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Velkommen som studerende på Katrinebjergskolen  
 

Her får du nogle praktiske oplysninger, som nok vil besvare nogle af dine spørgsmål – ellers kom 
forbi kontoret eller spørg dig frem. 
 

Skoleleder:    Christian Hyltoft Hellum 

Administrationsleder:    Jette Jul Navado 

Afdelingsleder for specialklasserne:  Brita Jensen 

Afdelingsleder fra 0. til 4.kl:  Michael Blom 

Afdelingsleder fra 5. til 9.kl:  Krestine Aaen 

Vikarpåsætter:   Katja Pedersen 

Praktikansvarlig:   Christian Hyltoft Hellum 

Praktikkoordinator:   Rasmus Kristoffersen og Tenna Sørensen 
Mentorer:   Rasmus Kristoffersen og Nikolaj Jacobsen 

Teknisk serviceleder:    Jan Kehlet 
Skolesekretærer:    Katja Pedersen og Tina Nordby 

Tillidsrepræsentant:    Jesper Hejndorf 
Arbejdsmiljørepræsentant:   Rasmus Kristoffersen  
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Katrinebjergskolen som organisation 

Katrinebjergskolen har 620 elever fra et blandet skoledistrikt. Skolen består af 20 distriktsklasser, 9 
Nestklasser og 7½ specialklasser. Med så mange børn og klasser, betyder det at vi er godt 100 
ansatte, der hver dag arbejder tæt sammen om vores kerneopgave – at alle børn bliver så dygtige 
som de kan!  
 

Vi har et godt og tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere både i distriktsklasserne, 
Nestklasserne og specialklasserne. Der er en stor ekspertise blandt lærere og pædagoger, og 
samarbejdet mellem disse udbygges løbende. Vi opfordrer alle forældre, både i specialklasserne, 
Nestklasserne og distriktsklasserne, til at melde deres børn i SFO, så der kan etableres størst mulig 
sammenhæng i skoledagen for alle børn.  
Distriktsklasserne er organiseret i henholdsvis Fase 1 (0. - 4. klasse) og Fase 2 (5.-9. klasse.) Hver 
årgang har 1 koordinator, som deltager i skolens Koordinationsråd sammen med ledelsen. 
Katrinebjergskolens vision for arbejdet med de børn og unge, vi har, er at skabe dannede, 
livsduelige børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan. 
På Katrinebjergskolen arbejder vi ud fra et anerkendende og inkluderende læringssyn. Et 
læringssyn der tager udgangspunkt i, at børn gør hvad de kan, og at dem, der kan gøre noget 
andet, er de voksne, som er sammen med børnene. 
Vores ståsted som skole bygger på et fælles værdigrundlag, der er gældende for alle 

medarbejdere i Børn og Unge i Aarhus, og de overordnede leveregler for vores arbejde er: 
• Troværdighed – man skal kunne have tillid til os 
• Respekt – alle skal have en god og ordentlig behandling 
• Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre 

 

Det pædagogiske arbejde på skolen vidner om en grundlæggende interesse for at skabe en 
praksis, som understøtter, motiverer og fremmer elevernes faglige og personlige udvikling. 
Motivation, vedholdenhed, talent og omsorg er bærende værdier, som danner udgangspunkt for 
det pædagogiske arbejde. 
Skolen er i gang med at videreudvikle en kultur, hvor hele organisationen arbejder systematisk 
med mål for elevernes læring, feedback og fokus på progression. 
Teamsamarbejdet er prioriteret højt på skolen. Årgangsteamet er det bærende team, og der er 
skemalagt fælles teamtid for alle teams på skolen.  
I de 3 afdelinger (Fase 1, Fase 2 og specialklasserne) er omdrejningspunktet for arbejdet i teamet 
etablering og udvikling af fællesskaber og traditioner. Der er fokus på at skabe den bedste 
skoledag for alle elever. Eleverne inddrages så vidt muligt, og elevrådenes repræsentanter i 
Skolebestyrelsen medbringer ønsker og forslag.  

