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1. oktober 2017
Bestyrelserne på Holmsland Skole og Børnehus

Holmsland Helheds er:
Børnene:






Alle børn skal opleve et nært og trygt miljø
Hvert barn er unikt og bliver set, hørt og forstået og skal udvikle sig uanset udgangspunktet
Fordybelse, leg og læring er omdrejningspunkterne for børnenes hverdag og trivsel
Vi vil styrke den sociale ansvarlighed og have fokus på et inkluderende fællesskab
Vi vil give ballast til, at den enkelte formår at indgå og bidrage til det demokratiske samfund

Det betyder i praksis:







At børnene møder tydelige, bestemte og kærlige voksne i deres hverdag
Vi har fokus på at lære – fremfor at lave
Omgangstonen skal være positiv og venlig – med humor og glimt i øjet.
Bevægelse og motion er en naturlig del af børnenes hverdag
Venskab og sammenhold skabes på trods af forskelligheder og på tværs af alder
Gode og fleksible overgange mellem institutionerne

Forældresamarbejde:






Vi tager ansvar for hinanden og hinandens børn
Vi indgår i forpligtende fællesskaber og bakker fællesskabet op
Vi vægter forældreinddragelse og engagement højt
Vi er synlige for vores børn i deres børnehave/skoleliv
Synligt samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Børnehuset

Personalet:




Holmsland Helhed skal være en attraktiv arbejdsplads
En arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling og videreuddannelse
En arbejdsplads med respekt for traditioner og plads til fornyelse

Lokalsamfundet:





Holmsland Helhed skal medvirke til et styrket sammenhold i lokalsamfundet
Inddragelse af det omkringliggende lokalsamfund herunder foreningsliv, erhvervsliv og øvrige
institutioner
Holmlands Helhed skal være det foretrukne valg for familier på Holmsland
Holmlands Helhed ønsker at bidrage til øget bosætning på Holmsland

Naturens rige:





Holmsland Helhed benytter sig af naturens muligheder mellem hav og fjord
Naturens rige er en naturlig del af hverdagens leg og læring
Vi oplever Naturens rige ved vandet og på vandet
Vi er dagligt til fods - i løb - på cykel
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Vi henviser endvidere til kommunens Fælles børne- og ungesyn:
https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Raad-naevn-syn-kommissioner/Borneog_Ungesyn/RKSK_faelles-boerneungesyn_teori.pdf
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