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Indledning 

Vejlefjordskolen er en institution der spænder vidt helt fra 
børnehave til gymnasium. Skolen bygger sit virke på nogle 
grundlæggende værdier. Disse værdier er en af de ting, der 
kæder de mange afdelinger sammen til en helhed.  

Der har i den forbindelse været nedsat et værdiudvalg 
bestående af Lasse Bech, Holger Daugård, Flemming 
Pedersen, Lene Thomsen, Vibe Capion, Torben Rasmussen, 
Susse Flinker og Sabine Pøhls. 

Udvalget har ikke haft til opgave at formulere eller revidere skolens værdigrundlag, men 
snarere at  

1. Skabe en bevidsthed og synlighed omkring værdigrundlaget. 
2. Få beskrevet hvordan værdierne allerede præger skolens virke. 
3. Identificere områder, hvor værdierne kan implementeres bedre. 

 

For at indhente idéer, og for at involvere så mange af personalet som muligt, har 
udvalget været rundt til alle personalegrupper for at samtale om værdierne. Notater fra 
disse samtaler er medtaget i denne rapport. 

Værdigrundlag  

Vejlefjordskolen er oprettet af Adventistkirken. Selv om den i dag drives som selvejende 
institution, bygger dens værdigrundlag fortsat på denne frikirkes kristne holdninger. Det 
er en kombineret skole med børnehave, grundskole, efterskole og gymnasium.  
Værdigrundlaget udtrykkes i institutionens logo ved de tre H’-er: Hjerte, Hånd, Hoved, 
som omfatter uddannelsen af hele mennesket: åndeligt, socialt, fysisk og fagligt.  
 
Hjertet står for den kristne tro, baseret på Bibelen. Mennesket ses som skabt af Gud og 
har uendelig stor værdi. Vi har alle ansvar for hinanden og for naturen. Det er skolens 
mål at hjælpe alle børn/elever til i fællesskab med andre at udvikle sine evner fuldt ud, 
og at alle føler sig værdsat. Vi ønsker at alle bliver i stand til at indgå i et demokratisk og 
globaliseret samfund. Vi vægter frihed, lighed og tolerance højt.  
 
Hånden udtrykker, at vi vægter at udfordre alle fysisk, kreativt og musikalsk i gode 
fysiske rammer. Naturen omkring os udnyttes optimalt. Alle deltager dagligt i praktisk 
arbejde og lærer at praktisere sund livsstil.  
 
Hovedet står for uddannelsen af de intellektuelle færdigheder. Vi ønsker et højt fagligt 
niveau med differentieret hensyn til den enkelte. Vi ønsker via faglig og personlig 
udfordring, at skabe lyst til fortsat udvikling. Det er vores mål at skabe et udviklende 
pædagogisk læringsmiljø, hvor voksne er rollemodeller og medspillere. 
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Værdiudvalgets vurdering og anbefalinger 

Det er værdiudvalgets vurdering, at skolens værdier i høj grad præger Vejlefjordskolen 
som helhed.  

Der er en god bevidsthed i skolens afdelinger og hos personalet omkring værdierne. Det 
er tydeligt, at man hos personalet har gjort sig overvejelser både om, hvordan 
værdierne allerede bliver implementeret samt hvordan de kan blive det endnu mere.  

Udvalget vurderer dog, at det er nødvendigt løbende at synliggøre og italesætte 
værdierne, så de ikke glider ud af bevidstheden. 

Udvalget har følgende anbefalinger: 

Elever:  
Der bør laves en emneuge en af de første uger i skoleåret, hvor der fokuseres på 
værdierne over for eleverne. I denne uge bruges skoledagen til at arbejde med 
værdierne, så eleverne bliver bekendt med og opmærksomme på værdierne. Der 
sættes fokus på værdierne i alle skolens aktiviteter samt i alle afdelinger i denne 
uge. Efterfølgende kan arrangeres større fællessamlinger, hvor der arbejdes med 
værdierne. 

Ledelse: 
Ledelsen for alle afdelinger evaluerer min. 1 gang om året, hvordan der er 
arbejdet med værdier og anbefalinger, for derefter at sætte nye anbefalinger 
eller tilrette eksisterende. 
Værdierne bruges som udgangspunkt for medarbejderudviklingssamtalerne. 
 
Personale: 
At alle medarbejdere i skoleåret 2012/2013, kommer med min. et eksempel på, 
hvordan de har inddraget værdierne i deres praksis, på team eller 
afdelingsmøder. 
 
Samspil mellem afdelinger: 
At Vejlefjordskolen ses og opleves som en enhed af alle, således at 
medarbejdere i alle afdelinger tænker hinandens ressourcer ind i sin pædagogik / 
praksis. 
 
Eksempler på samspil mellem afdelinger: 

 Elever besøger børnehaven til højtlæsning. Dette kunne evt. bredes ud til 
faglig formidling generelt, hvor elever får lov til at bruge deres viden i 
formidlingssammenhæng med ældre/yngre elever.  

 Et andet eksempel kunne også handle om at inddrage køkkenet som en del af 
undervisningen i fx biologi. 
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 Samspillet mellem afdelingerne behøver ikke altid at involvere elever. Det kan 
også handle om faglig sparring, fx mellem faglærere i grundskolen og 
gymnasiet. Det kunne også være biologi-læreren, der ønsker input fra en 
dagligdags praksis i køkkenet (for at blive i eksemplet fra før), en lærer, der 
søger inspiration til kreativitet ved at tale med pædagogerne i børnehaven osv.  