 
Praktikkens organisering: 
Skolens ledelse har ansvaret for praktikken på skolen og praktikkoordinatoren har den 
koordinerende rolle i forhold til at finde praktiklærere og udarbejde praktikskemaer.   
Skolen er opdelt i 3 afdelinger: fase 1, fase 2 og en specialklasserække.  
Ud fra faglig kompetence og linjefag udvælger praktikkoordinator et antal praktiklærere som har 
til ansvar, at de studerende får passende vejledning og feedback, inden, under og efter 
praktikforløbet på Katrinebjergskolen. Praktikken tilrettelægges så de studerende har cirka 12 



  Katrinebjergskolen august 2020 
 

ugentlige undervisningstimer om ugen i 6 uger. Udgangspunktet er at de studerende knyttes til 1-2 
praktiklærere og får så få antal klasser og fag som muligt.  
Der vil, inden praktikkens start, være en besøgsdag, hvor de studerende besøger skolen og får 
skema, møder praktiklærere og klasser og får en rundvisning på skolen. Herudover skal der 
underskrives en børneattest.   
Vi forventer, at de studerende som et led af vejledningstimerne i samarbejde med praktiklæreren 
udarbejder en plan for undervisning i praktikkens sidste del, hvor de studerende selv skal varetage 
undervisningen / dele af denne.  
Praktikken på 4. studieår planlægges som udgangspunkt som en alenepraktik, men der kan 
forekomme situationer hvor enkelte fag vil foregå som gruppepraktik.  
 

Hvordan arbejdes med kompetencemålene på 1. praktikniveau? 

 

Kompetenceområde 1: Didaktik: 
 

Fase 1: Praktiklæreren varetager undervisningen og gennemfører et forløb i de første 1-2   uger. 
Praktiklæreren har på forhånd redegjort for sine overvejelser overfor de studerende.  
De studerende reflekterer over organisering, metoder og mål.  
 

Fase 2: De studerende planlægger og gennemfører individuelt små forløb. De studerende 
evaluerer i samarbejde med praktiklæreren hinandens forløb og finder fokusområder, som de 
efterfølgende skal være opmærksomme på.  
 

Praktiklæreren og de studerende laver en fælles overordnet plan og fælles detailforberedelse for 
undervisningen. Der aftales individuelt i hvor stort omfang de studerende kan/vil stå for hele/dele 
af undervisningen. Der gives kort feedback i forlængelse af timen hvis muligt, herudover vil der 
være en gruppevejledning som vil være mere dybdegående. De studerende skriver logbog 
(Portfolio). Praktiklæreren viser de studerende forskellige evalueringsformer i undervisningen.  
 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse: 
 

Fase 1: De studerende observerer praktiklærerens undervisning og er opmærksomme på 
fokuspunkter, som på forhånd er aftalt med praktiklæreren – til dette bruges et 
observationsskema. Det er vigtigt, at de studerende er bevidste om, at de er rollemodeller – 
specielt når de er i klassen. Derfor er man på uanset, om man står for undervisningen eller om 
man observerer i klasserummet.  
 

Fase 2: De studerende og praktiklæreren planlægger herefter sammen de studerendes 
undervisning. Praktiklæreren guider undervejs ift. struktur, tydelighed, ansvarlighed etc.  
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde:  
 

Praktiklæreren videregiver viden til de studerende om relationsarbejdet i klassen og sætter fokus 
på dette blandt andet i vejledningen med de studerende. De studerende skal have et indblik i 
arbejdsgange fx i forbindelse med forældresamarbejde, herunder planlægning og gennemførelse 
af skole/hjem samtaler. De studerende har under hele praktikperioden fokus på relationsarbejdet 
og skal forsøge at opbygge relationer både en til en og på klasseniveau.  
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Hvordan arbejdes med kompetencemålene på 2. praktikniveau? 

