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HELMS SKOLES HVERDAG
SPILLET
SPONSORER OG FANKLUB (FORÆLDRE OG FC HELMS EKSISTENSGRUNDLAG)
BESTYRELSENS
ANSVARSOMRÅDER:
HVORDAN SPILLER VI?
Strategisk planlægning og
udvikling af spillet.
Fastsættelse af økonomiske
rammevilkår.
Varetage at spillets
overordnede mission,
grundlæggende
menneskesyn, fælles
værdigrundlag og ønskede
vision er opdateret,
forankret og tilgængelige.
Fastsættelse af målramme
– hvornår er vi, hvor vi
ønsker at være, og hvordan
ved vi, at bolden er i mål?

Taktik (Anfører og medspiller: Skoleleder)
Boldbehandling (Spillerne - personalet)
Hvordan omsættes mission, menneskesyn og værdier til
daglig praksis?
Hvilke ting er allerede fast praksis og hvilke ting er nye?
Hvordan gribes opgaven an – hvordan fordeles
positionerne, og hvordan spiller de sammen?
Hvordan gives der indspark til ”delmål og målramme”?
Hvordan spiller vi hinanden gode og sikrer at alle er
med på holdet?
Hvordan interagere vi med sponsorer og fanklub,
og hvordan sikrer vi os deres fortsatte opbakning?

SPONSORER OG FANKLUB (FORÆLDRE OG FC HELMS EKSISTENSGRUNDLAG)
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HELMS SKOLES MISSION
HVORFOR
At drive en friskole i Korsør med afsæt i den til enhver tid gældende lovgivning for friskoler i Danmark.
At drive en lokal forankret friskole med et globalt udsyn.
At forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
At skabe oplyste og engagerede samfundsborgere i et demokratisk land, hvor medbestemmelse og medansvar følges ad.
At drive en friskole baseret på det inkluderende fællesskab, ligeværd og åndsfrihed.

At drive en friskole i Korsør med et tværfagligt og tværstrukturelt fokus, som skaber fremtidige samfundsborgere med høj
faglig og personlig alsidighed.
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HELMS SKOLES MENNESKESYN
SPILLEREGLER
Der skal være plads og rum til alle. Respekt, nysgerrighed og empati får os til at se muligheder i forskellighed.
Ethvert menneske er unikt med personlig integritet og et absolut umisteligt værd uafhængigt af dets
handlinger. Ethvert menneske er socialt og er ubetinget afhængigt af gode relationer.

Ethvert menneske er født kreativt med evnen til at lære, undres, reflektere, vurdere og handle.
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Undervisningen skal være tidssvarende og med til at udvikle og
udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og kritisk
sans.
Eleverne skal lære at diskutere og argumentere for egne synspunkter og tilsvarende lære at lytte til andres.
Der skal være faglig sammenhæng fra 0. klasse til og med 9. klasse.
Det er skolens ansvar at skabe de optimale vilkår for den enkelte
elevs læring og udvikling.
Det er skolens ansvar i samarbejde med forældrene, at eleverne
opnår faglige færdigheder, der er i overensstemmelse med
evnerne, og at de forbliver nysgerrige og videbegærlige.
Vi er ambitiøse på elevernes vegne, og vi har høje forventninger til
elevernes læring og udbytte af undervisningen.
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TRIVSEL
Helms Skole prioriterer trivsel højt, da god trivsel er en afgørende
forudsætning for et optimalt læringsmiljø.

ENGAGEMENT

FÆLLESSKAB

Vi skaber rammer, der sikre den bedst mulige trivsel for eleverne,
hvor eleverne er i centrum og hvor skolen er et trygt sted at være.
For at alle skal føle sig respekteret og anerkendt, er det vigtigt at
man føler sig forstået, mærker omsorg og ligeværd.

Helms Skole forebygger aktivt mobning og har udarbejdet en mobbepolitik.
Trivsel er et fælles ansvar mellem personalet, forældrene og
eleverne i et positivt samspil.
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FÆLLESSKAB
Fællesskab er et nødvendigt grundlag for børns udvikling, trivsel
og læring.

ENGAGEMENT

FÆLLESSKAB

Ligeværdighed og tolerance giver plads til alle uanset evner,
størrelse, alder eller køn.
Fællesskabet giver den enkelte elev tryghed til at udvikle en bevidsthed om sig selv og lære at fællesskabet rummer både et ”jeg” og et
”vi”.
Alle ansatte er gode rollemodeller. Alle skal tage del – Alle skal have
del.
Helms Skole deltager i lokale aktiviteter, som styrker det lokale fællesskab og elevernes lokale forankring.
Alle skal have det godt, og alle har et ansvar for hinanden. Gode
traditioner, gode fælles oplevelser, værdsættelse og accept af
forskellighed er grundlaget for et velfungerende fællesskab.

