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Væksthus for nysgerrige
I et samfund, hvor der er brug for virksomme mennesker, bringer Byens Skole dig et vigtigt
skridt videre i din dannelse og uddannelse.
Vision
Byens Skole åbner en verden, der er større end dig og mig.
Visionen virkeliggøres…
Gennem personlige, sociale og faglige udfordringer tilegner du dig nysgerrighed, empati og
viden.
Det personlige - det skal være sjovt og give lyst til mere
Du udnytter egne evner og kreative ressourcer i samklang med omgivelserne.
Du udvikler dine evner til selvstændigt at kunne vurdere, diskutere og tænke nyt.
Du får lyst og mod til mere uddannelse, når du forlader Byens Skole.
Det sociale – i mangfoldige og forpligtende fællesskaber
Du udvikler en bred fællesskabsforståelse igennem mødet med dem, der ikke ligner dig selv.
Du udvikler tillid til og respekt for andres livsstile og holdninger.
Du oplever i mødet med andre, at der er brug for dig.
Det faglige - tværfaglige læringsmiljøer gør Byens Skole til meget mere end karakterer
Du skaber høje faglige kompetencer i ambitiøse læringsfællesskaber, hvor boglige, musiske og
kropslige fag beriger hinanden.
Du møder tvær- og faglighed, og udvikler kompetencer til projektarbejde, kritiske refleksioner
og kreativ arbejdstilgang.
Du oplever, at ”sagen før faget” gør dig i stand til at sætte din viden og kompetencer ind i
komplekse sammenhænge - også når du forlader skolen.

Værdimanifest

Skolens mål er at skabe læring og glæde gennem anerkendelse, tolerance og udvikling.

Det udfolder vi inden for vores 3 værdier om glæde på Byens Skole:

# 1 Anerkendende dialog

# 2 Forpligtende fællesskaber

# 3 Nysgerrig udvikling
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#1

ANERKENDENDE DIALOG
Vi ønsker at være ANERKENDENDE gennem
støtte og omsorg
nærværende dialog
ros
Vi ønsker at være TILLIDSKABENDE i
relationer
oplevelser
læring
leg
TROVÆRDIG er vi i vores måde at have
åbenhed, mod, respekt, ærlighed og handlekraft
sammenhæng mellem ord og handling
gennemsigtige og begrundede beslutninger
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#2

FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER
Vi handler TOLERANT i
ansvarsfulde og forpligtende fællesskaber
rum til mangfoldige meninger, holdninger og adfærd
ansvar for fælles opgaver
medbestemmelse
frihed til at ytre sig
at lytte til andre
Vi skaber en MENINGSFULD skole der indeholder
aktive mennesker
værdier, visioner og missioner
en levende kultur
Alle interessenter er PÅVIRKENDE, og kan
gøre sin indflydelse gældende
opleve ejerskab og udbytte
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#3

NYSGERRIG UDVIKLING
Vi er ENGAGERET i
praktiske og musisk fagområder
boglige og intellektuelle fagområder
at udvikling støttes på forskellig vis
kreative og innovative elementer
NYSGERRIG fordi vi
skaber førstehåndsoplevelser
eksperimenterer, filosoferer og fantaserer
søger forklaringer og sammenhænge
vurderer og udfordrer eksisterende tankemønstre og handlinger
Vi er UDVIKLENDE i
faglige og personlig udvikling
social dannelse
det lokale såvel som det globale
krop, sind og ånd
indsigt, virkelyst og fordybelse
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