 

Kompetenceområde 1: Didaktik: 
 

De studerende bruger besøgsdagen på skolen sammen med praktiklæreren og danner sig i den 
forbindelse et lille indtryk af klassen. Herefter planlægges i samarbejde et undervisningsforløb, 
som de studerende i den efterfølgende praktik gennemfører. Praktiklæreren giver forslag til, 
hvordan man kan evaluere mundtligt og skriftligt, og de studerende evaluerer 
undervisningsforløbet ved fx test.  
 

Fokus i vejledningen er på evaluering af undervisning, og på hvordan man som lærer kan forbedre 
sit undervisningsforløb, så det giver eleverne større læringsudbytte – med andre ord, hvordan 
man kan tilrettelægge sin undervisning, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.  
 

 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse: 
 
 

Praktiklæreren præsenterer forskellige organiseringsformer for de studerende, som har mulighed 
for at afprøve disse i praktikken. I forbindelse med vejledning forholder praktiklæreren sig 
spørgende og reflekterende fremfor rådgivende – så de studerende selv finder frem til den 
lærerrolle, der passer dem! Det er vigtigt, at de studerende i praktikken gør sig nogle erfaringer 
med at starte/slutte undervisning, at kunne håndtere uro på forskellige måder, kunne lede skift i 
undervisningen og handle, når noget sker/opstår i undervisningen.  
 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde: 
 

Praktiklæreren skal huske at inddrage de studerende i planlægningen og give plads til, at de kan 
undervise – de studerende skal udvise initiativ! De studerende skal kunne kommunikere med 
forældre om formål og indhold i undervisningsforløbet og skal i den forbindelse udarbejde et 
forældrebrev, som sendes ud før praktikken.  
 
 
Hvordan arbejdes med kompetencemålene på 3. praktikniveau (4. studieår)? 

 

Kompetenceområde 1: Didaktik: 
 

De studerende bruger, ligesom på 2. praktikniveau, besøgsdagen på skolen sammen med 
praktiklæreren til at danne sig et indtryk af klassen. Herefter aftales de overordnede emner og mål 
for praktikken. Den studerende planlægger et undervisningsforløb og har gjort sig overvejelser om 
læringsmål, tegn på læring og evaluering, hvilket danner grundlag for vejledningen i praktikken. 
Ligeledes skal den studerende i samarbejde med kolleger/praktiklærer kunne begrunde sit 
undervisningsforløb, læringsmål, tegn og evaluering.  
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Fokus i vejledningen er på evaluering af undervisning, og på hvordan man som lærer kan forbedre 
sit undervisningsforløb, så det giver eleverne større læringsudbytte – med andre ord, hvordan 
man kan tilrettelægge sin undervisning, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.  
 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse: 
 
 

Den studerende kan lede undervisningen og etablere klare og positive rammer for elevernes 
læring og klassens sociale fællesskab. Vi forventer at den studerende selv gør sig erfaringer med 
og prøver at løse klasses inklusionsarbejde, konflikthåndtering og mobning i det omfang det opstår 
i praktikken.   
 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde: 
 

Vi forventer at den studerende gennem en positiv og anerkendende tilgang, arbejder for at skabe 
god kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Vi forventer 
at den studerende udover at have fokus på det faglige indhold i praktikken er opmærksom på, 
hvor vigtigt det er at skabe gode relationer til eleverne, og tør tage “svære” samtaler med henblik 
på at skabe bedre relationer eller løse konflikter.   
De studerende skal kunne reflektere over hvilken betydning relationer har ift. undervisningen 
samt elevernes læring og trivsel.  
 

Skole/hjem samarbejde: 
Vi forventer, at de studerende forud for praktikperioden tager kontakt til praktiklæreren og skriver 
et udkast til et forældrebrev med informationer om, hvem de er, og hvad de vil i praktikken. 
Der kan laves aftaler om, at de studerende deltager i skole/hjem-samtaler, forældremøder, sociale 
arrangementer og lignende uden for selve praktikforløbet som en del af andre læreropgaver. Vi vil, 
som praktikskole, sikre os, at de studerende i løbet af deres 3 praktikforløb stifter bekendtskab 
med skole/hjem-samtaler. 
 

