
 

Herningsholmskolens  

VÆRDIREGELSÆT 
VISION 

Vores vision er, at vi med værdiregelsættet sikrer vores fokus på, at alle børn skal blive så dygtige,  

som de kan, samt at alle børn trives.   

Vi ønsker, at det skal være med til at fremme dén Herningsholm-ånd, vi mener, stedet bærer præg af. 

 

  

KERNEVÆRDIER 

 Fælles ånd 

- oplevelsen af samhørighed 

 Plads til alle 

- indlevelse indsigt 

 Høj faglighed 

- målrettethed, progression og 

ambition 

 Traditioner 

- samlingssted og fællesskab 



 

KERNEVÆRDIER I PRAKSIS 
    Forståelse af kerneværdierne  Kerneværdierne i praksis 

 

Fælles ånd 

-oplevelsen af samhørighed  Alle skal opleve følelsen af at være en del af et Vi har fællessamlinger for alle elever med et 

fællesskab    Indeholder der rammer bredt 

Vi har respekt for skolen og hinanden og udviser Vi har stor tilslutning til fælles arrangementer 

ansvarlighed i forhold til at være en del af et De voksne tager ansvar i klasserne og på gangene 

større hele    Vi samarbejder på tværs af klasser og årgange 

        Vi samarbejder på tværs af distriktsskole og  

        Specialklasser 

Plads til alle 

-indlevelse og indsigt   Vi knytter bånd på tværs af kulturer og religioner Der er fokus på, at alle accepteres til fælles- 

    Vi udvikler indlevelsesevne og styrker evnen til at samlinger, når noget vises for andre 

    gå på kompromis   Skolegården skal italesættes som et rum for alle 

    Vi inddrager forældre og andre omsorgspersoner  Vi inddrager alle kulturer og religioner i faguger og/ 

   I trivselsarbejdet for at styrke muligheden for, at eller fagdage 

    den enkelte elev lykkes 

    Der er fokus på tryghed og en god omgangstone 

 
Høj faglighed 

-målrettethed, progression og ambition Vi arbejder for, at alle elever udvikler sig fagligt. Det pædagogiske personale har store ambitioner 

    Vi har et målrettet og kreativt personale, som har på elevernes vegne 

    store ambitioner på elevernes vegne 

 

Traditioner 

-samlingssted og fællesskab  Vi ønsker at fremme følelsen af at være en del af Fastholdelse af fx fællessamlinger, Uglympiade, 

    noget der er større end én selv  fastelavnsfest, skolefester, legepatruljer, juleklippe 

    Alle skal være en del af både ”det store og det lille dag, motionsdag, musiklejr og lejrskoler 

    Fællesskab”, hvor dét at møde hinanden i forskellige 

    Kontekster er i fokus 

 

 



 

SYNLIGHED OG FORANKRING 
Synlighed og forankring Værdiregelsættet synliggøres på hjemmesiden.  

 Der informeres på personalemøder 

 Elevrådet og skolebestyrelsen involveres i arbejdet  

 

 

 

  

 

      


