NYMARKSKOLEN
I SVENDBORG

Vision

UDVIKLER
UNGE
og
der skaber

Vi vil skabe en unik skole med særligt
fokus på unges identitet, kultur og
dannelse.

Det betyder, at de unge, der afslutter
deres skolegang på vores skole, har
tilegnet sig faglig viden og færdigheder samt udviklet sociale og personlige kompetencer, der giverdem mod
på og mulighe for at udnytte deres
potentialer til gavn for sig selv og de
fællesskaber, de fremover skal indgå i.

Ansvarlighed
Faglighed
Fællesskab
Mangfoldighed
Glæde
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Vi vil til stadighed udvikle vores
praksis på baggrund af tilgængelig
vidne samt egne og andres erfaringer.

Værdier

Ansvarlighed
Faglighed
Fællesskab
Mangfoldighed
Glæde

Derfor arbejder vi med:
at udvikle og understøtte en inkluderende pædagogik
at give eleverne lyst til læring resten
af livet
at gøreundervisningen meningsfuld for
eleverne
at inddrage det praktisk/musiske og
det skabende
at differentiere vores undervisning
at alle føler sig set, hørt og forstået
at skalbe fælles kultur og traditioner
at udvikle elevernes medbestemmelse
og medansvar

Derfor forventer vi:
at alle ioverholder aftaler og regler
at alle anerkender og accepterer
hinandens forskelligheder
at alle tager ansvar for hinandens trivsel
at alle passer godt på skolens bygninger
og inventar
at alle er opmærksomme på vigtigheden
af god og vedkommende kommunikation
at alle voksne er opmærksomme på at
være gode rollemodeller
at alle ansatte er reflekterende og
udviklingsorienterede
at alle ansatte deltager aktivit og
konstruktivt i teamsamarbejdet
at eleverne tager med ansvar for deres
egen læring
at forældrene engagerer sig aktivt i deres
barns skolegang og skolens aktiviteter

Vi lægger vægt på fællesskab
– også når vi spiser. Derfor har vi hver dag
fælles frokost, hvor der er mulighed for
at købe LOMA-mad. Den bliver planlagt,
tilberedt og serveret af eleverne selv.
Fællesskabet er vigtigt i både undervisning og frikvarterer. Derfor er elevinddragelse, fællessamlinger og forskellige
turneringer en del af hverdagen. Når de
nye elever starter på skolen, laver vi et
særligt introforløb, hvor vi både vægter
faglige og sociale aktiviteter for at skabe
et godt læringsmiljø.
Bring Your Own Device
Computeren er et vigtigt værktøj i al
undervisning, og det er derfor vigtigt, at
alle, der kan, medbringer egen computer.
Der er mulighed for sikker opbevaring på
skolen, når den ikke er i brug.

