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Mål for Rødding Skole
Rødding skole er som folkeskole lære & værested for børn med forskellige
hjemlige forhold.
Skolen skal tage hensyn til hver enkelt elev såvel som til fællesskabet.
Den må samtidig opstille normer gældende for alle - af hensyn til helheden.
Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen og derfor en tæt
samarbejdspartner.
Rødding skole har som mål
a) at sikre god kvalitet og alsidighed i undervisningen og i de øvrige aktiviteter
b) at skabe sammenhæng og kontinuitet samt udvikle nysgerrighed,
demokratisk medleven og ansvarlighed - for den enkelte, for fællesskabet
samt for verden omkring os
c) at opfylde alle elevers og forældres rimelige forventninger til undervisningen
og fritidstilbuddet, idet det forudsættes, at forholdet mellem hjem og skole
bygger på gensidig tillid og respekt
d) at være åben for nye impulser og aktiv deltager udviklingen
e) at vægte udadvendthed og bred kontakt med det omgivende samfund højt
f) at være en god, inspirerende og udviklende arbejdsplads for alle
medarbejdere
.
Disse mål ønskes fremmet sådan:
ad a)
Skolen skal arbejde for elevernes alsidige udvikling. Den skal derfor stille krav og
give udfordringer og inspiration på såvel det boglige, det praktisk/musiske og det
kropslige område.
Der skal udvikles nysgerrighed og kreativitet.
Elever og forældre bør kunne opleve skolen som overskuelig og sammenhængende.
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Derfor tilstræbes fålærerordninger (lærerteams) - sammensat sådan, at
fagområderne kan dækkes ind. Der skal mellem skole og hjem være et højt
informationsniveau.
ad b)
Basis bør være et veludviklet fagligt fundament hos elever og lærere. Der ønskes en
kombination af kontinuitet i de enkelte fag og sammenhæng i undervisningen.
Der bør arbejdes med selvansvar og medansvar fra de yngste årgange - såvel i
læringen som i samværet med andre.
Ansvarligheden omfatter også menneskets samspil med naturen.
Elevrådsarbejdet skal støttes og underbygges.
ad c)
Engagement og samarbejde hos og mellem elever, forældre og skole skal være
samlende, motiverende og ansvarliggørende.
Forældre og skole må stille forventninger og krav til hinanden. Der bør være et
åbent og aktivt samvirke mellem parterne - med understregning af, at det er
forældrenes børn.
Forældrene er de primære og hovedansvarlige opdragere.
Skolen skal ikke overtage forældrerollen.
ad d)
Skolen skal i dagligdagen og ved målrettet forsøgsarbejde være med til at præge
udviklingen.
En af forudsætningerne derfor er et ønske om og krav til, at de ansatte - som
enkeltpersoner og som personalegrupper - deltager i fagligt og pædagogisk
udviklende kursusvirksomhed.
Der er til stadighed behov for tidssvarende undervisningsmaterialer og gode
fysiske rammer, som tilpasses aktuelle behov.
ad e)
Der ønskes en udadvendt skole, som er i god kontakt med lokalsamfundet.
Forbindelsen med relevante uddannelsesinstitutioner og til erhvervslivet skal være
optimal – bl.a. gennem praktik, gæstelærere og virksomhedsbesøg - for bedst muligt
at støtte og sikre den enkeltes udvikling med henblik på valg af uddannelse og
erhverv.
ad f)
Der ønskes et generelt højt informationsniveau og en gensidig respekt for alle
personalegruppers arbejdsområder og - vilkår. Det skal være basis for den enkelte
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medarbejders net - værk og personlige udvikling - bl.a. indflydelse på egen arbejdssituation samt efter- & videreuddannelse.
Vedtaget af Skolebestyrelsen den 14.12.2000.
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