Søndersøskolen, Furesø Kommune

Søndersøskolens målsætning
Princippet:
Det er Søndersøskolens mål at:
SKABE LYST OG KUNNEN TIL AT LÆRE
OG UDVIKLE SIG GENNEM HELE LIVET.

Vi vil med udgangspunkt i den enkelte bibringe skolens børn og unge livskompetence,
således at
− alle udvikler drømme og værdier
− alle kan anvende læring i forskellige situationer
− alle kan agere i et globalt orienteret samfund, samt
− alle bidrager til demokratiske processer
Vores grundsyn er, at
− vi lærer, når vi trives
− vi ser mangfoldighed og forskellighed er en styrke
− vi vil mestre forandring
− vi inddrager det omgivende samfund i vores arbejde
− vi tager ansvar for os selv og hinanden
− vi vil udfordres fagligt i hverdagen.
Vores skole
− bruger og videreudvikler nysgerrighed og kreativitet gennem praktiske, musiske,
fysiske og sociale aktiviteter
− har et inkluderende læringsmiljø, hvor alle oplever sig anerkendt som en aktiv og
bidragende del i forhold til de faglige og sociale fællesskaber
− bygger på traditioner og fornyelse
− er vedkommende og udfordrende
− tiltrækker, fastholder og skaber udvikling for de ansatte
− er konstant på forkant i forhold til den pædagogiske udvikling og er en dynamisk
organisation, hvor læring og udvikling går hånd i hånd
− lader IT og digitale processer indgå som en naturlig del af læringsmiljøet
Vi - børn, unge, ansatte og forældre - indfrier i fællesskab denne målsætning
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Idégrundlaget for princippet:
Vi er stolte af vores skole og det den står for.
Målsætningen for skolen skal på en kort og præcis måde signalere, hvad vi på
Søndersøskolen ønsker at stå for, gerne vil kendes på og ikke mindst er i stand til at gøre
hver eneste dag.
Med målsætningen forpligter vi os – børn, unge, ansatte og forældre – til dette fælles mål.

Princippet i praksis:
I praksis skal alle gerne have en oplevelse af, at ovenstående målsætninger lever i hverdagen,
som en naturlig del af det læringsmiljø, skolens børn og unge er i, både i undervisningen og i
fritiden.
Dette er under udarbejdelse.

Resultatet af princippet i praksis:
Dette er under udarbejdelse.
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