Målsætning og værdier for Ringkøbing Skole

Ringkøbing Skoles overordnede opgave:
-

er at skabe grundlaget for at børnene og de unge bliver hele mennesker – nu og i
voksenlivet

Ringkøbing Skole har derfor en vision om at:
-

-

-

være børnenes og de unges bedste skole og fritidstilbud
være en attraktiv arbejdsplads
skabe en hverdag, der værner om den danske demokratiforståelse, og gør børnene og
de unge til aktive, livsglade og livsduelige mennesker
alle har krav på at have det godt i fællesskabet
skabe en hverdag, der værner om den enkeltes trivsel
have et højt fagligt niveau
samværet bygger på ligeværdighed med udgangspunkt i respekt for det enkelte
menneske og dets egenart
styrke børnenes og de unges sociale færdigheder, så de kan tage medansvar for såvel
egen som andres læringsprocesser, trivsel og det sociale fællesskab/miljø
børnene og de unge får forståelse og kan tage medansvar for menneskets samspil med
de naturgivne ressourcer
børnene og de unge bliver i stand til at træffe afgørende valg for fremtiden
sætte børnene og de unge i stand til at indgå og handle med åbenhed og fleksibilitet i
en verden i stadig forandring
børnene og de unge på grundlag af viden om lokale og nationale forhold samt det
danske kulturgrundlag udvikler en international forståelse med respekt for
forskelligheder
sundhedsfremme er et nøgleord i hverdagen
at være en skole, der hænger sammen som en fysisk enhed
børnene og de unge oplever sammenhæng og helhed gennem hele forløbet
et gensidigt forpligtende skole– hjemsamarbejde er et grundlæggende element

Ringkøbing Skole vægter derfor højt:
- at være en arbejdsplads for børn og voksne med trivsel, engagement, ansvar og
-

medindflydelse i centrum
at sikre en tidssvarende og vedkommende undervisning understøttet af moderne
materialer og æstetiske fysiske rammer hvis fleksibilitet muliggør at arbejde ud fra
nuværende og fremtidige krav
at være et sted, hvor overskuelige fysiske rammer for den enkelte, understøtter
oplevelsen af tryghed i såvel den enkelte enhed som i helheden
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-

at sikre den enkeltes optimale muligheder for oplevelse, selvvirksomhed og
fordybelse via forskellige aktivitetsformer og indhold med nødvendigheden af mange
måder at lære på som omdrejningspunktet
at alle skolens aktiviteter, i såvel undervisning som fritidsdel i indhold og
organisering har en høj faglighed og samtidig sikre indholdet og aktiviteternes
samspil i helheder
at IKT såvel teknisk som pædagogisk er opdateret, så det udgør en selvfølgelig og
integreret del af hverdagen på alle niveauer
at have en klar sundhedsprofil i forhold til både rammer og indhold
at der i hverdagen er et samspil mellem de fysiske rammer, de omgivende naturgivne
ressourcer og indholdet af undervisningen og fritidsaktiviteterne
at understøtte forsøgs- og udviklingsarbejder i skolens hverdag
at have et tæt samarbejde internt mellem de enkelte afdelinger og eksternt med
institutioner, fødeskoler og uddannelsesinstitutioner
at personalet er veluddannet i forhold til opgaverne, der skal løses
at være en arbejdsplads med personalefaciliteter, der på enhver måde understøtter
opgaveløsningen
at have et åbent samarbejde med interessenter i det omgivende samfund

