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Det er Korsvejens skole ønsker at  

 tænke som en samlet institution  

 anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt  

 alle skolens børn udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt   

 arbejde anderkendende, tydeligt og med barnet i centrum 

 være et godt sted at være, det bedste sted at lære 

Korsvejens Skole – Vi lærer til livet  

 

 

 

 

Tænke som en samlet institution. Dette betyder, vi er på en fælles rejse fra ”dem til vi”.  Skolen er et 

fællesskab- en helhed. Vi planlægger og udfører fælles opgaver sammen.  

Anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt. På Korsvejens Skole ser vi 

på muligheder fremfor begrænsninger. Dette er med til at styrke personalegruppen, så de i deres daglige 

arbejde kan formidle og udvikle potentialer.  Dette betyder et robust fællesskab mellem ligeværdige. 

Alle skolens børn skal udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer optimalt. Herved får børnene 

de bedste forudsætninger for, både som individer men også i fællesskab, at møde og håndtere de 

udfordringer, som samfundet og en globaliseret verden byder på. Vi ønsker at styrke det enkelte barns 

SELVVÆRD. Gennem FAGLIG FORDYBELSE, TRIVSEL & GLÆDE og ANSVARLIGHED sikres faglige, personlige 

og sociale kompetencer. 

Arbejde anerkendende, tydelig med barnet i centrum.  Det enkelte barns behov og udvikling tilgodeses 

gennem FAGLIG FORDYBELSE samt TRIVSEL & GLÆDE.  

Et godt sted at være, det bedste sted at lære. TRIVSEL & GLÆDE er en forudsætning for at få den bedste 

skolegang.  SAMHØRIGHED skal hjælpe alle børn, så de er glade for at komme på skolen.  

  

Visionsforståelse 

Hvordan forstås vores vision? 

Korsvejens Skoles Vision 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.ronedmondson.com/wp-content/uploads/2011/09/vision-320x240.jpg&imgrefurl=http://www.ronedmondson.com/category/leadership/vision&h=240&w=320&tbnid=cM5Pcat4qgo_zM:&zoom=1&docid=fvOGvcQ07xzSZM&ei=0gtuVbj-K4X4UsfFgJgL&tbm=isch&ved=0CFEQMygUMBQ
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Vi sætter SAMHØRIGHED højt. 

FAGLIGHED & FORDYBELSE, TRIVSEL & GLÆDE, SELVVÆRD og ANSVARLIGHED fremgår tydeligt i 

hele skolens virke. Vores forventninger er, at såvel voksne som børn forholder sig til skolens 

værdigrundlag. 

 

  

 

 

 

 

 

Samhørighed 

Samhørighed er fundamentet i skolens værdigrundlag, fordi det fremmer fællesskabet, dæmper 

uoverensstemmelser samt fremmer det psykiske undervisningsmiljø og den faglige læring.  

På korsvejens Skole har vi traditioner for det kreative, det faglige og det sjove. Vi respekterer 

hinandens udfordringer og giver plads til at lære. Vi lærer til livet i samspillet med andre.  Jeg 

forventer, at du gør dig umage, og det kan du også forvente af mig. Når jeg træder ind på skolen 

ved jeg, at jeg hører til. Familie, venner og gamle elever deltager flere gange i arrangementer på 

skolen. Sammen fortæller vi vores historie og tager dem med os ud i livet. For når man står ved en 

korsvej i sit liv, er det betydningsfuldt, hvor man kommer fra. 

Jeg kommer fra Korsvejens Skole. 

 

Korsvejens Skoles Værdigrundlag 
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Trivsel & Glæde 

 
Trivsel & Glæde indgår i skolens værdigrundlag, fordi eleven derved får 

styrket sit selvværd. Trivsel & Glæde er en forudsætning for øget indlæring, 

fordybelse samt ansvarlighed.  

På Korsvejens skole er elevernes trivsel utrolig vigtig. Trivsel er forudsætningen for faglig og social 

udvikling. 

På Korsvejens skole udviser vi respekt for hinanden. Vi anderkender hinanden, for den man er, det 

man gør og det vi hver især bidrager med. 

På Korsvejens skole er tryghed en vigtig del af trivslen. Vi hjælper, støtter og trøster hinanden, hvis 
det er nødvendigt. Vi griner ikke ad hinanden men med hinanden. 

 
Som en del af trivslen er vi fysisk aktive. Bevægelse kommer til udtryk i idræt og andre fag. Den 
fysiske aktivitet styrker velvære og ro – giver større tolerancetærskel. 

