Fra 3 – 13 år,
faglighed og fællesskab
Nørholm Skoles plads i det fælles skolevæsen
Retur til forsiden

På Nørholm Skole ser vi det som vores opgave at gøre børnene trygge, selvstændige, selvhjulpne,
ansvarlige, socialt bevidste og fagligt vidende. Vi er stærkt præget af en åben og ærlig kultur hvor
vi forsøger fuldt ud at udnytte de muligheder vi har for samarbejde på tværs af faggrupper og
alderstrin.
Vi forpligter hinanden på samarbejde og betragter muligheden for at være her i 10 år som unik.
Børnehavebørn går ikke i skole, men der er alle muligheder for at udnytte vores fælles læringssted i
hverdagen på tværs af alder og faglig/pædagogisk- uddannelse.
Vi er meget bevidste om høj faglighed og benytter forskellige organisationsformer som giver
mulighed for differentiering og holddeling både indenfor det enkelte klassetrin og på tværs af
klassetrin.
Vi har et højt prioriteret, tæt og forpligtende samarbejde mellem personale og forældre omkring
”vores fælles børn” og vi har et fasttømret fællesskab hvori alle er velkomne, men også forpligtet.
Vi forsøger altid, at møde hinanden hvor vi nu engang er og vi tager alle udfordringer alvorligt,
både de store og de små. Vores udgangspunkt er anerkendende, også når det er svært. Vi er meget
bevidste om, at medindflydelse kræver medansvar, og at kravene vokser med alderen.
Vi ved, at trivsel er forudsætning for læring og vi ved, at trivsel handler om både fysisk og psykisk
velvære. Vi ved, at børn kan have forskellige behov for støtte og opmærksomhed og vi ved at den
enkelte voksne kan være altafgørende.
Vi er meget bevidste om fastholdelsen og udviklingen af et miljø, som giver plads til den enkelte og
som den enkelte kan føle sig som en værdsat del af og vi er meget bevidste om de fysiske rammers
udformning og indretning.
Og så holder vi stadigt, måske stædigt, fast i det aldrende fredningsforslags pkt.2. hvis formål er ”at
sikre børnene et godt børneliv gennem frihed til at lege i læhegnet og deres frirum til at være sig
selv, alene eller sammen med andre børn”.
I øvrigt kendte stavekontrollen i Word ikke udtrykket ”børneliv”!

Her kan læses hvordan ”Fra 3-13 år, faglighed og fællesskab” blev etableret. Linket er under opbygning.

