Resenbro Skoles vision og værdigrundlag
Vision:
På Resenbro Skole vil vi i samarbejde med forældrene udvikle livsduelige børn, som er
nysgerrige på livet - i og uden for skolen.
Værdigrundlag:
I en ramme af tryghed og tydelighed er Resenbro Skole stedet, hvor alle børn og voksne
gennem engagement, fleksibilitet og rummelighed mødes om at lære og trives sammen.
Gensidig respekt, anerkendelse og høj faglighed præger dagligdagen og samarbejdet, som
understøttes af en humoristisk tilgang.
Det betyder, at

i klassen:
- respekterer børn og voksne hinanden
- arbejder alle sammen om at lære
- er der plads til forskellighed
- er der afsat tid til at have det sjovt sammen
barnet:
- oplever at være en del af et fællesskab
- føler sig tryg
- viser respekt for alle børn og voksne og følger de voksnes henvisninger
- gør sig umage
- passer godt på kammeraterne og på vores skole
- møder forberedt og veludhvilet
forældrene:
- er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns læring, udvikling og
trivsel
- er ansvarlige for at deres børn møder forberedt og veludhvilede
- tager del i fællesskabet omkring klassen
- engagerer sig i skolen og hjælper med til, at alle børn trives både i og
uden for skolen
medarbejderen:
- er velforberedt til det pædagogiske og fagfaglige arbejde
- er engageret og brænder for sit fag
- holder sig fagligt opdateret
- har øje for det enkelte barns læring og trivsel
- møder børn og voksne med humor, empati og anerkendelse
- er en motiverende og inspirerende rollemodel og kollega for børn og
voksne
- giver børnene en udbytterig dag med spændende og varieret læring
ledelsen:
- møder børn og voksne med humor, empati og anerkendelse
- er motiverende og inspirerende, handlekraftig og uddelegerende
- har fokus på god kommunikation
- skaber rammer for udvikling
- deltager i skolens fællesskab

