
  



På Kibæk Skole vil vi udvikle og styrke hele mennesker. Vores ele-

ver skal have det bedste fundament for at udvikle kompetencer, 

der ruster dem til at indgå i samfundet og i fællesskaber. Vores 

elever skal have tillid til, at de har potentiale og muligheder i fæl-

lesskabet – uanset deres forudsætninger. 

 

På Kibæk Skole vil vi styrke læringslyst, kreativitet og nysgerrig-

hed. Med fokus på elevernes dannelse i et meningsfyldt og inspi-

rerende miljø, rustes eleverne til at være med i et fællesskab. 

Dette fællesskab baserer vi på empati, tillid og gensidig respekt 

både i handling og sprog. Vi ved, at sprog skaber virkelighed, og 

derfor sætter vi ord på det, vi gør. 

 

Vores vision Liv, Lyst og Læring har fem temaer, hvor vi på Kibæk 

Skole sætter retning for dialog og handling i et fælles samarbejde 

med elever, forældre og medarbejdere 

 

 

  



Livsglæde og arbejdslyst 

• På Kibæk Skole fornemmer vi glæden i øjnene på elever og medar-
bejdere 

• God adfærd og glæde smitter 

• Alle børns potentiale udnyttes, så alle udvikler sig bedst mulig 
 

Sammen skaber vi en god skole 

• På Kibæk Skole har vi et tæt samarbejde mellem elever, forældre og 
medarbejdere 

• Fælles retning om, hvordan vi når vores mål 

• Vi anerkender og respekterer, at alle har noget at byde ind med til 
samarbejdet 

 

Dynamisk skole 

• Vi er er en dynamisk og levende skole, som er i udvikling med aktivi-
tet og engagement  

• Vi har ambitioner, nysgerrighed og mod til at prøve nyt 

• Her summer det af mennesker i et dynamisk læringsmiljø 
 

Faglighed 

• Vi dyrker faglige fællesskaber, som er udviklende for både den en-
kelte elev og fællesskabet 

• Alle børn skal blive så dygtige, de kan 

• Alle børn er forskellige, og vi har ambitioner for det enkelte barns 
udvikling og læring 

 

Fællesskab 

• Her skal alle børn have mulighed for at indgå i fællesskaber og ven-
skaber, der understøtter udvikling og læring 

• Alle børn skal opleve, at de har noget at bidrage med og at forskel-
lighed er en styrke 

• Vi er opmærksomme på at forebygge mobning 



 