HELMS SKOLE VÆRDIER 2021

NYSGERRIGHED

MEDINDFLYDELSE

FAGLIGHED

HELMS
ELEVER

ENGAGEMENT

FÆLLESSKAB

TRIVSEL

ENGAGEMENT
Helms Skole forventer at hjemmet er bevidst om sit primære ansvar
for elevens opdragelse, fremmøde og engagement, og at hjemmet
viser levende interesse for elevens liv og færden i skolen.
Hjemmet såvel som alle skolens ansatte bakker aktivt og loyalt op
om både skolens værdigrundlag og traditioner.
Helms Skole samarbejder med hjemmet i gensidig åbenhed,
ærlighed, respekt og loyalitet.
Forældrene kan forvente at møde engageret og nærværende
personale, som arbejder for at skabe en god og levende
undervisning.

HELMS SKOLE VÆRDIER 2021

NYSGERRIGHED

MEDINDFLYDELSE

FAGLIGHED

HELMS
ELEVER

TRIVSEL

MEDINDFLYDELSE
Helms Skoles undervisning understøtter elevernes evne til aktivt at
indgå i dialog og meningsudveksling.

ENGAGEMENT

FÆLLESSKAB

Helms Skole udvikler på tværs af klassetrin tværfaglige aktiviteter,
de giver eleverne erfaringer med at deltage i demokratiske
processer.
Helms Skole har fælles tilbagevendende aktiviteter, der tilrettelægges, så eleverne inddrages mest muligt, og skaber progression i
arbejdet med elevernes medbestemmelse, så alder og erfaring
tilgodeses.
Helms skole har et elevråd bestående af demokratisk valgte
klasse-repræsentanter, som sikrer at eleverne kan få reel indflydelse. Elevrådet har ret til at fremlægge for og orientere skolens
bestyrelse på planlagte bestyrelsesmøder.
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Nysgerrighed er den værdi, der driver Helms Skole fremad.

ENGAGEMENT

FÆLLESSKAB

Helms Skole er drevet af nysgerrighed og ønsker at fremelske og
motivere eleverne til at være nysgerrige på viden og verden.
Det giver lyst og glæde til at møde og opsøge nye muligheder.
Nysgerrighed skaber et dynamisk og innovativt læringsmiljø.
Helms Skole vil sikre, at eleverne opnår faglige færdigheder, der er
i overensstemmelse med deres potentiale, at de er nysgerrige og
har lyst til at lære mere.
Styrkelse af lysten til at tage nyt ind sikre at Helms Skole altid
tilbyder undervisning i tiden og til tiden.
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HELMS SKOLES VISION
HVORHEN
At Helms Skole gennem åben dialog har forenet alle betydningsfulde kræfter – ledelse, lærere, pædagoger, stab og
forældre – og med eleven i centrum i fællesskab har opnået:
MENNESKESYN:
At Helms eleven som voksen er opmærksom udøver af og ambassadør for det ”Helm’ske” menneskesyn.
FAGLIGHED:
At Helms eleven er blevet en voksen person med modet til at udleve sit unikke potentiale.
At Helms eleven som voksen fortsat er nysgerrig på læring.
At Helms eleven er blevet en voksen selvstændig person – lydhør overfor andre, tro mod sig selv og med evnen til at
anskue ting fra flere vinkler.
At Helms eleven som voksen formår at omsætte sin viden og sine evner alsidigt.
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HELMS SKOLES VISION
HVORHEN
At Helms Skole gennem åben dialog har forenet alle betydningsfulde kræfter – ledelse, lærere, pædagoger, stab og
forældre – og med eleven i centrum i fællesskab har opnået:
TRIVSEL:
At Helms eleven er blevet en voksen person i balance med sig selv og sine omgivelser.
At Helms eleven som voksen aktivt medvirker til at skabe trivsel i relationer med andre.
At Helms eleven som voksen fortsat er nysgerrig på at gøre sig nye bekendtskaber.

FÆLLESSKAB:
At Helms eleven som voksen har både fundet og skabt nye betydningsfulde fællesskaber.
At Helms eleven som voksen har lyst til at bidrage positivt til både de personlige og de samfundsmæssige fællesskaber –
lokale såvel som globale.
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HELMS SKOLES VISION
HVORHEN
At Helms Skole gennem åben dialog har forenet alle betydningsfulde kræfter – ledelse, lærere, pædagoger, stab og
forældre – og med eleven i centrum i fællesskab har opnået:
ENGAGEMENT:
At Helms eleven som voksen engagerer sig i sine omgivelser med respekt for egen og andres integritet og med fokus på
det fælles bedste.
MEDINDFLYDELSE:
At Helms eleven som voksen borger i Danmark er udøver af og ambassadør for vore fælles demokratiske rettigheder –
både lokalt og globalt.
NYSGERRIGHED:
At Helms eleven som voksen har fundet en naturlig nysgerrighed.
At Helms eleven som voksen har videreført lysten og evnen til nysgerrigt at håndterer livets udfordringer.
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Tak for nu
Vi glæder os til at byde jer velkommen ombord og håber på god sejlads
med en solrig destination i sigte.
De bedste sommerhilsener fra
Helms Skoles bestyrelse

