Værdigrundlag
Folkeskoleloven § 44 stk. 4
Værdigrundlaget er rettet mod alle, der færdes på Eggeslevmagle Skoles matrikel.
Elever og forældre skal i samarbejde med skolen medvirke til et godt undervisningsmiljø i skolen, i de
enkelte klasser, og til at eleverne får forståelse for skolens ordensregler, værdigrundlag og i øvrigt
almindelige normer for god opførsel.

Værdier:



FAGLIGHED
o Fagligt fastholder vi et højt niveau for både undervisere og elever
o Fagligt anerkender vi at læring modtages på mange måder
o Fagligt…
 Altså; går vi op i at have et højt fagligt niveau, hvor det faglige fællesskab
gennemsyrer hele institutionen. Fordi vi ved fra forskning, at faglige fællesskaber
skaber og er det vigtigste fundament for faglig og social trivsel, udvikling af
personlige kompetencer og praksisfærdigheder.



RESPEKT
o Vi respekterer hinanden og skaber en tryg atmosfære
o Vi respekterer forskelligheder og inddrager disse positivt
o Vi viser respekt for hinandens psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø og
arbejdsmiljø.
o Vi passer på hinanden, vores fælles skole samt andres og egne ting.
o Vi respekterer…
 Altså; forskellighed er vigtig, fordi vi kan lære af og sammen med hinanden. Hos os
er der plads til alle, men ikke plads til alt.



ENGAGEMENT
o Vores engagement er tydelig i interaktionen med hinanden
o Vores engagement er en driver for en succesfuld hverdag
o Vores engagement skaber lyst til læring
o Vores engagement…
 Altså: På Eggeslevmagle skole går vi op i, at kerneopgaven er uddannelse, dannelse
og læring. Vi vil uddanne og danne hele mennesker - livsduelige samfundsborgere.



FÆLLESSKAB
o Fællesskabet har plads til alle
o Fællesskabet sikrer forståelsen for forskelligheder
o Fællesskabet sikrer faglig udvikling for alle
o Fællesskabet sikrer social udvikling for alle
o Fællesskabet…
 Altså: Vi udfolder og udfordrer hinandens og egne personlige kompetencer. Fordi vi
vil udvikling og livslang læring. Derfor er vi alle engageret i at bidrage til, at
kerneopgaven lykkes.

Ikke mindst synes vi det er vigtigt at have det sjovt sammen.
Derfor vi griner med hinanden.

