
Højelse Skole 

Værdigrundlag
Vi skaber livsduelige, selvstændigt 

tænkende, unge mennesker



Højelse Skole er en udviklingsorienteret skole, der på et højt fagligt niveau ønsker at 
styrke og udvikle den enkelte elevs samlede kompetencer i livet og skærpe elevernes 
nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt. 

Skolen arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og med en vision om at 
skabe livsduelige, selvstændigt tænkende, unge mennesker.

Det gør vi, ved at:

•  udvikle elevernes selvtillid, livsmod og kreativitet, identitet og 
handlingskompetence gennem en alsidig undervisning

•  opøve elevernes  evne til at stille spørgsmål, at vurdere og tage stilling 
til forskellige opfattelser

• udvikle elevernes eget initiativ og virkelyst

Faglig udvikling
Højelse Skoles hovedopgave er at give eleverne en god skoletid præget af engage-
ment og lyst til læring på alle tidspunkter og i alle situationer. Vi arbejder med et 
fagligt, pædagogisk og demokratisk læringsmiljø, hvor vi anvender forskellige under-
visningsformer for at tilgodese forskellige måder at lære på og give mulighed for 
faglig fordybelse. 

Vi ønsker at udvikle elevernes mange talenter og evner, ved at:

• tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger
•  give eleverne mulighed for at afprøve ideer og viden gennem 

forskellige undervisningsformer
• anvende kunstneriske aktiviteter 
• inddrage bevægelse i undervisningen

Vi vil udvikle elevernes læring, ved at:

• skabe lyst til at lære gennem eksperimenterende undervisning
•  anvende oplevelser som drivkraft for inspiration  

og motivation
• motivere eleven til at yde sit bedste og tage ansvar

Vi skaber rammerne for et højt fagligt niveau, ved at:

• give eleverne et grundlæggende fagligt fundament og give mulighed 
for faglig fordybelse
• skabe en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning
• inddrage det lokale, nationale og globale samfund i undervisningen

”Jeg glæder mig til 
sommerferien, men jeg 
kan bedst lide at være i 
skole ... fordi på skolen 
lærer jeg så meget”
Frida, 4.a



Personlig udvikling 
På Højelse Skole ser vi den enkelte elev som et unikt individ, hvor vi anerkender den 
enkeltes kompetencer og ressourcer. Vi mener, at alle mennesker betyder lige meget 
og har lige stor værdi for fællesskabet. Vi arbejder med den enkeltes forståelse for 
og evne til at indgå i fællesskabet. Det anser vi som udgangspunkt for et godt og 
frugtbart læringsmiljø.

Vi skaber et trygt og forpligtende fællesskab, ved at:

• udvikle elevernes sociale ansvarlighed og deres evne til samarbejde
• udvikle elevernes forståelse for egen og for andre menneskers 
livssituaton og kulturelle baggrund
• lære eleverne at respektere hinanden og værne om skolen
• lave  fælles spilleregler 

Vi skaber rammerne for trivsel og glæde, ved at:

• skolens hverdag bygger på åndsfrihed og demokrati
• udvikle god arbejdsmoral, gode arbejdsvaner og arbejdsglæde
• eleverne oplever at kunne mestre eget liv
• eleverne er trygge i læringsmiljøet

”Højelse Skole er verdens 
bedste skole at gå på. 
De voksne laver mange 
projekter med børnene 
hele tiden – derfor lærer 
man rigtig meget.”
Lil, 1.a



Fælles ansvar
På Højelse skole prioriterer vi samarbejde meget højt. Det er vores fælles ansvar 
at skabe en god skole og SFO. Åbenhed, inddragelse og dialog er afgørende for 
fælleskab og engagement.

Vi anser forældrene som en ressource – ikke bare for deres egne børn, men også 
for hele skolens virke. Respekt og anerkendelse i en åben dialog er væsentligt i 
samarbejdet for personalegruppen, mellem elever og lærer – og i et forpligtende 
samarbejde mellem forældre, skolens personale og skolebestyrelse. Ansvar for at 
kvalitetssikre den pædagogiske linje

Fælles ansvar 
for at skabe en god 

skole og SFO

FORÆLDRE 

Er en ressourse, ikke kun 
for egne børn , men for hele 
skolens virksomhed

En god dialog mellem skole 
og hjem er en forudsætning 
for børnenes udvikling

Forældrene skal sørge for 
regelmæssighed  og stabilitet 
i børnenes skolegang

Forældrene bakker op  
om skolens værdier

PERSONALET 

Er velkvalificeret og har de nødvendige 
kompetencer i mødet med eleverne. De 
samarbejder i teams og følger op på fælles 
beslutninger

Er med til at skabe trivsel for eleverne  
og hinanden

Har en anerkendende tilgang til eleverne og  
er synlige og nærværende voksne

De kan inkludere elever så langt som 
det er fagligt forsvarligt. De anvender 
undervisningsmateriale mod mobning 

LEDELSEN 

Tager ansvar for at sikre  
den pædagogiske  

udvikling og kvalitet 

Inddrager personalet i fælles 
beslutningsprocesser 

Har ansvar for at skabe  
en ansvarlig økonomisk 
ramme, som kan danne 

grundlag for udvikling

ELEVERNE 

Tager medansvar  
for egen læring og for  

at være en del af et  
forpligtende fællesskab

Passer på hianden gennem 
venskaber og respekt for 

hinandens forskelligheder

”Vi har en masse gode 
venner, vi går alle i samme 
skole, vi leger sammen 
alle sammen – i skolen og 
hos hinanden, piger og 
drenge, på kryds og tværs af 
klasserne.”
Maria, 5.a
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