Værdier for Glud skole
Vi er en folkeskole i en landsby der driver skole for distriktets børn under den d
 anske
folkeskolelov.
Vi bruger aktivt vores daglige omgangstone som pædagogisk redskab og gør os umage i
relationsarbejdet.

Fællesskab - Faglighed - Bevægelse Hvordan ser værdierne ud hos os.
Fællesskab :
- Vi insisterer på at alle har en plads i fællesskabet
- vi handler når vi ser elever der ikke trives
- vi afholder skolefest og arbejder på tværs af klasser
- vi har venskabsklasser
- vi har aktive forældreråd med klasseaktiviteter
- vi laver trivselsundersøgelser og følger op
- vi har fælles samling og morgensang ugentligt
- vi har et aktivt skole-hjem samarbejde
Faglighed
- vi har uddannet personale
- vi differentierer undervisningen
- vi har høje ambitioner for eleverne
- vi planlægger med faglige mål for øje
- undervisningen indeholder variation, kvalitet og relevans
Bevægelse
- vi har motionsbånd hver dag
- vi opfordrer til at elever transporterer sig selv
- vi har aktivitetsdage
- vi bevæger os i mere end idrætstimerne
- vi samarbejder med de lokale foreninger
- alle er ude i pauserne

Folkeskolens formålsparagraf
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk
kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst,
så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling
og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund
med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Fællesskab - vi er mange sammen og er gensidigt afhængige af at alle trives, alene og
sammen.
Faglighed - vi følger den enkelte elevs faglige udvikling tæt, de professionelles faglighed er
afgørende for elevernes læring.
Bevægelse - motion, leg og bevægelse, som en naturlig del af skoledagen - hver dag.

