
Hvordan tegner vi Friskolen Skallerup?

Elever på Friskolen Skallerup skal altid have det så godt som muligt

Elever på Friskolen Skallerup skal altid have mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt

Elever på Friskolen Skallerup skal hver dag gå hjem med følelsen af at blive set fagligt og

socialt af en tydelig voksen

Eleverne skal føle glæde ved undervisningen og finde motivationen til at lære ved at deltage

Forældre og elever har krav på undervisningsdifferentiering i alle fag

Eleverne skal være skolekammerater med alle – det er et krav, at alle kan være sammen,

selvom man ikke nødvendigvis er bedste venner

Lærerne skal dagligt bestræbe sig på at gøre en forskel for alle elever

Lærerne kender alle elevers særlige behov og individuelle niveau samt udviklingspotentialer

Lærerne bestræber sig altid på at gøre undervisningen varieret, spændende og motiverende

Undervisningen handler ikke kun om at ”levere varen”, men om at vise undere til alle tider –

det indebærer relevans, tydelighed og nærvær mellem underviser og barn

Tydelighed, tryghed, rammer og struktur er forudsætningen for, at liv og glade dage,

bevægelse og fantastiske fantasier kan få lov at puste liv i undervisningen, for man skal

kunne kravle, før man kan gå

Alt dette sker ud fra lærernes grundige kendskab og gode relation til det enkelte barn

Kendskabet skaber fundamentet til at udfolde den virkelighed, eleven kan udvikle sig i

Hvis læreren kender elevens styrker og begrænsninger, kommer eleven gelinde ind i et

kendskab til egne styrker og begrænsninger

Derved kender eleven også til egne indsatser og opgaver. Eleven er derfor i fællesskab med

læreren om at tage det næste skridt i udviklingen – hvad enten det handler om at cykle, at

læse, at regne, at lave snobrød eller at kende sin egen krop, psyke og faglighed

Alle hverdagens succeser og skrammer bør tage udgangspunkt i et tæt

skole-hjem-samarbejde gennem en tydelig og gensidig respektfuld kommunikation.
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Et trygt sted at være - et godt sted at lære


