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Faglighed  
 

På Sunds-Ilskov Skole gør vi os umage med, at fagligheden 

er til stede i alle aspekter af skolens virke. 

Faglighed forstået som den faglighed eleverne møder i 

fagene. 

Faglighed forstået som den professionelle måde, vi møder 

hinanden på. 

 

Som elev på Sunds-Ilskov Skole 

 Bliver du udfordret på dit faglige niveau 

 Møder du dygtige, velforberedte og engagerede lærere 

 Møder du udfordrende og varieret undervisning 

 Gør du en indsats for at udvikle dig fagligt  

 

Som medarbejder på Sunds-Ilskov Skole 

 Har du fagligt samarbejde og videndeling 

 Har du fokus på faglig sparring og kompetenceudvikling 

 Brænder du for elevernes faglige udvikling 

 Planlægger du undervisning, der motiverer til læring 

 

Som forælder på Sunds-Ilskov Skole 

 Sender du undervisningsparate børn i skole 

 Viser du tillid til personalets faglighed 

 Følger du med i dit barns faglige udvikling 

 Snakker du med dit barn og udvider deres viden om verdenen omkring dem    

 



 

 

Tryghed 
 

På Sunds-Ilskov Skole gør vi os umage med, at skolen er et 

trygt sted at være og lære.  

Tryghed blandt store og små og tryghed i klasserummet. 

Tryghed i samarbejdet mellem skole og hjem. 

 

Som elev på Sunds-Ilskov Skole 

 Er der plads til forskellighed 

 Er det okay, at du laver fejl 

 Taler du pænt til og om andre 

 Tør du sige din mening 

 

Som medarbejder på Sunds-Ilskov Skole 

 Udøver du god klasserumsledelse 

 Skaber du rum til forskellighed og plads til at fejle 

 Er du optaget af de gode relationer 

 Prioriterer du tid til trivselsarbejde 

 

Som forælder på Sunds-Ilskov Skole 

 Taler du positivt om de andre børn og voksne 

 Bakker du op om skolen 

 Går du op i hele klassens trivsel  

 Forbereder du dit barn på skolens aktiviteter 

 

  



 

 

Fællesskab  
 

På Sunds-Ilskov Skole gør vi os umage med, at alle er en del 

af fællesskabet. 

Fællesskab på tværs af forskelligheder. 

Fællesskab hvor du bliver til vi! 

 

Som elever på Sunds-Ilskov Skole 

 Har vi fællessang og fællessamlinger  

 Har vi fælles oplevelser på tværs af klasser og årgange 

 Er I alle en del af klassens fællesskab 

 Tager I fællesskabet alvorligt 

 

Som medarbejdere på Sunds-Ilskov Skole 

 Igangsætter vi fællesskabende aktiviteter 

 Har vi øje for dem, der står uden for fællesskabet og hjælper dem ind 

 Vægter vi den gode stemning og omsorgen for hinanden 

 Ser vi forskellighed som en værdi ind i fællesskabet 

 

Som forældre på Sunds-Ilskov Skole 

 Bakker vi op om skolens aktiviteter 

 Hjælper vi venskaber på vej  

 Tager vi del i klassens forældreråd 

 Har vi øje for dem, der står uden for klassefællesskabet og hjælper dem ind 

  



 

 

Ansvarlighed  
 

På Sunds-Ilskov Skole tager vi ansvar! 

Vi udviser ansvarlighed og har respekt for hinanden og for 

skolen. 

Vi tager i fællesskab ansvar for, at alle bliver så dygtige, som 

de kan. 

 

Som elev på Sunds-Ilskov Skole 

 Viser du ansvar for skolens ting og skolens lokaler 

 Har du ansvar for at udvikle dig fagligt og som menneske 

 Viser du ansvarlighed i forhold til skolens elever og ansatte 

 Tager du ansvar for at skolen er et godt sted at være og lære 

 

Som medarbejder på Sunds-Ilskov Skole 

 Udviser du ansvarlighed over for fælles aftaler 

 Har du ansvar for at holde dig orienteret og at orientere 

 Italesætter du god og dårlig adfærd og rydder op efter dig selv og din klasse 

 Har du ansvar for at yde rettidig omsorg 

 

Som forælder på Sunds-Ilskov Skole 

 Sætter du dig ind i og bakker op om skolens principper og regler 

 Bringer du forslag, kritik og ideer til skolebestyrelsen 

 Reagerer du overfor uhensigtsmæssig adfærd og tegn på dårlig trivsel 

 Har du ansvar for at holde dig orienteret på forældreIntra og Meebook 

  



 

 

Nysgerrighed  
 

På Sunds-Ilskov Skole er vi nysgerrige! 

Vi er nysgerrige på hinanden og på verden omkring os. 

 

Som elev på Sunds-Ilskov Skole 

 Har du tid til fordybelse 

 Er du i en klasse, hvor det er okay at begå fejl og stille spørgsmål 

 Møder du udstillinger og oplevelser, der kan give anledning til undren 

 Er du åben og stiller nysgerrige spørgsmål til og om din omverden 

 

Som medarbejder på Sunds-Ilskov Skole 

 Understøtter du elevernes nysgerrighed 

 Opbygger du en klassekultur, hvor fejl og spørgsmål har værdi 

 Laver du pædagogiske benspænd, der giver anledning til undren 

 Er du nysgerrig frem for afvisende ind i relationer 

 

 

Som forælder på Sunds-Ilskov Skole 

 Skal du spørge, hvis du undrer dig 

 Spørger du dit barn om skoledagen 

 Går du nysgerrigt og åbent ind i forældresamarbejdet 

 Understøtter du dit barns nysgerrighed 

 

 
 

 


