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At turde satse

Vi skal lære vores børn og unge at turde satse. Lære dem at turde stille
spørgsmål for at blive klogere. At turde tænke ud af boksen, selv om
man kan fejle. At turde gå mod strømmen. Det kræver, at de er stærke
og kender deres eget værd, at de er en del af stærke fællesskaber, som
kan rumme forskellighed, og at de har et stærkt og mangfoldigt, fagligt
fundament at stå på.
Det gør folkeskolen til et af de vigtigste steder i Lejre Kommune.
Folkeskolerne er med til at udvikle vores børn og unge, så de kan skabe det gode liv
både for sig selv og for kommende generationer.
I Lejre Kommune satser vi på vores børn og unge. Vi vil danne og uddanne dem til et
liv præget af initiativ, kreativitet og frihed. Et liv, der kræver mod, selvindsigt og
noget at byde ind med. Derfor skal skolen udvikle den enkelte elevs personlige
egenskaber og kompetencer, så de tør satse.
Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi alle bidrager og deltager, også selv om
vi ikke altid ved på forhånd, hvad der er det rigtige at gøre. Det er alles anliggende:
Den enkelte, fællesskabet og skolen som institution.
Derfor skal skolen også turde satse og udvikle sig.
I Lejre Kommune skaber vi det gode liv sammen. Skolen skal være et tillidsfuldt og
stærkt fællesskab, hvor man trygt kan lære, og hvor det at fejle bliver set som en
anledning til, at alle bliver klogere. Et sted, hvor der er plads til, at den enkelte tør
satse.
Folkeskolerne i Lejre Kommune skal turde satse på at give børn, unge og skolens
medarbejdere mulighed for at lære på mangfoldige måder, gennem alsidige aktiviteter
og mange forskellige steder præget af kreativitet og innovation. Kun på den måde kan
den enkelte og fællesskabet udvikle sig sammen.
Lejre Kommunes mange unikke steder på og uden for skolen danner rammen om
mangfoldigheden.
Skolevisionen bygger på disse tre hjørnesten, der alle handler om at turde satse:
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Stærke børn og unge
Folkeskolerne i Lejre Kommune skaber stærke, unge mennesker, som træffer deres
egne valg i livet og tager stilling til deres fremtid. Vi udvikler deres selvindsigt,
nysgerrighed og faglige motivation.
At turde satse er at turde træffe sine egne valg i livet. Alle elever skal opleve, at de
har styrken og modet til at træffe deres egne beslutninger, at de tør tage ansvar og
vise andre tillid.
At være stærk er at kende sig selv og at turde søge selvindsigt.
At være stærk er at turde lytte og omfavne og respektere forskelligheder.
At være stærk er at være motiveret og turde stå på tæer for at lære, opbygge faglige
kompetencer og opleve – og mærke, at man lykkes med faglige udfordringer og at
turde fejle undervejs.
Stærke fællesskaber
Folkeskolerne i Lejre Kommune skaber nærværende relationer og faglige
fællesskaber, hvor der er plads til alle og til at turde satse og udvikle sig.
At turde satse kræver trygge rammer. Alle børn og unge har brug for at høre til og
kunne bidrage til de fællesskaber, som de er en del af.
Stærke fællesskaber er parate til at give plads til alle, men ikke til alt.
Stærke fællesskaber skaber rum til at øve sig, begå fejl og afprøve sig selv og lære på
mange forskellige måder i fællesskaber på tværs af alle fag.
Stærke fællesskaber giver adgang til gode kammeratskaber og nærværende voksne.
Stærkt og mangfoldigt fundament
Vores børn og unge skal have et solidt personligt og fagligt ståsted. Folkeskolerne i
Lejre Kommune tør satse på at danne og uddanne stærke, unge mennesker, lige
meget hvem de er. Vi tør satse på at vække nysgerrighed og motivation i alle børn og
unge og give dem mulighed for at lære på mange måder og forskellige steder.
Et stærkt og mangfoldigt fundament kræver, at vi sprænger skolens rammer og giver
vores børn og unge plads til at lære i mange forskellige sammenhænge — ude og
inde, i skolen og uden for skolen, i kultur, natur, forenings- og erhvervsliv.
Vi lærer med hjerte, hjerne og krop. Et stærkt og mangfoldigt fundament kræver, at
vi giver vores børn og unge mulighed for at lære på mange forskellige måder og at
finde vej til nysgerrighed og motivation på deres egne måder.
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Folkeskolen som ramme
Folkeskolerne i Lejre Kommune skal skabe og fastholde stærke, lærende fællesskaber.
Det skal ske gennem kreative og nytænkende læreprocesser og god undervisning.
Skole og SFO skal turde satse og tage nye metoder i brug, skabe nye steder at lære
og gøre op med strukturer, som ikke er med til at udvikle stærke børn og unge,
stærke fællesskaber og skabe et stærkt og mangfoldigt fundament.
Lejre Kommunes folkeskoler skal være kendt for, at:
•

