Målene for
Ny Nordisk Skole (0-18 år)
1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så
dygtige, de kan.
2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold
til faglige resultater.
3.

Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med
respekt for professionel viden og praksis.

Manifest for
Ny Nordisk Skole (0-18 år)
Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for
udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden.
Ny Nordisk Skole skal:
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Udtrykke respekt for den enkelte og for
fællesskabet byggende på det bedste fra
den nordiske uddannelsestradition og
pædagogiske praksis med inspiration fra
resten af verden.
Fremme udviklingen af livsduelige børn
og unge med vilje og evne til at skabe
værdi for de fællesskaber, de indgår i
under deres opvækst og uddannelse og
senere, på arbejdsmarkedet og i deres
civile liv.
Sikre, at hver enkelt tages alvorligt,
udfordres og støttes, så alle får lige
muligheder. Alle børn og unge skal
mødes med ambitioner. De skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed
og lyst til at lære mere skal stimuleres.
De skal erfare, at det nytter at anstrenge
sig.
Nå målet om et fagligt løft af alle med
anvendelse af fremmeste viden om
pædagogisk praksis, undervisning,
læringsteknologier, digitale løsninger og
ledelse.
Tage udgangspunkt i, at faglighed
omfatter mestring af de enkelte faglige
discipliner, evnen til at kombinere fagene,
samt sociale, personlige og motoriske
kompetencer.

6
7
8
9
10

Styrke anvendelsesorienteringen og de
praktiske dimensioner i undervisningen og
den pædagogiske praksis.

Skabes af stadigt dygtigere professionelle,
der tager ansvar for valg af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde
med andre professionelle.

Udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på
og udstråler omtanke og faglig ambition,
giver plads til leg og inspirerer til læring ved
at overskride den organisatoriske, fysiske og
faglige ramme.

Etablere forpligtende samarbejder med
forældre, uddannelses- og vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv.

Ved sin undervisning, pædagogiske praksis
og eksemplariske adfærd i det daglige
arbejde og virke i institutionerne gøre børn og
unge til medskabere af et demokratisk og
bæredygtigt samfund – socialt, kulturelt,
miljømæssigt og økonomisk.

Dogmer for
Ny Nordisk Skole (0-18 år)
1.

Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.

2.

Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og
bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med
udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset
forudsætninger.

3.

Vi vil være metodisk velbegrundede og lægge
vores pædagogiske praksis og undervisningen på
bordet.

4.

Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for
forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende,
innovative og risikovillige for at realisere den
enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi
opdage, at noget kan være anderledes og være
villige til at ændre måden, vi arbejder på.

5.

Vi vil fortælle verden om vores mål, metoder og
resultater. Vi vil involvere omverdenen, forældre,
børn og unge i vores arbejde ved at lægge det frem.

6.

Vi vil være engagerede, dedikerede og vedholdende. Vi vil arbejde for at gøre hinanden bedre.

7.

Vi vil bedrive tydelig ledelse og medledelse med
fokus på undervisningen og den pædagogiske
praksis.

8.

Vores eget dogme.

