
FORMÅL
•  At skabe glæde for både elever og lærere
•  At kunne nå et fagligt mål
•  At lave meningsfuld undervisning
•  At elever får nye perspektiver på deres liv
•  At eleven møder forskellighed og mangfoldighed på skolen
•  At gøre elevens verden større
•  At eleverne får en god dag og føler, at de har noget at stå op til
•  At gøre eleverne klar til livet efter FGU
•  At opbygge selvtillid og mod
•  At være en dannelsestid 

INTENTION
•  At lægge en fast linje, der håndhæves i kærlighedens navn
•  At få eleverne til at blomstre
•  At vi ser, støtter og er omsorgsfulde over for hinanden
•  At alle ser sig som en del af et fællesskab 
•  Vi tør gøre ting, hvor vi ikke med sikkerhed ved, om vi lander på benene
•  Vi finder det fælles tredje i samarbejdet
•  Eleverne skal vide, at der er nogen, der regner med dem
•  At give eleverne erfaring med den virkelige verden

IDENTITET
•  Vi er nysgerrige og undrende
•  Vi har en hilsekultur 
•  Vi er en balstyrig gruppe, som det er sjovt at være en del af 
•  Vi er et afklaringsrum for elevens egen vej i livet
•  Vi har en stor loyalitet over for eleverne 
•  Vi har plads til den, du er
•  Vi er tålmodige, empatiske og gode til relationsarbejdet 
•  Vi har mod og rum til at afprøve nyt

OMDØMME
•  At elever føler sig set, hørt, spejlet og mødt med tillid
•  Vi giver ro på situationen
•  At vi lykkes med at skabe positiv forandring 
•  Folk udefra skal sige ”det er godt det der”
•  Eleverne har medansvar og bliver inddraget i fællesskabet
•  Elever og lærere har gode fælles oplevelser
•  Vi har et trygt læringsmiljø 
•  Hos os er det fedt at lære noget
•  Vi møder eleverne som mennesker, ligeværdigt
•  At eleverne med stolthed siger ”vi er dem fra FGU”

PRAKSIS
•  Vi går på besøg i hinandens praksis
•  Det er ekstremt vigtigt at have det sjovt
•  Vi stiller krav til vores elever
•  Vi giver anerkendelse, så alle vokser
•  Vi er nysgerrige på hinandens forskellighed og faglighed
•  Et stærkt samarbejde skaber arbejdsglæde
•  Der er plads til de svære samtaler
•  Vi går på opdagelse med eleverne
•  Vi udveksler ideer, inspirerer og samarbejder
•  Vi har frihed til at afprøve nyt 

KOMPETENCER
•  Vi faciliterer, så eleven selv tør og kan finde sine styrker
•  Vi ser forandringsprocesserne hos de unge
•  Vi tænker kreativt og kombinerer fagligheder – så opstår ny læring
•  Vi skaber et trygt rum, hvor man tør
•  •  Vi åbner dørene mellem ledelse, medarbejdere og elever
•  Vi snakker om tingene
•  Vi møder anderledeshed kærligt
•  Vi trækker på vores personlige kompetencer
•  Vi sætter mål efter elevernes nærmeste udviklingszone
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