Skolens medarbejdere udfordrer børn og unges egne fortællinger om sig selv og
giver den enkelte indsigt i sine styrker, så de bedre tør satse.

•

Skolen er for alle. Her møder man en stor mangfoldighed.

•

Skolen danner ramme om mange forskellige fællesskaber. Det gælder både de
nære, såsom klassen, årgangen, afdelingen, og fællesskaber på tværs både i
skolen og mellem skolerne i Lejre Kommune.

•

Skolen står for god og alsidig undervisning og giver alle mulighed for at øve sig
i trygge rammer.

•

Skolen samarbejder med mange forskellige læringsmiljøer uden for skolen, fx
lokale kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder og den omgivende natur.

•

Skolens medarbejdere er rollemodeller og viser hver eneste dag gennem
konkret adfærd børn og unge, hvordan man satser, tænker ud af boksen, lærer
og udvikler sig som menneske og som fællesskab.
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Tillæg:
Under følger enkelte udsagn fra de mange aktører, der har været en del af processen
med at udforme et forslag til skolevision.
Dette afsnit er ikke til kommentering som en del af høringsmaterialet. Udsagnene er
planlagt til at indgå i den endelig version af skolevisionen med det formål at
understøtte selve visionen.
For os er at turde satse:
•
•
•
•
•

At turde byde ind med holdninger, viden og oplevelser.
At turde stille de dumme spørgsmål.
At være bevidst om sit eget værd – og ikke ligge under for en usund
performancekultur.
At have mod til at bane vej for nye ideer.
At tænke ud af boksen.

For os er stærke børn og unge:
•
•
•
•
•
•

Børn og unge, der bliver mødt med tillid – og selv udviser tillid.
Børn og unge, der har selvforståelse – og er gode til at forstå andre.
Børn og unge, der bliver mødt med forventninger, de har mulighed for at
indfri, også selv om de skal stå på tæer og anstrenge sig.
Børn og unge, der tør blive udfordret – og udfordre andre.
Børn og unge, der kan bryde negativ arv.
Børn og unge, der tror på, at alle er gode til noget.

For os er stærke fællesskaber:
•
•
•
•
•
•

Et sted, hvor alle føler, de hører til.
Fællesskaber, der opstår gennem læring og oplevelser.
Fællesskaber, der fremmer trivsel og udvikling.
Fællesskaber, hvor man bakker hinanden op og har respekt for hinandens
forskellighed.
Fællesskaber, hvor vi skaber ting sammen.
Fællesskaber, hvor vi er trygge.

For os er et mangfoldigt fundament:
•
•
•
•

En base af læring og dannelse, som støtter eleverne i at træffe gode valg i
livet.
Undervisning og læring, der foregår forskellige steder og på mange
forskellige måder.
Undervisning, der stiller forskellige krav til forskellige elever – favner top og
bund.
Undervisning, der vækker nysgerrigheden hos eleverne og motiverer dem til
livslang læring.
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