
 
 

 

 

Princip for skolens arbejde med  

elevernes læring og trivsel 

Vores skole består af 3 almene skolematrikler samt Undløse Skole-Behandlingshjem 

Undløse skole med skoletilbud fra 0.-6. klasse samt specialtilbud 
Knabstrup skole med skoletilbud fra 0.-6. klasse 
Nr. Jernløse skole med skoletilbud fra 0. – 9. klasse samt specialtilbud vedr. skolevægring 
Undløse skole og behandlingshjem har egne regler, politikker, retningslinjer og principper 
 
På skolerne arbejder vi i høj grad med differentieret undervisning. Skolen bestræber sig på at kunne 
stimulere og motivere fagligt stærke såvel som fagligt udfordrede børn. Vores skole er en skole for alle 
elever. 
 
Vi har på de enkelte skoler forskellige tilbud, målrettet børn med særlige udfordringer. Nogle tilbud er 
fysisk placeret på en skole, men er målrettet elever fra hele skolens optageområde, andre tilbud er 
tilrettelagt, så de matcher helt lokale udfordringer. 
 
Mål for elevernes læring og trivsel: 

• At skolen understøtter elevernes læring og trivsel og sikrer en sammenhængende skoledag. 

• At skolens ansatte i så høj grad som muligt sætter faglige og sociale mål for den enkelte elev, 
evaluerer og giver eleven fremadrettet feedback. 

• At de opstillede, individuelle mål skal være udtryk for høje forventninger til elevens faglige og 
sociale kompetencer. 

• At der i alle klasser arbejdes hen mod et undervisningsmiljø, der i så høj grad som muligt 
understøtter læring og trivsel. 

• Den varierede undervisning og den varierede skoledag skal tilrettelægges, så den i så høj grad som 
muligt motiverer eleverne. 

• Eleverne skal i så høj grad som muligt inddrages i arbejdet med egen læring. 

• Samarbejdet med forældrene skal prioriteres således, at de i så høj grad som muligt kan bakke op 
om skolen og deres børns læring og trivsel. 

• Forældrene skal i så høj grad som muligt inddrages i arbejdet med at fastsætte og understøtte de 
mål, der stilles til deres barn. 

 
 
I øvrigt henvises til skolens 

1. Værdiregelsæt og regler for samvær 
2. Antimobbestrategi 
3. Princip for forældresamarbejde 
4. Principper for supplerende undervisning og specialtilbud 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 22/1 2022 