 
At eleverne føler højt selvværd er en vigtig del af trivslen. På Korsvejens skole anderkender vi 
forskellighed. Vi anderkender hinanden for den man er og det man kan. 

 
På Korsvejens skole mødes mange forskellige børn. Når mange forskellige børn mødes med 
forskellige forudsætninger kan der opstå uenighed og konflikt. På Korsvejens skole ved og forstår 
eleverne at konflikthåndtere.  

 

På Korsvejens skole er lærernes trivsel vigtig. Lærerne trivsel er vigtig for den enkelte, for eleverne 
og skolen. Lærernes trivsel er vigtig for humør, engagement og det sociale indeklima. 

 

  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://bib.ucl.dk/sites/default/files/styles/ding_node_page/public/main_image/news/colourbox2385708_haender.jpg?itok%3DgK3dpaK_&imgrefurl=https://bib.ucl.dk/da/news/leg-laering-trivsel-tpm-inspiration&docid=RFK63VV1u7ERSM&tbnid=eSyf0rXK0Q2DOM:&w=760&h=434&bih=719&biw=1536&ved=0ahUKEwi5hJj8-r3MAhWLhiwKHdX-BuIQMwhBKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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Ansvarlighed  

Ansvarlighed indgår i skolens værdigrundlag,   fordi det fremmer 
fælleskabet, samarbejdet, handlekraften og engagementet.   

Værdien Ansvarlighed er under udarbejdelse 

 

  

https://www.google.dk/search?biw=1536&bih=719&tbm=isch&q=f%C3%A6lles+ansvar&revid=2129797550&sa=X&ved=0ahUKEwj1n-m1-r3MAhULVSwKHUFAC60Q1QIIGg
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Selvværd 
 

Selvværd indgår i skolens værdigrundlag, fordi det styrker livskvaliteten. Eleverne får en oplevelse, 

af at være kompetent, til at håndtere de grundlæggende udfordringer i livet, at turde stå ved sig 

selv og indgå i sunde relationer.  

Værdien Selvværd er under udarbejdelse 

  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://paedagogiskvejledning.weebly.com/uploads/4/9/5/0/4950954/2249699.png?319&imgrefurl=http://paedagogiskvejledning.weebly.com/selvtillid-og-selvvaeligrd.html&h=212&w=317&tbnid=V1k7tMLWFse5_M:&zoom=1&docid=z2y3E_mbYgHi5M&ei=bRBuVfviLYfiUYPHgKgH&tbm=isch&ved=0CF8QMyhbMFs4ZA
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Faglighed & fordybelse 
 

Mål: Korsvejen Skole skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

Faglighed og fordybelse indgår i skolens værdigrundlag, fordi det betyder eleverne tilegner sig nye 

færdigheder, udvikler egne kompetencer, samt bliver udfordret, så de udnytter deres potentiale bedst 

muligt.  

På Korsvejens skole lærer vi til livet. Vi arbejder med og omkring den enkelte elevs potentialer. Alle børn 

skal løbende udfordres i forhold til deres faglige ståsted, nærmeste udviklingsmuligheder samt potentialer. 

På Korsvejens skole anerkender vi og arbejder med målbar viden. Denne faglighed er løbende genstand for 

evaluering og opfølgning. Feed back/feed forward sker i samarbejde lærer, elev og forældre imellem. 

På Korsvejens skole tror vi på og arbejder med andre dimensioner af faglighed end de rent målbare. Vi 

arbejder med elevernes kompetencer forstået som på den ene side et fundament i viden og kundskaber og 

i kombination med en evne til at handle og agere i livets mange ikke planlagte eller uforberedte situationer.  

På Korsvejens skole arbejder vi med at inddrage forældre og lokalsamfund i skolens arbejde.  

Vi arbejder med faglighed i konkrete sammenhænge og som eksempler fra livet omkring eleverne. 

På Korsvejens skole arbejder vi både enkeltfagligt såvel som tværfagligt. Vi tror på, at tværfagligheden 

styrker elevernes enkeltfaglige bevidsthed samt udvider elevernes forståelse for sammenhæng i og omkring 

fagene. 

På Korsvejens skole bruger vi den understøttende undervisning til at styrke elevernes faglighed via leg, i 

sammenhæng med motorik og kreativitet. 

På Korsvejens skole er lektiehjælp og faglig fordybelse en del af en integreret hverdag.  

På Korsvejens skole bruger vi aktivt nye og gamle metoder for at optimere elevernes læring. Skolens ledelse 

sørger for, at lærerne holder sig løbende ajour med udviklingen inden for deres fag samt metodiske 

nyskabelser.  

 

 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen april 2016 


