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Dybbøl-Skolens profil
Dybbøl-Skolens Vision:
Et godt sted at lære og være.

Dybbøl-Skolens formål:
Dybbøl-Skolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs
alsidige, personlige udvikling.
Dybbøl-Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne
udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og
baggrund for at tage stilling og handle.
Dybbøl-Skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for
andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens
undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
(Folkeskolens formål §1)
Dybbøl-Skolens Profil:
Det pædagogiske personale på Dybbøl-Skolen tager ved planlægning og gennemførelse af deres
undervisning udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf og folkeskolelovens bestemmelser
om varetagelsen af undervisningen i folkeskolen. Derudover ønsker Dybbøl-Skolen bl.a. at profilere
sig ved








at her er der klare regler, og der bliver handlet hurtigt og konsekvent, når der opstår
problemer.
at Dybbøl-Skolens medarbejdere er deres rolle som undervisere og opdragere bevidst
og stiller klare og synlige krav om orden, præcision og kvalitet i arbejdet, såvel på
klassen som i hjemmearbejdet.
at der i et godt og trygt læringsmiljø på Dybbøl-Skolen drages omsorg for hver enkelt
elev inden for fællesskabet
at der i samarbejde med eleverne udarbejdes trivselsregler i alle klasser hvert år,
ligesom der på forældremøder bliver drøftet, hvad der menes med ansvarlig, social
opførsel.
at vi har en sundhedspolitik, som betyder, at de der færdes på skolen, ikke ryger eller
nyder alkohol, når der er børn og unge i nærheden. Desuden at eleverne ikke må
medbringe og indtage slik, chips, sodavand og lignende. Sidstnævnte kan fraviges ved
særlige lejligheder efter aftale med lærere/pædagoger.
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