
VI STOLER PÅ
F Æ L L E S S K A B E T

Vi har respekt for hinanden, og vi accepterer vores forskelligheder. 
Vi tager ansvar for os selv og hinanden. 
Vi ved, at vi alle har en plads i fællesskabet.

Vi er nysgerrige på læring ogpå livet. 
Vi er nysgerrige på andre mennesker og på forskellige kulturer. 
Vi ønsker at blive klogere på, hvad vi selv tænker, 
og hvorfor vi gør det.

VI ER
N Y S G E R R I G E
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VI ER 
A M B I T I Ø S E

Vi vil skabe hele mennesker med selvtillid, der er i stand til at sætte 
en tryg og succesrig kurs gennem livet. Eleverne skal forlade skolen 
med værdierne på plads og en tro på fællesskabet. Vi skal sørg for, 
at de har en solid faglig ballast, sammen med nysgerrighed på 
læring, livet og andre mennesker. Den slags ambitioner kræver mod. 
Vi skal turde stille krav og have store forventninger, men også turde 
spørge hinanden om hjælp. Vi skal have modet til at udforske, og 
til at turde gøre tingene på en ny og anderledes måde. Frem for alt 
kræver vores ambitioner, at vi har modet til at fejle. Vores redskaber 
til at opnå vores mål er nysgerrighed, faglighed, tillid og fællesskab.

VI TROR PÅ
F A G L I G H E D

VI HAR
T I L L I D

Vi tror på, at når vi gør os umage, kan vi alle altid blive bedre.
Vi arbejder med viden og fordybelse, hvor hver elev bliver udfordret 
til at få hele sit potentiale i spil. Og vi mener, at faglighed og trivsel 
er hinandens forudsætninger.

Vi har tillid til hinanden. 
Vi har tillid til, at alle beslutninger tages ud fra det fælles bedste.
Vi har tillid til, at vi får hjælp, når vi har brug for det.
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