Andre læreropgaver: 
Vi forventer, at de studerende deltager i relevante arrangementer, der finder sted på skolen i den 
periode, de er i praktik på skolen. Det kunne fx være: teamsamarbejde, storteammøder, 
personalemøder, pædagogiske arrangementer, samtaler, forældremøder, alternative dage, sociale 
arrangementer. I teamsamarbejdet indgår de studerende på lige fod med lærerne i samarbejdet i 
den afdeling, hvor de har flest praktiktimer. Skolen har fast mødedag hver onsdag til kl. 16.45, 
hvor vi forventer de studerende deltager i de møder/aktiviteter, der måtte forekomme.  
 

Vejledningsforløbet på Katrinebjergskolen: 
På Katrinebjergskolen lægger vi stor vægt på vejledning - den har en stor betydning for de 
studerendes læreproces i praktikken. Gennem vejledning skal de studerende lære at begrunde 
deres undervisning og deres konkrete handlinger og overveje, hvordan de løser 
undervisningsopgaven og den generelle læreropgave. Der vejledes i; klasseledelse, kontakt til 
eleverne, elevers specielle behov/forudsætninger, konfliktløsning osv. Praktiklærer og de 
studerende opsætter rammer for vejledningen, og der udarbejdes dagsordener til møderne.  
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Portfolio: 
Dette er et vejledningspapir, hvor de studerende har formuleret hvorledes de er blevet vejledt, 
inden for hvert kompetenceområde, og hvilke konkrete tiltag, overvejelser og refleksioner 
vejledningen har givet anledning til. Følgende materialer skal indgå: 
- Noter, ideer og overvejelser 
- Ufærdige og færdige udkast til iagttagelsesarbejde, spørgeskemaer, interviews etc. 
- Dagsordner og referater fra mødevirksomhed 

- Logbogsnotater, refleksionspapir 
- Materialer fra skolen, årsplaner, elevarbejde etc. 
 

Vejledning i løbet af praktikken: 
Disse vejledninger vil tage udgangspunkt i praktiklærerens observationer af de studerendes 
undervisning. Der vil også under praktikforløbet være en vejledningssamtale, hvor praktiklærer, 
praktikgruppe og en underviser fra LIA deltager. Denne vejledning skal rammesætte et praktisk og 
teoretisk perspektiv, der kan danne grundlag for praktikprøven. 
 

Eftervejledning: 
Her vil praktiklærer vejlede på grundlag af gennemført undervisning.  
Det er også her prøven i praktik ligger. Dette foregår umiddelbart efter praktikkens afslutning, 
hvor praktikgruppen skal til prøve i de tre pågældende kompetencemål: 
- Didaktisk kompetence 

- Relationskompetence  
- Klasseledelseskompetence 

 

Vejledning med mentor: 
På 1. og 2. praktikniveau arbejder mentor sammen med de studerende om at udvikle deres 
personlige lærerkompetencer og vil støtte de studerende i at finde en lærerfaglig problemstilling. 
Herudover kan mentor bruges til at drøfte individuelle - og grupperelaterede problemstillinger i 
forbindelse med praktikken.  
 

Følgegruppemøde:  
Efter praktikperioden og prøvens afslutning afholdes følgegruppemøde. På mødet deltager 
samarbejdsgruppen, ledelsesrepræsentant/praktikansvarlig fra skolerne og repræsentanter fra 
praktikkontoret. Det er praktikkontoret, der indkalder til dette møde. Mødet har til mål at 
evaluere praktikforløbet i det pågældende studieår og på det pågældende kompetenceniveau. 
Evaluering af praktikperioden. Bestået/ikke bestået:  
Udover at skulle til prøven i praktik ligger der også en modulevaluering, hvor Katrinebjergskolen 
vurderer, med udgangspunkt i de formulerede videns-og færdighedsmål på det pågældende 
niveau - om de studerende har bestået eller ikke-bestået praktikken. Hvis en studerende ikke 
består, kræves der en erstatningspraktik. 
 

