Kirkeskolens profil - pixiudgave:
Skolens profil baserer sig på skolens værdigrundlag og værdiregelsæt.

KIRKESKOLEN
- ET TRYGT STED AT VÆRE OG LÆRE
- SAMMEN.
DE BÆRENDE ELEMENTER ER:
• TRIVSEL
• LÆRING
• SAMARBEJDE
Til sikring af en fælles forståelse og pædagogisk profil er de bærende elementer defineret, og i den
fyldestgørende udgave er der er oplistet nøgleord til beskrivelse af, hvad der skaber dem, og hvordan de
udtrykkes. Listerne med nøgleordene er ikke udtømmende.
I det daglige arbejde sættes fokus med afsæt i den enkelte klasse/klassetrin/afdeling med helheden som mål.
Profilen opfyldes i et samarbejde mellem personalet, ledelsen, bestyrelsen samt med eleverne og
forældrene.
I planlægningen og udførelsen benyttes redskaberne/modellerne fra TEACH og KRAP.

TRIVSEL
Trivsel baseres på tryghed:
TRYGHED:
Definition
I denne sammenhæng koncentrerer vi os om tryghed i relation til samværs og
læringssituationer - og ikke til f.eks. økonomisk tryghed.
Tryghed er at føle sig sikker, beskyttet og taget hånd om.

TRIVSEL
Definition:
Trivsel, er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte
menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde
ved livet.
Trivsel kan med fordel anskues fra et tredimensionelt perspektiv:
1. Psykisk og fysisk velbefindende
2. Faglige og personlige kompetencer
3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne
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LÆRING
Definition:
Tilegnelse af færdigheder eller kundskaber, ved en arbejdsproces som eleven selv har indflydelse på.
Begrebet læring bruges ofte synonymt med begrebet indlæring - men processerne er forskellige:
Begrebet indlæring, beskrives som en undervisningsproces, hvor eleven ikke har eller har meget lidt
indflydelse på tilrettelæggelsen, og hvor tilegnelsen sker i tilknytning til skolens traditionelle undervisning.

SAMARBEJDE
Definition:
En situation hvor mennesker arbejder sammen om at gøre noget - nå et fælles mål.
Vi har fokus på det forpligtende samarbejde, hvor det enkelte medlem af samarbejdsgrupperne lever op til
forpligtelsen til at nå de opsatte mål/løse de opstillede opgaver.
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