
 

 

 
 
 
 
 

3.8 Hashøjskolens værdigrundlag og 
målsætning 
 
 
 
 
Formål 
Formålet med at beskrive Hashøjskolens værdigrundlag og målsætning er at tydeliggøre, 
hvad skolen står for, og hvilke mål skolen har for sin udvikling. 
 
 
Mål 
Målet er, at alle med tilknytning til Hashøjskolen kender til skolens værdigrundlag og 
målsætning. 
Hashøjskolens værdier er: 
- Trivsel 
- Tryghed 
- Faglighed 
Hashøjskolens slogan er: ’aktiv læring – børn i bevægelse’. Bevægelse er en naturlig del af 
hverdagen på Hashøjskolen. 
Eleverne introduceres til skolens værdier via eksempel emneuger og understøttende 
undervisning (UU). 
 
 
Hvad betyder værdierne i praksis: 
Trivsel: 

Elever og medarbejdere trives på skolen 

Alle bidrager til den fælles trivsel 

Vi møder hinanden med respekt og tillid og lytter til hinandens holdninger og 
meninger, og eleverne mødes med krav, de kan leve op til og udvikle sig gennem 

Medarbejderne drager omsorg for eleverne, tager dem alvorligt, giver dem tryghed, 
glæde og tro på sig selv 

Elevernes selvværd, kreativitet, fantasi og naturlige nysgerrighed styrkes og udvikles 

Vi er tydelige omkring, at alle elever er værdifulde i - og for fællesskabet 

Medarbejderne skal være rollemodeller og sikre, at eleven opnår indsigt, viden og 
erkendelse om de væsentlige elementer i begrebet ansvarlighed, dvs. være ansvarlig 
for sig selv og andre 

Trivselsskabende aktiviteter understøttes aktivt, både i klasserne, på tværs af klasser 
og for hele skolen samlet 
Tryghed: 

Eleverne møder tillid, omsorg og menneskelig varme 

Eleverne oplever sig som en del af fællesskabet 

Alle elever oplever, at der er et godt kammeratskab 

Eleverne mødes med anerkendelse og tydelig klasserumsledelse 

Eleverne oplever overskuelighed i hverdagen med faste og klare 
rammer 

Elevernes sociale færdigheder videreudvikles 



 

 

























Eleverne lærer de demokratiske spilleregler, deres muligheder og begrænsninger 

I skolen tales der positivt med, til og om hinanden 
Faglighed: 

Alle elever skal blive så dygtige som muligt 

Der er høj professionel faglighed i mødet med eleven 

Anerkendelse er et centralt element i mødet med eleverne 

Eleven understøttes i dét, eleven er god til 

Bevægelse er et grundelement som middel til indlæring 

Der arbejdes med synlig læring i alle fag 

Der skabes gode rammer for motivation – det er synligt for eleven, hvorfor det skal 
lære 

Der skabes fysiske rammer både inde og ude, der understøtter læring 
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