Så snart en praktiklærer vurderer, at en studerende er på vej mod bedømmelsen ”ikke bestået” 
kontaktes mentor og praktikansvarlig. Disse skal i samarbejde med skolens afdelingsleder holde en 
vejledende samtale med det formål at forsøge at ændre på de forhold, der peger mod ”ikke-
bestået”.  
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Prøven i Praktik: 
Synopsis 
Hvis praktikperioden er bestået, skal der udarbejdes en synopsis i gruppen. Der forventes forud for 
praktikprøven en 5-siders synopsis, som gruppen skriver i fællesskab. Synopsen danner grundlag 
for prøven og indgår i bedømmelsen. Synopsen skal indeholde en eller flere lærerfaglige 
problemstillinger, som gruppen har beskæftiget sig med i løbet af praktikken, og som kan 
dokumenteres og konkretiseres med materiale fra portfolien. Den valgte problemstilling skal 
analyseres med udgangspunkt i de tre kompetenceområder, og gruppen skal inddrage egen rolle i 
forhold hertil og den vejledning, gruppen har modtaget. Der forventes en klar sammenhæng 
mellem materialet i portfolien, analysen af materialet i synopsen og prøven. Der gives karakter for 
prøven.   
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Arbejdsplan for de studerende (37 timer pr. praktikuge) 
 

Det tilstræbes, at de studerende får et realistisk billede af arbejdet som lærer på 
Katrinebjergskolen. Der er en tilstedeværelsespligt på skolen på 35 timer om ugen. Det forventes 
derfor, at den studerende også deltager i de andre læreropgaver, som ligger udover undervisning i 
fagene.  
 

En praktikuge på Katrinebjergskolen vil i gennemsnit komme til at se ud som følgende: 
 

Opgaveoversigt  Indhold Tidsforbrug pr. 

uge (anslået) 

11-12 lektioner med 

praktiklærer pr. praktikuge 

Observation og forberedelse af 

undervisningssekvenser og 

undervisning. 

20 timer pr. 

praktikuge 

2-3 lektion med lektiehjælp  Hos praktiklærerne, hos andre faglærere 

i samme klasse eller ”interessefag” 

3 timer pr. 

praktikuge 

Vejledning med 

praktiklærer 

Inkl. forberedelse og efterbehandling 2 timer pr. 

praktikuge 

Vejledning, undervisning og 

samarbejde med mentor 

Inkl. forberedelse og efterbehandling 1,5 timer pr. 

praktikuge 

Dokumentation af praktik F.eks. portfolio, artefakter 3,5 timer pr. 

praktikuge 

Teamsamarbejde, 

lærermøder, klubmøder 

osv. 

Møder mv. 5 timer pr. 

praktikuge 

Disponibel tid F.eks. forberedelse hjemme, deltage i 

aftenmøder, samarbejde med eksterne 

parter 

2 timer pr. 

praktikuge 

Samlet tidsforbrug 
 

37 timer pr. 

praktikuge 
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Praktiske informationer om skolen: 

 

Sygemelding: Skal ske til Katja på tlf.: 41 85 73 95 ml. kl. 6.30 og 6.45. Her giver man oplysninger 
om hvem man er i praktik hos og hvilke klasser. Herudover skal den studerende kontakte 
praktiklæreren.  
 

Raskmelding: foretages inden kl. 13 til kontoret. Efter en weekend er man i princippet raskmeldt. 
Hvis der ikke er aftalt andet, og man stadig er syg, skal man derfor sygemelde sig igen søndag aften 
inden kl. 21.30 eller mandag morgen. 
 

Plan for undervisningen kan sendes til praktiklæreren over Aula.  
 

