
Vision 

Sønderskov-Skolen er en skole, hvor vi dannes og uddannes: 

 

 

 

 

 

Skolens værdier og målsætninger: 

Vi er en LEAPS - og UNESCO-skole. 

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science. 

Som LEAPS-skole arbejder vi med undersøgende, eksperimenterende og legende elementer, 

der supplerer den solide, eksisterende faglige undervisning på fornemste vis. 

UNESCO: Vi fremmer forståelsen for de 17 verdensmål, bæredygtig udvikling og globalt 

medborgerskab, hvor vi underviser i menneskerettigheder, samt klima og miljø. 

Tryghed Anerkendelse 

 

Respekt Fællesskab Nærvær Ansvarlighed 

Vi lægger 

vægt på en 

tryg kultur, 

hvor der er 

fokus på 

sundhed og 

trivsel og 

plads til 

initiativer og 

kreativitet.  

Elever, 

personale og 

forældre føler 

sig trygge på 

Sønderskov-

Skolen, hvor 

vi passer på 

hinanden. 

Vi lægger 

vægt på den 

trygge 

overgang - 

fra dag-

institution til 

skole og 

mellem de 

øvrige faser i 

skoleforløbet. 

På 

Sønderskov-

Skolen bygger 

vores samvær 

og aktiviteter 

på et funda-

ment af an-

erkendelse. 

Den enkeltes 

selvtillid og 

selvværd 

styrkes 

gennem 

anerkendelse 

og konstruktiv 

feed back.  

Alle 

respekteres og 

eventuelle 

konflikter 

løses ved 

samtale. Den 

gode kom-

munikation 

vægtes meget 

højt. 

Alle udviser 

respekt for 

hinanden. 

Eleverne får 

mulighed for 

medbestemmelse, 

hvor det kan lade 

sig gøre. 

Der er gensidig 

respekt i 

skole/hjem-

samarbejdet, hvor 

ansatte og 

forældre er klar 

over hinandens 

roller, samt 

respekterer og 

lytter til 

hinanden. 

Alle har en god 

omgangstone 

med hinanden og 

omtaler altid 

skolen positivt. 

Mobning 

tolereres ikke på 

Sønderskov-

Skolen. 

Alle har et 

gensidigt ansvar 

for, at både 

elever, forældre 

og personale 

trives på 

Sønderskov-

Skolen. Vi tager 

godt imod nye 

elever og 

personale, så de 

hurtigst muligt 

bliver en del af 

fællesskabet. 

Skolens 

traditioner er 

med til at skabe 

fællesskab. 
 

Personalet 

interesserer sig 

for, hvordan 

den enkelte 

elev har det. 

Eleverne bliver 

mødt af 

nærværende 

voksne. 

Alle voksne 

omkring 

eleven gør en 

stor indsats 

for, at eleverne 

trives på 

Sønderskov-

Skolen. 

Sønderskov-

Skolen er en 

mobilfri skole, 

hvilket 

bidrager til 

øget nærvær. 

Sønderskov-Skolen 

har et højt 

ambitionsniveau og 

tror på kvaliteten af 

vores indsats i 

skolens hverdag. 

Alle voksne omkring 

en elev er ansvarlige 

for elevens gode 

udvikling.  

De voksne er op-

mærksomme på 

elevernes sociale og 

faglige behov. 

Eleverne hjælper 

hinanden i klassen.  

Alle har et fælles 

ansvar for, at skolen 

er en demokratisk 

arbejdsplads, hvor de 

voksne omkring 

børnene er gode 

rollemodeller, og 

skolen er præget af 

medbestemmelse, 

åbenhed og stadig 

udvikling.  

Vi ønsker at være en folkeskole, der arbejder med det hele menneske, hvor både 

det faglige, sociale og personlige er i fokus. Gennem den anerkendende tilgang 

udvises stor respekt for andres værd, mangfoldighed og forskellighed. Både 

elever og skolens personale må sikres en høj grad af trivsel, glæde og 

engagement, så alle kan blomstre og udvikle sig i et miljø, hvor dannelsen er i 

højsædet både i skole, SFO og Klub. 

 



 


