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Derfor arbejder vi med at støtte eleverne i at opleve: 

 Virke: 

 Barnet skal lære så meget som muligt og barnet skal opleve, at lærere og pædagoger 

altid har faglige, sociale og personlige forventninger 
 

 Vellidt:  

 Herlev Byskole er indrettet efter børnene. 

  Skolen er til for dens elever og diversitet er et privilegie. 

  Skolens fællesskab er så stærkt, at der er plads til alle børn 

  Børn er forskellige og lærer forskelligt. 

  Det er i forskeligheden at vi lærer, spejler og udvikler os – alene, og sammen med 

andre 

 

 Velvære: 

 Herlev Byskole skal understøtte at børn, forældre og medarbejdere sammen udvikle sunde 

og stærke børnefællesskaber for på den måde at give plads til den store forskellighed børn 

og voksne kommer med 

 Alle børn skal blive så dygtige de kan 

 Alle børn gør det bedste de kan 

 
 

 

 

 

Vi skal sammen vise børnene og de unge de muligheder, verden har at byde på og 
give dem styrke til at møde verden med oprejst pande.  
De skal turde følge deres drømme og gøre en forskel i en verden, der ikke står stille. 
 (Børne – og Ungepolitik 2020-2024 Herlev Kommune) 
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Det gør vi ved at:  

 

 Sætte fokus på udfordringer: 

 Stille passende krav, 

 Arbejde åbent omkring den enkelte elevs udfordringer 

 Vise tillid og tålmodighed 
 

 Sætte fokus på anerkendelse: 

 Inddrage perspektiver, meninger og oplevelser 

 Lytte til børnenes meninger og holdninger 

 Lytte og udfordre eleverne  på deres meninger  og holdninger 

 Sætte retning og struktur for debat og meningsudveksling 

 Udviser nysgerrighed 

 Synliggøre mulighed for medbestemmelse og ejerskab 
 

 Sætte fokus på fællesskab: 

 Brede lærings og legefællesskaber, hvor alle har en aktiv deltagende rolle 

 Social og faglig omsorg 

 Alle er bidragere til konflikthåndtering 
 

 Sætter fokus på tryghed: 

 Forventer et samarbejde mellem skole og hjem 

 Lærer at sætte grænser 

 Udvise åbenhed og tillid 

 Positiv indgangsvinkel 

 Anerkende elevens fortællinger og oplevelser 
 

 Sætter fokus på ansvarlighed: 

 

 Fælles ansvar overfor læringsmiljø og klasserum 

 Ansvarlighed overfor andres ting og velvære 

 At have lyst og mod til stå til ansvar for de situationer man sætter sig selv i 
 

 

 


