterer
andre elever
og bliver selv
anerkendt og
respekteret,
som den man
er.
- indgår i
demokratiske
processer og
får forståelse
for disse ud
fra egne
færdigheder
og potentialer.

Indskolingen/SFO
- anerkender og
respekterer
andre elever og
bliver selv
anerkendt og
respekteret som
den man er.
- indgår i
demokratiske
processer samt
får forståelse for
disse.

Mellemtrin
- behandler
andre, som
man gerne selv
vil behandles.
- bruger et
pænt og
ordentligt
sprog over for
andre.
- indgår i
demokratiske
processer samt
får forståelse
for disse.

Overbygning
- behandler
andre
anerkendende
uanset
forskelligheder.
- tager et
medansvar for,
at alle
kommunikerer
ligeværdigt med
hinanden.
- indgår i
demokratiske
processer samt
får forståelse for
disse.
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Medarbejderen

Ledelsen
Forældrene

- lytter, kommunikerer og er anerkendende.
- er positiv og vejledende.
- er bekræftende, rosende og anerkendende.
- har fokus på at inddrage eleverne i beslutninger.
- lytter aktivt til såvel medarbejdere som forældre.
- har fokus på at skabe rum for, at eleverne inddrages i
beslutninger.
- behandler andre, som man gerne selv vil behandles.
- lytter og kommunikerer fordomsfrit og ligeværdigt.
- accepterer forskelligheder.

