
 

 

Mål og værdigrundlag                

 
 

 

Århus Privatskole er ”en moderne skole, som Bedstemor ville have lavet 

den”. 
 

Det betyder, at vi vægter gode sunde lidt gammeldags værdier højt. Det kan være 

værdier som ordentlighed, høflighed, ihærdighed, grundighed m.m. Vi finder også 

elementer af den ”gamle skole” værdifulde. Her tænkes på ro og disciplin samt på 

udenadslære som f.eks. remser, hovedstæder, tabeller m.m. som nødvendige stilladser for 

undervisningen, den selvstændige refleksion, og det innovative arbejde eleverne skal 

kunne udføre. 

 

Vi vægter de kulturelle/historiske rødder højt både 

identitetsmæssigt og fagligt. 

 

Det moderne udtrykkes ved vores tilgang til børnene, til vores 

undervisningsmateriale og til undervisningen. Vi bruger 

læringsstile, cooperative learning og flipped classrooms og 

tager udgangspunkt i de forskellige intelligenser. 

 

Vi arbejder innovativt med børnene og prøver at lære dem 

at forfølge en god ide’. 

 

Vi arbejder med mod og fremtidsdrømme. 

 

IT er integreret i al undervisning på skolen.  
 

 

Århus Privatskoles mål:  
 

- at eleverne lærer noget og styrker deres faglige,  

  teknologiske, sociale og menneskelige færdigheder, samt ser  

  vigtigheden heraf, og at lysten til at lære fastholdes. 

  

- at eleverne forstår sig selv som en del af en dansk, kristen,  

  demokratisk kultur i en globaliseret verden 

 

- at eleverne er ansvarsbevidste overfor sig selv, fællesskabet  

  og omgivelserne 

 

- at elevernes skoledag præges af glæde, tryghed og  

  omsorgsfuldhed 



 

- at eleverne oplever, at der bliver lyttet til dem, og mærker, at der er faste rammer og   

  struktur 

 

- at lærerne og pædagogerne med øje for forskellige læringsstile og intelligenser 

  tilstræber at udfordre eleverne, hvor de er fagligt og socialt. 

   

 

 

Århus Privatskoles værdigrundlag: 
 

Århus Privatskole er en fri skole med de rettigheder og 

forpligtelser, dette medfører. At skolen er ”fri”, er for os 

ensbetydende med: 

 

- at vi ønsker retten til hele tiden selv at forsøge at skabe den  

  bedst mulige skole for vores børn 

 

- at vi erkender og påtager os dette ansvar i forhold til 

  hinanden – først og fremmest for børnenes skyld 

 

- at vi stræber efter frihed i et forpligtende og nærværende 

  fællesskab 

 

- samværet omkring skolen er engageret og åbent i en 

  atmosfære af tryghed og tillid med sammenhæng mellem 

  teori og praksis, samt ide og handling 

 

Om Århus Privatskoles indhold og virke skal der til stadighed føres en levende samtale til 

gavn for det daglige samvær og fællesskab på skolen og for at styrke og udvide forholdet 

mellem skolens forældrekreds, ledelse og personale og dermed det fælles ansvar. 

 

Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben skole, som rummer liv, 

forståelse, oplevelser, engagement og glæde. 

 

Vi ønsker, at vores børn skal være børn, og at de skal møde denne åbne holdning på 

skolen og opleve, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende situationer og 

omgivelser. 

Vi mener, at det er vigtigt, at der altid foregår en vågen søgen efter vore historiske og 

kulturelle rødder – herunder den kristne demokratiske livsopfattelse – vi er en del af. 

Ligeledes er det vigtigt at søge efter forklaringer på vore livsbetingelser i naturen og det 

nære miljø, ligesom der søges indsigt i globale vilkår. 

 

Jo dybere perspektiv vi har på os selv som personer, vores traditioner og eksistensvilkår, jo 

bedre er vi rustede til et åbent og fordomsfrit møde med det nye og ukendte. 

 

Skolen vil gerne være med til at give børnene en forståelse af, at de hører til i en verden – i 

et land – i et lokalsamfund – i et fællesskab.  
 



Blandt andet gennem fortælling tilstræbes 

nutidsforståelse, fortidsfortolkning og 

fremtidsforventning. 

 

Århus Privatskole ønsker at bevare børnenes mod 

på livet og lyst til at lære gennem hele skoletiden, 

så de kan træde ud i voksenlivet, som oplyste, 

lydhøre og engagerede mennesker med en solid 

ballast af såvel menneskelig indsigt som faglige 

kundskaber. 

 

Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, 

engagement og respekt mellem børn og voksne 

er grundlaget for en god skoledag. Vi ønsker at 

fremme en skole, som skaber hele mennesker 

gennem læring, og vi vil fremme og støtte 

elevernes nysgerrighed, kreativitet, initiativ og 

spontanitet. Styrke deres evne til dialog i trygge 

og nære rammer. 

 

Vi ønsker en rummelig skole, hvor undervisningen 

tager udgangspunkt i, at man kan lære nyt på mange måder, og hvor planlægningen er 

fleksibel.  

 

I respekt for, at mennesker rummer evnen til at anvende mange intelligenser i deres søgen 

på at blive klogere tilrettelægges undervisningen, så der skabes muligheder for fordybelse 

og helhedsoplevelse og således at kundskaber tilegnes i meningsfulde sammenhænge. 

 


