Tre nationale mål for folkeskolen
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

1

Sønderborg Kommunes vision for folkeskolen:
Alle børn og unge har ret til et godt liv!
Det betyder, at
 Børn og unge oplever omsorg og tryghed fra nærværende og tydelige voksne
 Børn og unge har ret til læring, udvikling og dannelse som grundlag for at
kunne mestre deres liv
 Børn og unge får mulighed for at erhverve kundskaber, der gør dem til
kompetente samfundsborgere, og som giver dem lyst til livslang læring
 Børn og unge vokser op i et sundhedsfremmende miljø og lærer at træffe sunde
valg
 Børn og unge behandles med ligeværdighed, tolerance og respekt
 Børn og unge har ret til at blive hørt og inddraget
 Børn og unge har brug for venskaber og nære relationer til andre børn og
voksne
 Hvert enkelt barn eller ung er unik og understøttes i sin egen udvikling,
samtidig med at han/hun oplever det positive ved at indgå og udvikle sig i et
fællesskab
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Fryndesholm Skoles mission:
 Vi skaber den bedste skole for alle og tør gå foran.
 Vi er undersøgende og reflekterende for til stadighed
at blive bevidst kompetente i vores handlinger.
 Vores daglige virke udøves med baggrund i
Folkeskoleloven og Sønderborg Kommunes
sammenhængende skolepolitik.

”Vi gør det
komplekse
enkelt og
handlingsbart”.
Det kræver, at vi
ved meget og
arbejder
systemisk og
analytisk med
dette.
Handling skaber
forvandling.
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Fryndesholm Skoles organisatoriske mål:
 Vi vil være en skole og en organisation, der arbejder
professionelt, vidensbaseret, systematisk og
resultatfokuseret, indenfor alle områder.

”Vi arbejder
stenhårdt for at
opnå vores
opstillede mål og
vision”.
Det betyder, at vi
fjerner alt hvad
der står i vejen
for dette.
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Fryndesholm Skoles vision:
Når ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.” så kræver det, at
 Vores elever tilegner sig viden og færdigheder samt
oplever lyst til og glæde ved at lære og udvikle sig.
 Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og
virke i fremtidens samfund.

Mission

Mål

”Vi arbejder hele
tiden på at blive
en klogere
organisation”.
Det betyder, at vi
med glæde deler
ud af vores
viden og
erfaringer til
andre.

Vision
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