Vikarskema: Fraværende lærere kan ses på Aula – her kan også ses vikarskemaer. Tryk på de tre 
prikker i venstre side og tryk herefter på ”dagens skema”.  
 

Syge/skadede børn: Kontakt kontoret, som vil hjælpe dig. 
 

0.-4. klasse: Vær opmærksom på, at børnene skal i SFO lige efter skoletid.  
 

Taxa: Eleverne i de små specialklasser skal hentes ved taxa og efter skoledagen følges til taxa. 
Taxaen afleverer og henter eleverne på parkeringspladsen ved Skolevej Syd. 
 

Svømning: Svømmebussen holder i Islandsgade. 
 

Nøgler: Nøgler og nøglebrik udleveres hos pedellen.   
 

Materialer: Hæfter, papir, mapper, sakse mm opbevares i skabene på Naturfagsgangen.  
 

Pædagogisk læringscenter: Har åbent i skoletiden. Personalet på PLC hedder Laila (LT) og Klaus 
(KØ). I forbindelse med praktikperioden kan man få brug for at låne materialer på biblioteket. Til 
dette formål oprettes alle studerende med navn og egen stregkode. Praktikkoordinatoren 
afleverer de studerendes navne på biblioteket.  
Lånetid for eleverne er en måned for almindelige bøger og 14 dage for tegneserier. 
 
Print/Kopi: Der er mulighed for at printe/kopiere på biblioteket og ved forberedelseslokalet i 
kælderen. For at kunne printe kræver det at I har associeret jeres Uni login til Katrinebjergskolen 
og at I bruger vores netværk: AarhusKommune. Herefter skal I tilføje en cloudprinter via dette link: 
https://www.papercut.com/support/resources/manuals/mobility-print/mobility-print-
devices/topics/en/client-setup.html 
 

Uni Login: 
Henvend jer til Katja på kontoret. Hun har brug for jeres fulde navn og CPR nr. for at kunne 
tilknytte jeres Uni login til skolen.  
 

https://www.papercut.com/support/resources/manuals/mobility-print/mobility-print-devices/topics/en/client-setup.html
https://www.papercut.com/support/resources/manuals/mobility-print/mobility-print-devices/topics/en/client-setup.html
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PC: Til forberedelse er det en god ide at medbringe jeres egen computer. I har mulighed for at 
koble jer på skolens netværk og kan også slutte jeres computer til vores White Boards i klasserne 
via HDMI. Eleverne i 3. til 9. klasse har enten fået udleveret en Chrome Book eller medbringer selv 
en bærbar computer til brug i undervisningen.  
 

Aula: Her kan man sende beskeder, booke lokaler, se dagens skemaændringer osv. Brugernavn og 
adgangskode udleveres i praktikken.  
 

Netværk: AarhusKommune  
 

IT i undervisningen: Vi introducerer de studerende for Aula og forventer, at de studerende gør 
brug af de muligheder, som Aula tilbyder i forhold til fx skole/hjem- samarbejde. Herudover er alle 
vores klasseværelser udstyret med enten smartboard eller whiteboard med tilhørende projektor, 
hvilket indbyder til brug af/inddragelse af forskellige medier i undervisningen. Den studerende gør 
også brug af læringsplatformen MoMo i samarbejde med praktiklæreren.  
 

Reservation af lokaler: Reservation af lokalerne sker på Aula – spørg praktiklærer eller på 
kontoret.  
 

Rygning: Det er forbudt for både elever og personale at ryge i arbejds- / skoletiden.  
 
I timerne: Eleverne må medbringe mobiltelefoner, iPad mv. og bruge disse i frikvartererne - men 
ikke i timerne medmindre andet er aftalt. 
 

I frikvartererne: Eleverne skal normalt opholde sig i deres egne klasser, på gangene ud for eget 
lokale og i skolegårdene.  
 

Elever i 0-6 klasse må ikke forlade skolen i skoletiden. 4. klasserne må dog i spisefrikvarteret være 
på det grønne område mod øst. 
 

