Visionen FREMTIDENS SKOLE for børn i tiden er vores fælles ledestjerne – et fælles fremtidsbillede for det samlede folkeskoleområde i Brønderslev Kommune.

Visionen er sammenfattet af tre temaer, der udstikker
mål og retning for det, som vi alle skal stræbe efter, og
samarbejder om at opfylde. Alle bidrager og har ansvar
for, at vi når målene.
Samarbejde, Udvikling og Mangfoldighed er ’summen’
af kvaliteten i Folkeskolen. Dette gør visionen enkel at
huske og at fortælle om.

En vision med rødder...
Ejerskab og involvering har været naturlige og centrale elementer i visionsprocessen. Visionen er derfor blevet til i et tæt samspil mellem elever, forældre, lærere/pædagoger, ledere og
politikere og tager udgangspunkt i alt det gode, som kendetegner vores folkeskole i dag. Men
vi skal til stadighed udvikle vores folkeskole til glæde for kommunens skolebørn og samtidig
fastholde skolerne som en attraktiv, trivselsskabende og udviklingsorienteret arbejdsplads.
En lærende organisation for såvel børn som voksne.
Den pædagogiske og samfundsmæssige opgave flytter sig i disse år mod en inkluderende
skole med fleksible læringsmiljøer. Denne opgave skal løses med nye organiseringsformer
og metoder, ny teknologi og nye kompetencer i skolen. Derfor har vi en vision – en vision om
at være FREMTIDENS SKOLE for børn i tiden.
Lad os sammen sætte visionen i bevægelse.

Godt skoleliv!
Jakob Ryttersgaard
Skolechef

Samarbejde
I vores skole vil vi hinanden!
•
•
•
•
•
•
•

Vi samarbejder om, at alle trives
Vi opbygger forpligtende fællesskaber og gode relationer
Vi stiller krav og forpligter hinanden for at sikre børnene et optimalt udbytte af undervisningen
Vi samarbejder tværfagligt for at skabe helhed i børns liv og læring
Vi inspireres af og bidrager i kompetente teams
Vi involverer os aktivt i børnenes trivsel og udvikling
Vi anvender IT som det primære kommunikationsredskab

Udvikling
I vores skole går vi nye veje!
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi nytænker rum for læring og udfordrer traditionelle organisationsformer
Vi inspireres af nyeste forskning og træder nye stier
Vi udfordrer kontinuerligt børnene fagligt, deres videbegærlighed og nysgerrighed
Vi udvikler børnenes kreative og innovative evner, og lærer dem at samarbejde og
tage medansvar
Vi giver børnene udsyn gennem undervisningen og vægter internationalt skolesamarbejde
Vi anvender digitale læremidler og ny teknologi i undervisningen
Vi stræber efter, at gøre alle elever uddannelsesparate
Vi udvikler og kommunikerer en tydelig pædagogisk profil

Mangfoldighed
I vores skole er der plads til alle!
•
•
•
•
•

Vi inspireres af styrken ved forskellighed
Vi sætter rammerne, så alle oplever, at de er en del af et fællesskab
Vi fremmer respekt og forståelse og skaber tryghed, trivsel og motivation
Vi udfordrer alle med udgangspunkt i individuelle styrker og ressourcer
Vi stimulerer børnenes særlige kompetencer og forudsætninger

Vejen frem mod 2017
Visionen FREMTIDENS SKOLE for børn i tiden er vedtaget af Byrådet den 20. juni 2012,
og udgør det fælles, overordnede fundament for fremtidens skoleudvikling i Brønderslev
Kommune frem mod 2017.
Visionen skal ende som andet end blot en god proces, og derfor skal den omsættes til praksis. Dette arbejde skal ske primært ude på de enkelte skoler, hvor den lokale forankring, fortolkning og opfyldelse af målene skal finde sted.
Der er mange veje til at nå målene / visionen, og udgangspunktet for de enkelte skoler er
forskellige. Derfor er det langt hen ad vejen den enkelte skoles opgave at prioritere, hvad der
sættes mål for, og hvilke metoder og processer der vælges på vejen til målet.

