Vores skole
– et fælles
arbejdsgrundlag
for medarbejdere
– din, min og vores

Skovlunde Skole – din, min og vores
Vi er Skovlundes skole. Hver sommer hejser vi flaget og siger velkommen til mindst
8 ud af 10 små skolestartere i distriktet. Det gør os glade og stolte.
Vores dejlige elever er summen af Skovlunde, og vi gør os umage med at se hver og
én af dem, præcis som de er.
Skovlunde Skole
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
Tlf.: 4477 3960
Mail: skovlundeskole@balk.dk
Afdeling Rosenlund
Ejbyvej 47
2740 Skovlunde
Afdeling Lundebjerg
Lundbjerg 72
2740 Skovlunde
www.skovlundeskole.dk

Børn opdager verden med hele kroppen, og her hos os vejer de faglige, praktiske og
sociale kompetencer lige meget. Vi ser, hvordan børn trives og har lyst til at lære, når
boglige fag går hånd i hånd med kreativitet, innovation og samarbejde.
Vi har høje ambitioner:
Vi vil have nysgerrige børn og unge, der gør sig umage, fordi det er fedt at gå i skole!
Vi vil have trygge forældre, som tager del i børnenes udvikling og skolens liv.
Vi vil have idérige medarbejdere, som smitter eleverne med faglighed og indlevelse.
Hos os må man gerne stikke ud, rage op og tænke stort. Vi går langt for at støtte
elever og medarbejdere i at udfolde deres potentiale og forfølge deres drømme.
Vores skole bygger på tolerance, trivsel og fællesskab. Børn og voksne passer på
hinanden, og vi har fokus på, at alle tager ansvar for den skole, vi er sammen om.
Som du ser, har vi meget på hjerte, men vores mission er enkel: At være en virkelig
god folkeskole og et trygt samlingspunkt for Skovlundes børn, unge og familier.

Vores skole – et fælles arbejdsgrundlag for medarbejdere
Én skole, to matrikler. Det er udgangspunktet for Skovlunde Skole som arbejdsplads og som folkeskole.
På den baggrund har medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse udviklet ”Vores
skole – et fælles arbejdsgrundlag for medarbejdere”. Det viser vores fundament
og beskriver de rammer, regler og værdier, der kendetegner Skovlunde Skole fra
kælder til kvist.
Uanset, om du åbner døren til Afdeling Lundebjerg eller Afdeling Rosenlund,
træder du ind i den samme skole. Vores værdier og forståelse af kerneopgaven er
fælles på skolens matrikler, i afdelinger og teams. Overalt møder du de samme
mål og ambitioner for læring, trivsel og udvikling.
Arbejdsgrundlaget er et pejlemærke og et styringsværktøj. Det kvalificerer vores
faglige valg og styrker dialogen med elever, forældre og kollegaer. Det giver de
enkelte teams stor frihed til at tilrettelægge arbejdet i hverdagen, og ledelsen
kan fokusere på at være konstruktiv, åbne muligheder og skabe plads til læring,
trivsel og udvikling på Skovlunde Skole.
Velkommen på vores skole.

Vi bruger arbejdsgrundlaget til at:
• Formidle et overblik over
rammer og værdier, der
favner alle medarbejdere
på skolen.
• Visualisere den fælles retning på tværs af matrikler,
afdelinger og årgange.
• Skabe forståelse for skolens prioriteringer og beslutninger.

• Vi tænker ”vi” fremfor ”jeg”, arbejder i teams og planlægger i fællesskab.
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Fælles kendetegn for skolens medarbejdere
• Vi ser en styrke i læringsfællesskaber på tværs af klasser, årgange og matrikler.
• Vi værner om traditioner, fordi de skaber sammenhold og fællesskab.
• Vi arbejder systematisk med ”Læringsloopet”.
• Vi engagerer os i arbejdsrelationer med forældre, børn
og samarbejdspartnere.
• Vi er nærværende i relationen til børn og forældre og
har fokus på elevernes forskellige potentialer.
• Vi udviser tolerance og respekt for forskelligheder.
• Vi agerer som tydelige voksne og gode rollemodeller.
• Vi handler på det, vi ser og hører.
• Vi har et frugtbart og konstruktivt samarbejde på
tværs af faggrupper.

Skolebestyrelsens
værdier

Skolebestyrelsens vision

• Vi behandler hinanden, materialer og
omgivelser med respekt og ansvarlighed.

”På Skovlunde Skole skaber vi rammer,
hvor børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker”

• Vi er hensynsfulde, hjælpsomme og
opmærksomme over for hinanden.
Koncept og design: Fin Kommunikation & Refleks

• Vi anerkender, at alle er forskellige og
tror på, at forskellighed skaber grobund
for udvikling.
• Vi møder til tiden, er velforberedte
og bidrager konstruktivt til undervisningen.
• Vi tolererer ikke mobning, truende
adfærd eller vold.
• Vi hjælper hinanden med at efterleve
skolens principper, værdier og ordensregler.

Styrelsesvedtægt

• Børne- og ungestrategi:
Fællesskab for alle – Alle
i fællesskab

• Skolestruktur

• Alle børn lærer optimalt
i skolen

• Inddragelse af medarbejdere og elever

• Skolen mestrer fornyelse.

• Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO.

• Bestyrelsens og
ledelsens beføjelser

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør
dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den
enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af
åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Skolen har 1.250 elever fordelt på 0.-9. kl. Hver årgang har mellem fem og seks klasser,
som er organiseret i indskoling (0-3. kl.), mellemtrin (4.-6. kl.) og udskoling (7.-9. kl.).

N ATI O N A LT

Folkeskolens formålsparagraf

Skovlunde Skole og BFO ligger i Ballerup Kommune og består af Afdeling Lundebjerg
og Afdeling Rosenlund, der ligger på hver sin matrikel, men begge er centralt placeret i
Skovlunde. BFO’en er organiseret i fem afdelinger.
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Kommunalbestyrelsen

