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Principper for elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber 
 
På Ådalskolen arbejdes der målrettet med og på, at alle elever udvikles i både de faglige, samt de 
sociale fællesskaber, således at den enkelte er en del af et inkluderende læringsmiljø. Dette gør vi i et 
samarbejde med skolens forældre, skolens medarbejdere, skolens bestyrelse samt eleverne selv. Vi 
arbejder ud fra Ådalskolens overordnede værdier som er: 
 

Fælleskab – Læring – Anderkendelse – Glæde. 
 

Formål: 
 At alle elever der går på Ådalskolen udvikler alsidige kompetencer og udnytter sit fulde 

læringspotentiale. 

 At alle elever på Ådalskolen har lyst og er motiverede for at lære og deltage så aktivt som det er muligt i 

skolens fælleskaber. 

 At alle elever der går på Ådalskolen trives og understøttes i, at føle sig som en del af fællesskabet – både 

i egen klasse, men også i det store fælleskab. 

 På Ådalskolen inddrages forældre i et tæt samarbejde – med henblik på, at understøtte den enkelte 

elevs mulighed for at indgå i faglige og sociale fællesskaber. 

 
Skolens ansvar og opgave: 

 Ådalskolens ledelse og medarbejdere tilstræber altid, at inddrage elever og forældre så meget som det 

er muligt i arbejdet med skolens udviklende fælleskaber. 

 Ådalskolens ledelse og medarbejdere tilstræber altid, at planlægge undervisning og andre aktiviteter, 

som understøtter den enkelte elevs faglige og sociale udvikling i et anderkendende fællesskab. 

 Ådalskolens ledelse og medarbejdere tilstræber altid, at al undervisning og sociale aktivitet, varetages 

af kompetent personale, der har en særlig og specifik viden, om hvorledes børn og unge med særlige 

behov, kan inddrages i et inkluderende og anderkendende miljø. 

 Ådalskolens ledelse og medarbejdere tilstræber altid, at udbyde en varieret undervisning, som 

tilgodeser elevernes forskellige behov og læringsmål. 

 Ådalskolens ledelse og medarbejdere sikrer, at alle elever har praktisk mulighed for at deltage i klasse – 

og skoleaktiviteter der er med til at bygge fælleskabet op. 

 
Forældrenes ansvar og opgave er: 

 Forældrenes opgave er, at bakke op, om Ådalskolens overordnede værdier – samt understøtte, at deres 

barn deltager i alle de sociale og faglige fælleskaber, som det er muligt. 

 Forældrenes opgave er, så vidt muligt, at støtte op om Ådalskolens forskellige arrangementer. 
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