
 

 

Princip om undervisningens organisering 

Indledning omkring visioner for Kildebjergskolen 
I årene 2021-2024 er Kildebjergskolen en del af frihedsforsøget for folkeskolerne i Holbæk 
kommune. I Kildebjergskolens bestyrelse ønsker vi at bruge dette forsøg til at skabe en bedre 
skole, især for elever men også for ansatte og lokalsamfund. 
Dette visionspapir skal ses som en overordnet ramme for dette arbejde. 
 
Vi vil en skole som bevæger eleverne 
Med det forstås: 
-en skole som udfordrer eleverne der hvor de er i deres udvikling 
-en skole der inspirerer eleverne til fordybelse og læring 
-en skole hvor eleverne har reel medbestemmelse 
-en skole, hvor eleverne bevæges af indholdet i undervisningen 
-en skole, der betoner oplevelsesdimensionen i og udenfor skolen 
 
Vi vil en skole som bidrager til elevernes tilværelse 
Med det forstås: 
-en skole der giver eleverne en forståelse af hvor de og vi som samfund kommer fra 
-en skole der åbner elevernes øjne for verdenen og de udfordringer vi alle sammen står overfor 
-en skole der skaber unge mennesker der kan indgå i samfundet 
 
Vi vil en skole med engagerede medarbejdere 
Med det forstås: 
-en skole hvor medarbejdere kan udleve og udvikle deres faglighed 
-en skole hvor medarbejderne udfordrer strukturer der er i modstrid med skolens formål 
 
Vi vil en skole der er mere end en uddannelsesinstitution 
Med det forstås: 
-en skole som er en aktiv del af sit lokalområde 
-en skole der bidrager til at udvikle det område som eleverne lever i uden for skoletiden 
-en skole, som forældre og lokalområde er en aktiv del af 
Dette papir er skolebestyrelsens udgangspunkt for den nye Kildebjergskole, men ikke en 
endelig plan. Vi forpligter os til løbende at følge op på visionerne, og rette til eller tilføje, så det 
ikke ender som et dødt dokument på en støvet hylde. 
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