Rosmus Skole – SFO -Børnehus

tryghed – faglighed – styrke
Værdierne er udtryk for vores grundlæggende måde at møde børn, forældre og kolleger på.
Tryghed
I børnehuset

Børnene har en tryg hverdag, hvor tillid, nærvær og anerkendelse er omdrejningspunktet.
Vi vægter gensidig tillid og respekt blandt børn og voksne.
Der skal være plads og tid til hver enkelt barn.
En god dag i børnehaverne er, når børnene har fået udfordringer, hvor de trives og udvikles.
Vi vægter at børnene er glade og velfungerende.

I skolen/SFO

Vi møder hinanden med gensidig respekt og anerkendelse.
Vi tolererer ikke mobning.
Alle får optimale udfordringer.
Alle føler sig som en del af et fællesskab.
Alle har kontakt til voksne, de har tillid til.

I samarbejdet/
Fællesskabet

Fællesskabet bygger på samhørighed og sammenhæng.
Tillid, åbenhed og anerkendelse er de bærende principper.
Ledelsen træffer beslutninger på et for medarbejderne kendt grundlag.

Faglighed
I børnehuset

Faglighed spreder glæde i arbejdet - og holder gang i udviklingen.
Der er en mening og idé i alt hvad vi gør.
Vi vil skabe de bedste muligheder for trivsel og udvikling.
Vi vil pirre børnenes nysgerrighed og motivere til udforskning.
Vi lægger vægt på tværfaglig og tværsektoriel samarbejde, for på den måde at styrke barnet bedst
muligt i udviklingen.

I skolen/SFO

Vi har høje ambitioner for børnenes læring og udvikling.
Vi lægger vægt på at styrke børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske.
Vi arbejder målrettet på, at skolens samlede afgangs-resultater fortsat ligger i top.
Det pædagogiske personale arbejder på et pædagogisk og didaktisk højt niveau.

I samarbejdet/
Fællesskabet

Vi har fokus på kvalitet i vores samarbejde.
Vi støtter hinanden.
Vi deler vores viden og søger nyt, således at vi altid er fagligt opdaterede.
Der er mulighed for kompetenceudvikling for alle ansatte.

Styrke
I børnehuset

Børnene skal udvikles og styrkes personligt, så de bliver stærke og selvstændige med mod på
livet.
Børnene skal lære at mestre modgang såvel som medgang.
Vi prioriterer, at børnene tilegner sig empati og forståelse for hinanden.
Vi har fokus på, at børnene i de sociale fællesskaber lærer at drage omsorg for og have overskud
til hinanden.

I skolen/SFO

Børnene skal udvikle sig til robuste unge, der kan mestre eget liv.
Alle skal opleve styrken i at være en del af et socialt fællesskab.
Alle skal opleve styrken i at have stor viden, der bruges aktivt.
Alle skal opleve at bevægelse og god kost er styrkende for krop og sjæl.

I samarbejdet/
Fællesskabet

Vi ser styrken i vores forskellighed.
Vi arbejder sammen i velfungerende team, der støtter og udfordrer.
Det giver styrke og kvalitet, at alle medarbejdere har stor indflydelse på deres arbejde.
Vi sætter en ære i at gøre vores bedste.

