Paradisbakkeskolen et bæredygtigt fællesskab
Med trivsel i fokus danner vi
miljøbevidste, vidende,
tolerante og nysgerrige
verdensborgere.
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Når jeg er ansat på
Paradisbakkeskolen har
jeg følgende holdning og
menneskesyn:
Vi er en rummelig skole, der kan og
vil inkludere. Vi giver alle en chance,
og møder altid mennesker med en
anerkendende tilgang. Vi møder
eleverne med nærvær, pædagogisk
erfaring og viden.

Paradisbakkeskolen er et bærerdygtigt fællesskab, med fokus på at
skabe miljøbevidste elever.
Målsætninger

Det gør vi

Det vil vi gøre

At alle elever bliver bevidste
om naturens betydning for
mennesket.

Har veludviklede skolehaver, der bruges til egenproduktion.

Indsatser der øgerbevidstheden om
hvor vigtig naturen
er for os.

Har dyrehold og sansehaver
At gøre eleverne til miljøbevidste borgere, der tager
stilling til fremtidens ressourcebehov,

Vi har affaldspatrulje

Fokusere på udelæring

Vi arbejder systematisk
med ”Grønt flag” og
FN´s ”Blå flag”

Implementere naturfagsstrategien.
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Paradisbakkeskolen arbejder hele tiden på at skabe ny viden og høj
faglighed for eleverne.
Målsætninger

Det gør vi

Det vil vi gøre

At alle elever hver eneste
dag har fået ny viden, og
er blevet dygtigere end de
troede, de kunne blive.

Vi bestræber os på, at
læreren altid er linjefagsuddannet.

Vi vil ikke stille os
tilfreds med ”godt
nok”. I morgen skal vi
Blive bedre end i dag.

At vi finder den enkelte
elevs ressourcer – og
arbejder systematisk på
at dygtiggøre alle.

Vi uddanner løbende vores
personale.
Vi har meget ambitiøse
medarbejdere, der stiller
krav til eleven – ud fra
elevens faglige niveau.

Arbejde systematisk på
at ordblinde elever får
den rette hjælp.
Fokusere på de højt begavede elever.

Paradisbakkeskolen arbejder konstant på at skabe tolerance mennesker
imellem.
Målsætninger

Det gør vi

Det vil vi gøre

At alle ser styrken i
mangfoldigheden

Vi er Rettighedsskole
og arbejder med børnekonventionen – og derved
børns rettigheder.

Arbejde koncentreret
for endnu bedre trivsel.

Her er plads til alle

Give eleverne mere
ansvar.

At forskellighed er en
fordel for alle.
At eleverne lærer at
respekterer hinanden
som vi er – og ser ud.

Vi tager alle konflikter
alvorligt – og accepterer
ikke mobning.

Give eleverne mere
medbestemmelse

Arbejde mere på
Tværs af klasser.
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Paradisbakkeskolen lægger vægt på, at elevernes nysgerrighed styrkes
og sættes i spil.
Målsætninger

Det gør vi

Det vil vi gøre

At vi styrker og pirre den
naturlige nysgerrighed

Arbejder for en anderledes
og varieret undervisning.

Gøre undervisningen
mere spændende

At vi motiverer eleverne
til at undersøge og prøve
nye ting.

Vi har mange ”Åben skole
forløb.

Gøre undervisningen
mere undersøgelsesorienteret.

At styrke den undersøgende
undervisning.

Arbejde mere med
Udeskole.

Paradisbakkeskolen sørger for, at alle elever bliver bevidste om
omverdenens muligheder.
Målsætninger

Det gør vi

Det vil vi gøre

At gøre eleverne til
Verdensborgere.

Vi er verdensmålsskole
og samarbejder med de
Baltiske lande.

Arbejde for mere
elevudveksling.

At give eleverne lyst til
at opleve andre kulturer.

Venskabsklasser i udlandet

Deltage i Comenius.

8. klasserne tager til
Krakow på lejrskole.
Tilknytter eleverne fra modtagelsesklasserne.
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Find os på Facebook: ”Paradisbakkeskolen”

