Stausø d. 1. juni 2016

Kære alle forældre og medlemmer af skolekredsen

Hermed en orientering om skolens nye vision og mission, som blev behandlet på det sidste
bestyrelsesmøde efter et langt ”tilløb”. Ligesom arbejdsgrupperne, som man kan læse mere om i denne
orientering, er vision og mission blevet til bl.a. på baggrund af dialogmøderne, hvor mange af jer har
deltaget. I arbejdet med at formulere visionen og missionen har det været vigtigt for os, at det knytter an til
det, som vi er kendt for - positivt - og samtidig bygger på det, som vi medarbejdere mener, vi er gode til
eller kan udvikle.
Det har samtidigt været vigtig for os at markere en forskel til folkeskolen, som vi i fremtiden skal stå som et
reelt alternativ til med en tydelig anderledes profil. Det mener vi, at vi har skabt et grundlag for ved
vægtningen af den menneskelige dannelse og fokuseringen på innovative og sociale kompetencer uden at
gå på kompromis med det faglige indhold i undervisningen. I det ”innovative” ligger kimen til udviklingen af
en ekstra dimension i vores image. Det vil vi i lærergruppen arbejde målrettet på, og det vil vi gerne have
jer til at arbejde med på i arbejdsgrupperne.

Vision
Vores børn og unge går fremtiden i møde med menneskelig dannelse og med gode innovative og sociale
kompetencer.

Mission
Vi giver børnene optimale muligheder for at udvikle sig til hele mennesker rodfæstet i tradition, historie og
kultur i et ligeværdigt samarbejde med deres familier.

Vi giver børnene dannelse og gode muligheder for at udvikle deres innovative og sociale kompetencer, så
de kan kendetegnes ved at være
- kreative og begejstrede for omverdenen
- fagligt kompetente, med en god formidlingsevne
- handlingskompetente, med en veludviklet forestillingsevne
- social intelligente, så de forstår fællesskabers betydning og deres egen rolle og ansvar heri

I vores skolemiljø er der fokus på udfordringer, faglighed, nærvær og fællesskab.
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Inden vi offentliggør vision og mission på hjemmeside, facebook og forsøger at få opmærksomhed i pressen
skal vi bruge noget tid til at forberede os. Arbejdsgrupperne skal også i gang med deres arbejde. Når vi
offentliggør vision og mission over for omverdenen skal vi nemlig kunne præsentere tiltag - nye som ældre der bakker op omkring vision og mission. Folk i omverden skal kunne se at vi mener det alvorligt. Det er
mere end fine ord.

Arbejdsgrupper
Alle arbejdsgrupper har en tovholder, som er medlem af bestyrelsen. De vil i løbet af den nærmeste fremtid
indkalde gruppemedlemmerne til et indledende møde. Nogle af grupperne er dannet ved at slå to eller tre
af de udbudte arbejdsgrupper sammen. I, der er med i grupperne, har dog næsten alle fået opfyldt jeres
første eller andet ønske til arbejdsgruppe. De fleste deres første prioritet.
Man kan stadig tilmelde sig arbejdsgrupperne, hvis man har tid og lyst.

1. Mindre uforpligtende arrangementer,
fællesspisning og forårsfest

3. Loppe og forårsmarked
*Jan Haarsma
Birgitte Andersen
Morten Carl
Marlene Chemnitz
Bitten Nielsen

*Rikke Christensen
Marianne Henneberg
Ida Lauritsen
Gitte Arnum
Anette Højvang Madsen
Maria Brydsø

4. Foredrag- og kursusaftner
2. PR og beklædning

*Charlotte Kristensen
Petra van Zetten
Dorthe Kjeldsen
Trine Riis Jeppesen
Lisbeth Nørtoft

*Jesper Steensbeck
Anja Rotbøll Jochumsen
Palle Holm
Bjarke Holtzmann
Pia Jørgensen
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5. Forskønnelse og faciliteter

7. Politisk goodwill og fondsansøgninger

*Pia Kargo
Mette Mackepram
Jan Machepram
Lene Flæng Pedersen
Ole Nielsen
Thomas Arnum
Søren Brydsø
Karsten Jørgensen

*Stanley Johansen
Thomas Lauridsen
Christian Knudsborg
Anders Kristensen

6. Arrangementer for børn

*=Tovholder

*Annette Kristensen
Dinnie Helbo Rasmussen
David Kuntz Etzerodt
Vibeke Knudsborg
Diana Holtzmann

Alle grupper oprettes i ForældreConnect på
Yammer i den nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen

Frands Bruun
Skoleleder
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