
Vision – Risskov Skole 

Lærelystne og kreative børn med indsigt og udsyn 
 

Risskov skole er en skole med et trygt læringsmiljø, høj faglighed og kreativitet, hvor børnene bli-
ver robuste og inkluderende og lærer at indgå i et forpligtende fællesskab. 
Skolen stimulerer børnenes lyst til at lære og til at blive skabende og kompetente mennesker, der 
er godt rustede til videreuddannelse og til at blive ansvarlige og aktive samfundsborgere i den glo-
bale verden.  
 
Når vi arbejder for, at børnene bliver trygge og robuste, gør vi det ved at:  

- skabe et rart og trygt læringsmiljø, hvor børnene trives  
- understøtte det enkelte barns selvværd, selvindsigt og robusthed   
- have fokus på mental og kropslig trivsel 

 
Når vi arbejder for, at børnene bliver fagligt dygtige og kompetente, gør vi det ved at:  

- undervise på et højt fagligt niveau, differentieret efter det enkelte barns forudsætninger 

- stimulere børnenes nysgerrighed og gøre skolens aktiviteter alsidige og varierede 
- have fokus på det enkelte barns progression og succes i læreprocessen 
- understøtte barnet i at arbejde ambitiøst, vedholdende og målrettet både i grupper og in-

dividuelt 
 
Når vi arbejder for, at børnene bliver lærelystne, kreative og skabende, gør vi det ved at:  

- dyrke refleksion, kreativitet og innovation i alle fag og på skolen som helhed 
- stimulere børnene til at tænke nye og konstruktive løsninger  
- skabe inspirerende læringsmiljøer  

 

Når vi arbejder for, at børnene bliver sociale og inkluderende, gør vi det ved at:  
- arbejde bevidst med børnenes sociale kompetencer og samarbejdsevner  
- arbejde bevidst med forpligtende fællesskaber i klassen, på årgangen og på skolen generelt 
- øve børnene i at reflektere over egne handlinger og i at sætte sig i andres sted 
- lære børnene at lytte til andre, være anerkendende, rummelige og respektfulde  

 
Når vi arbejder for, at børnene bliver ansvarlige og demokratiske samfundsborgere med udsyn,  
gør vi det ved at:  

- involvere børnene i beslutningsprocesser og give dem ansvar  
- lære børnene at bruge deres faglige indsigt tværfagligt og problemløsende  
- give børnene forståelse og respekt for demokratiet og samfundets opbygning og præmis-

ser 

- give børnene indsigt i væsentlige samfundsmæssige problemstillinger og stimulere til debat 
om etik, moral og bæredygtighed 

- lære børnene at forstå forskellige kulturer og samfundsformer  
  
Visionen er blevet til i et samarbejde mellem skolens pædagogiske personale, ledelse og skolebe-
styrelse, og besluttet i MED-udvalg og skolebestyrelse i marts 2016.  


