
	  
	  

Samlede	  undervisningsmål	  2012-‐2015	  (Revideres	  af	  bestyrelsen	  oktober	  2015)	  
	  

1. IT	  
Oplæring	  i	  brug	  af	  smart	  projektor,	  evt.	  indkøb	  af	  flere	  og	  implementering	  af	  disse	  i	  undervisningen	  og	  hverdagen	  
Opsætning	  og	  implementering	  af	  forældre-‐	  og	  elevintra.	  	  
Fortsat	  fokus	  på	  stabilt	  netværk	  for	  alle	  på	  skolen.	  
	  

2. Internationalt	  
Opsøge	  andre	  friskoler	  eller	  friskolelignende/-‐tænkende	  skoler	  i	  Skotland	  og	  evt.	  andre	  (engelsktalende)	  lande,	  mhp.	  besøg	  under	  udlandsrejse	  og	  
evt.	  genbesøg	  (faget	  engelsk/livsoplysning)	  
Oprette	  en	  venskabsskole-‐kontakt	  i	  et	  skandinavisk	  land,	  mhp.	  styrkelse	  af	  skandinavisk	  samarbejde	  og	  kendskab	  til/viden	  om	  i	  med	  nordiske	  sprog	  
og	  kultur	  (faget	  dansk)	  
	  

3. Land/by	  samarbejde	  
Etablering	  af	  venskabsklasser	  på	  skoler	  i	  landdistrikter	  (med	  mulighed	  for	  besøg	  og	  genbesøg)	  
Temauger	  med	  fokus	  på	  specifikke	  områder	  af	  Danmark:	  kyststrækninger,	  marker	  mv.	  
Mere	  fokus	  på	  naturen	  i	  morgensamlingerne	  
Etablering	  af	  kolonihave	  i	  nærområdet	  (jord-‐til-‐bord-‐fokus)	  
Videre	  arbejde	  ift.	  Udeskoleprojekt	  lokalt	  i	  samarbejde	  med	  den	  lokale	  spejdergruppe	  
	  

4. Indlæring	  
At	  fastholde	  et	  motiverende	  og	  anerkendende	  miljø	  for	  børn	  og	  voksne	  på	  skolen	  (debataftener,	  temaer	  efter	  børnenes	  ønske,	  fællesture	  osv	  osv)	  
Integrere	  leg	  i	  undervisningen,	  samarbejde	  med	  pædagog	  James	  Findley	  omkring	  hans	  teori	  om	  Play	  Intelligens	  
Fortsætte	  med	  morgengymnastik,	  som	  en	  del	  af	  fysisk	  aktivitet	  i	  skolen	  
Inddrage	  skolegården	  i	  undervisningen	  og	  gøre	  den	  levende	  og	  inspirerende.	  	  
Endnu	  mere	  fokus	  på	  de	  praktisk/musiske	  fag.	  Med	  øget	  krav	  om	  faglighed	  må	  vi	  ikke	  glemme	  vigtigheden	  af	  disse.	  	  
Faglig	  sparring	  samt	  videns-‐	  og	  erfaringsdeling	  (fagteams,	  undervisning	  på	  tværs	  af	  grupperne	  og	  supervision)	  
	  

5. Grundtvig-‐Koldsk	  friskolegrundlag	  
Trialog,	  skal	  gøre	  endnu	  mere	  tydelig	  og	  aktiv	  ved	  tættere	  samarbejde	  med	  og	  involvering	  af	  personalet	  og	  forældrene.	  	  
Bestyrelsen	  skal	  i	  højere	  grad	  være	  et	  organ,	  der	  samler	  trådene	  i	  stedet	  for	  at	  være	  dem,	  der	  sætter	  ting	  i	  værk.	  
Personalet	  skal	  fortsat	  deltage	  aktivt	  i	  friskolesammenhænge	  og	  det	  skal	  blive	  tydeligt	  i	  læreplaner	  og	  anden	  undervisning,	  at	  det	  er	  friskoleværdier	  og	  
ideologi,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  undervisningen	  og	  handlemåder	  i	  dagligdagen.	  
Skolen	  skal	  blive	  aktivt	  midtpunkt	  i	  familiernes	  liv.	  	  
Flere	  forældre	  skal	  bliver	  mere	  synligt	  aktive	  i	  skolens	  dagligdag	  og	  i	  skolens	  udvikling.	  
	  


