
 

Viby Skole 

 Læringsglæde og Livsduelighed  

Kerneopgave 

Viby Skoles samlede virke skaber bedst mulig læring, trivsel, udvikling og dannelse hos alle børn. 

Vision 

På Viby Skole udvikler vi i samarbejde mellem skole og hjem livsduelige børn og unge, der i det 

daglige oplever faglig progression og glæde ved at lære.  

Mål 

Børn på Viby Skole er glade for at komme i skole og oplever at lære nyt hver dag 

Børn på Viby Skole oplever deres skolegang som ét sammenhængende skoleforløb 

Børn på Viby Skole oplever at blive klædt på til at kunne begå sig i livet og verden  

Alle børn oplever, at Viby Skole er et trygt og støttende sted at være 

 

Værdier 

Forpligtende fællesskaber 

Det forpligtende fællesskab er rammen og udgangspunktet for skolen. Det er i fællesskabet, at vi 

udvikler os. Alle oplever at bidrage positivt til opbygningen og udviklingen af fællesskabet.  

Med afsæt i en demokratisk forståelse af rettigheder, pligter og friheder tager alle aktivt ansvar for 

sig selv, hinanden og skolen.  

Gennem medinddragelse og tydelig kommunikation understøtter vi trivsel og udvikling i 

fællesskabet. 

Nysgerrighed 

Nysgerrighed er grundlæggende for at kunne skabe et godt, fordomsfrit og dynamisk læringsmiljø. 

Vi udvikler modet til at udfordre, afprøve og fejle, og vi giver plads til undren og fordybelse. Vi 

stiller spørgsmål, lytter og udforsker for at finde nye veje.  

Gennem engagement og indlevelse i andres perspektiver udfordrer vi os selv og hinanden, så alle 

udvikler sig fagligt, relationelt og personligt.  

Tillid 

Tillid er fundamentet i relationer og i samarbejdet om et trygt læringsmiljø.  

Vi lytter, anerkender og møder hinanden med gode hensigter. Vi har en tro på, at alle har virkelyst.  

Vi skaber tillid ved at være tydelige og realistiske i de krav, vi stiller til hinanden.   

 

Respekt 

Respekt er grundlæggende for det gode samarbejde omkring skolens kerneopgave. 

Vi har respekt for forskelligheder og møder hinanden med et ordentligt sprog i skrift og tale.  

Vi tager ansvar for fælles aftaler, for hinanden og skolen.  


