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Det gør de, fordi vi i vores skoletilbud først 
og fremmest lærer eleverne at lære. Det gør 
vi ved at, lære eleverne at sætte udfordrende 
mål og nå dem, stimulere elevernes 
nysgerrighed og videbegær – og ved at 
betragte ”fejl” som en anledning til yderligere 
læring. 

Skolepolitik

VISION: 
I SKANDERBORG KOMMUNE BLIVER 

ALLE ELEVER SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN!
Derfor har vi en ambition om at skabe et 
skoletilbud, som børnene ikke vil hjem fra. 
En skole, som ruster eleverne til ungdoms- 
og voksenlivet ved at give dem stærke faglige 
og sociale kompetencer, mental robusthed og 
lyst og mod til at indgå i fællesskaber og at 
lære og udvikle sig hele livet. Eleverne forstår 
og tager medansvar for det samfund, den 
kultur og den verden de er en del af. 

Vi bygger vores skoletilbud på en 
grundantagelse om, at ALLE børn glædes og 
trives ved at lære, og at et godt skoletilbud 
derfor handler om at skabe meningsfulde 
læringsforløb for den enkelte.   
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1. LÆRING, UDVIKLING OG KREATIVITET 

At gå i skole handler først og fremmest om at lære og 
udvikle sig som menneske, og derfor arbejder vi med 
synlig læring, fordi det er den enkelte elevs bevidsthed 
om egen læring og udvikling, der giver skolegangen 
mening.  

Vi ser og møder eleverne med tydelige og udfordrende 
læringsmål og med en forventning om udvikling og 
progression, så den enkelte bliver så dygtig som mulig.  
Vi stimulerer elevernes nysgerrighed og lyst til læring 
og udvikling gennem dialog, alsidige og tværfaglige 
læringsforløb, og vi udfolder og styrker elevernes 
kreativitet, innovative tænkning og tro på at de kan gøre 
en forskel. 

Eleverne bliver taget alvorligt og mødt med respekt 
gennem handling og dialog, der medvirker til det 
lærende og levende fællesskab.

2. TRIVSEL OG ROBUSTHED 

At turde lære, er at turde fejle! God trivsel i skolen 
er funderet i glæden ved og ikke mindst modet til at 
lære. Vi gør vores elever robuste og foranderlige ved at 
give dem redskaberne og modet til at kaste sig ud i nyt 
og ved at fokusere og belønne selve forsøget, og ikke 
nødvendigvis udfaldet heraf. 

Vi møder den enkelte elev med meningsfulde lærings- 
og sociale fællesskaber i de tilbud, hvor eleven er uanset, 
om der er tale om almen- eller specialtilbud. Den 
enkelte elev skal opleve sig selv som en del af - og også 
at kunne bidrage til - flere forskellige fællesskaber, og 
ingen elever må mistrives. Skoletilbuddene understøtter 
og udvikler den enkeltes sociale kompetencer ved at 
udgøre en palette af både store og små fællesskaber. 

Vi understøtter elevernes sunde vaner ved at skabe 
rammer, der gør det sunde valg til det lette valg. Vi 
udvikler de fysiske rammer, så de inviterer til at fremme 
bevægelse, leg og motion. 

Samtidig vil vi styrke elevernes mentale sundhed ved 
at understøtte både de mindre, de nære og de store 
fællesskaber. 

3. SAMARBEJDE OG SYNERGI   

Vi ønsker et differentieret og alsidigt læringstilbud, 
der både kan styrke elevernes læring og kendskab 
til lokal- og samfundslivet. Derfor er vores skoler 
hver i sær åbne, opsøgende og nysgerrige på at indgå 
konkrete og ligeværdige samarbejder med lokale 
foreninger, virksomheder, ungdomsuddannelserne, 
Kulturskolen og Ungdomsskolen i forhold til 
udviklingen af både den fagdelte- og den understøttende 
undervisning. Samarbejder, der udover at udvikle 
undervisningstilbuddene, også understøtter den lokale 
sammenhængskraft og er til gavn for alle lokale aktører.  

Vi arbejder tværfagligt, om det vi er fælles om, for at 
skabe en meningsfuld skolegang for eleverne, men 
vi gør det med afsæt i hver vores faglighed og for at 
kunne skabe den rette faglige synergi. Vi er dermed 
undersøgende på hinandens fagligheder ift. hele tiden at 
kunne udvikle og understøtte elevernes læring gennem 
nye samarbejder.  

Vi påtager os ansvaret for alle børns læring og trivsel 
i skolen, men vi betragter samtidig alle forældre, som 
værdifulde samarbejdspartnere, både i forhold til det 
enkelte barn, klassen og skolen i sin helhed.  Forældrene 
har således potentielt en stor understøttende rolle i 
forhold til børnenes læring.
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4. EN ANDERLEDES SKOLEDAG  

Vi vil bruge mulighederne i den længere skoledag og i de forskellige aktiviteter såsom lektie- og studiecafe, understøttende 
undervisning, bevægelse og samarbejdet med lokale aktører til at skabe et varieret og anderledes skoletilbud som ramme for 
elevernes læring. Og vi er opmærksomme på at udfordre grænserne mellem skole, SFO og klubtilbud, hvis det kan resultere 
i en mere sammenhængende, varieret og lærende skoledag – enten permanent eller som selvstændige forløb.  

5. LEDELSE 

At gøre alle elever lige så dygtige som de kan, fordrer 
en skoleledelse, der på alle niveauer har ledelse af 
elevers læring som fælles fokus. Måske lyder det ikke 
umiddelbart som den store forandring, men der er de 
facto tale om et paradigmeskifte i forståelsen af skolens 
kerneopgave og den pædagogiske tilgang. 

Skoleledelsen skal i udmøntningen heraf udøve 
praksisnær pædagogisk ledelse og være proaktive 
og opsøgende i forhold til hele tiden at udvikle på 
rammerne for elevernes læring og progression. Ledelsen 
har således et helt særligt ansvar i forhold til, at der i 
dagligdagen fastholdes et fokus på den enkelte elevs 
læring, og at eleverne sikres mulighed for at lære uanset 
afsæt og baggrund. Ledelsen skal endvidere motivere, 
inspirere og understøtte medarbejderne samt udvikle på 
samarbejdet med eksterne aktører. 

Med Skanderborg modellen er den lokale skoleledelse, 
inden for den fælles ramme, givet mulighed for 
i vid omfang at udvikle det enkelte skoletilbud i 
overensstemmelse med de behov og muligheder som 
findes lokalt. 
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