Elever i 7- 10 klasse, der har forældrenes tilladelse, må forlade skolen i mellemtimer og i 
spisefrikvarteret. 
 

0-3 klasse har deres egne områder i den østlige fløj, mens 4.-10. klasse har deres områder i den 
vestlige fløj. 
 

Den sidste lærer, der forlader et lokale skal sikre, at alle vinduer er lukkede, og at der bliver låst. 
Husk at slukke lyset. 
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Ringetider og frikvarterer  
Der ringes kun til pauserne 

 

1. time 8.00 – 8.45 

2. time 8.45 – 9.30 

Pause 9.30 – 9.55 

3. time 9.55 – 10.40 

4. time 10.40 – 11.25 

Pause 11.25 – 12.00 

5. time 12.00 – 12.45 

6. time 12.50 – 13.35 

7. time 13.45 – 14.30 

8. time 14.35 – 15.20 

 

Mælkebøtten (vores minikantine) har åbent i pauserne – både for elever og personale 

 

Kaffe og te: Alle er velkomne til at tage en kop kaffe eller te på lærerværelset. 
 

Tavshedspligt: Vær opmærksom på din tavshedspligt og tal med kontoret, en lærer eller andet 
personale, hvis du har behov for det. Der skal desuden underskrives en tavshedserklæring i 
forbindelse med praktikken.  
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Lokaleplan: 
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Børn- og ungepolitikken i Aarhus Kommune 
Børn- og ungepolitikken er Aarhus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og 
fællesskaber for børn og unge. 
 
”Alle voksne må tage et særligt ansvar for at opdrage, inddrage og anerkende børnene og de unge 
og være bevidste om, at de har en vigtig rolle, når det gælder om at drage omsorg for børn og 
unge og inspirere, motivere og støtte dem i deres udvikling.“ (Børn og unge - politikken, Aarhus 
Kommune) 
 

Værdiregelsæt på Katrinebjergskolen  
På Katrinebjergskolen arbejder vi ud fra et anerkendende og inkluderende læringssyn. Et 
læringssyn der tager udgangspunkt i, at børn gør, hvad de kan og at dem, der kan gøre noget 
andet, er de voksne, som er sammen med børnene.  
 

Vores ståsted som skole bygger på et fælles værdigrundlag, der er gældende for alle medarbejdere 
i Børn og Unge i Aarhus, og de overordnede leveregler for vores arbejde er: 
 

• Troværdighed – man skal kunne have tillid til os 
• Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling 

• Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre 

 

Når vi folder værdierne ud på Katrinebjergskolen, kan de afspejles i det daglige arbejde, og vi 
møder børn og voksne med vægt på følgende områder: 
 

Troværdighed 

Vi er tydelige voksne overfor eleverne, og der er sammenhæng mellem ord og handling. Vi er tro 
mod fælles beslutninger, og vi afslutter det, vi har startet op. Vi lægger vægt på fællesskab og 
glæde i hverdagen. Vi har fokus på, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. 
 

Respekt 
Vi har plads til forskellighed, og vi har ligeværdig kommunikation. Vi inddrager eleverne i sociale 
og faglige aspekter i deres hverdag, og vi giver positiv kritik i en anerkendende tilgang. Vi 
inddrager forældrene i forbindelse med faglige og sociale forhold, og vi er imødekommende i såvel 
hverdagssager som svære møder og giver præcise billeder af børnenes adfærd og opførsel. 
 

Engagement 
Vi er nærværende og har øje for den enkeltes behov, og vi gør os umage for at nå den enkelte 
elev. Vi arbejder med faglighed, sundhed og trivsel, og vi er velforberedte og klar. Vi har gensidige 
forventninger og krav til børn og forældre. Vi er deltagende og nysgerrige i forhold til forældrenes 
ønsker og forventninger, og vi vil samarbejde med forældrene om børnenes fremtid. 
 

 