 Man kunne måske også forestille sig, at personale, der har specielle interesser 
eller færdigheder på et område får anledning til at være med, når der 
arbejdes med emnet i børnehave/grundskole/gymnasium - at vi ser hinanden 
som resursepersoner på mange forskellige niveauer. 

 Elever kan under "Projekt Frivillig" yde frivilligt arbejde i en anden afdeling. 
F.eks. en fagligt stærk elev, der yder ubetalt støtte til en svagere elev. 
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Rapporter fra samtaler med personalegrupperne 

Pædagogisk råd 0.-10. klasse 

HJERTE 

Åndeligt 
Hvordan få Gud / Gud som skaber / eleverne som Guds børn med i hverdagen: 
At sige til eleven: Der er kun én af dig! Du er værdifuld. 
At sige hej til eleverne, når man møder dem på gangene – det er måske mærkeligt at 
gøre, men vi viser dem anerkendelse i mødet med dem. 
Morgenandagterne er gode at tage med ind i timerne, når der har været nogle konkrete 
eksempler. 
Bøn ved møderne 
Kan man også bede i klasserne? Vi kan i hvert fald bede for dem for sig selv. Overfor 
nogle elever vil man kunne bede sammen med dem efter en samtale, hvis de selv ønsker 
det – eller spørge, om man må tage dem med i ens aftenbøn. 
Klasseandagter i børneskolen – giver et rum for åndeligt liv i klassen. 
Bruges i nogle klasser som afslutning på klassens time / snakke om det sociale liv i 
klassen. 
Bøn behøver ikke at være bøjede hoveder og foldede hænder – men samtale om Gud 
kan også være bøn. 
Nogle børn oplever at få noget med fra skolen, som det er svært at bruge hjemme, fordi 
forældrene ikke selv er åbne for det religiøse. 

Socialt 
At få eleverne til at opføres sig ordenligt / kollegerne til at tale pænt til / om hinanden – 
eleverne synes, at vi gør det godt her. 
Hvordan så, når vi sender elever ud af skolen? Kan de stadig føle, at vi vil dem det godt? 
Der findes eksempler på personer, der ved, at vi gik langt for at hjælpe dem – men det 
er en svær balance. Det er svært at smide mennesker ud på en anerkendende måde. 
 

HÅND 

Ord fra beskrivelsen 
fysisk, kreativt, musikalsk 
fysiske rammer 
bruge naturen 
praktisk arbejde 
sund livsstil 
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Hvordan oplever vi det i den daglige praksis? 
Sang & musik + bevægelseslege i de yngre klasser i bl.a. sprogundervisningen og 
matematik. 
Tegner meget på tavlen (underviseren). 
Lader eleverne tage noter. 
Kreative produkter (fx lave powerpoint). 
Konkurrencer – motiverer eleverne. 
Valgfag – hjemkundskab, billedkunst, musik, idræt (praktisk-musiske fag). 
Folkedans i danskundervisningen (9.a). 
Cooperative Learning indeholder en del elementer, der kan inspirere til mere fysisk 
tilgang. 
 

Hvordan kunne vi tænke det ind i hverdagen? 
Det er svært at få ideer til finde på alternative metoder (fysiske/praktiske aktiviteter) til 
undervisningen – kræver tid og overskud. Behov for at dele ideerne med hinanden – bl.a. 
i fagudvalgene. 
Mere tid til erfaringsudveksling på pæd.råd-møder. 
Mere fokus på de kreative fag. 
Ude-frikvarterer kunne indføres i perioder (når vejret tillader det) – fx 10.25-10.35. 
Lade dagelever være med til at samle skrald / rydde op / gøre rent / pynte op – fx i deres 
egen klasse eller omkring skolens bygninger. 
Kunne have timer på skemaet i teknisk afdeling, hvor eleverne kan lære noget praktisk. 
Lade elever, der har det svært med boglig læring, få lov til at hjælpe til et par timer i 
teknisk afdeling. 
Bruge naturen meget mere: udeskole, havebrug, naturgenopretningsprojekter. 
Et rum til kreative / praktiske projekter. 
 

HOVED 

Ord fra beskrivelsen 
Uddannelse, højt fagligt niveau, rollemodeller, gode til forskellige niveauer. 
 
Hvordan oplever vi det i hverdagen? 
Læringsmiljøer: bevare glæden ved at gå i skole. Hvordan kan vi styrke læringsmiljøerne? 
Karakterer – bygger det op eller river det ned? Karakterer giver kun noget for hovedet, 
men bedømmer ikke mennesket som et hele. I kostafdelingen sender man et skema 
med, der fortæller om, hvordan det går, og som er udarbejdet sammen med eleven. Ved 
forældresamtalerne har vi mulighed for at supplere med oplysninger om andet end det 
bogligt faglige. 
Som rollemodeller må vi også have hjertet med, når vi skal udfordre dem fagligt – bl.a. 
når vi brænder for vores fag. 
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Kostafdelingen/huskomite 

Hvordan værdierne kommer til udtryk i det vi allerede gør: 
Vi gør en hel del for at vise en grundindstilling til mennesket. 
Værdierne kommer til udtryk ved, at vi giver dem mange chancer – selv om der også 
skal være grænser. 
Vi forsøger at behandle folk individuelt – selv om alle skal behandles ens, og der skal 
være fælles regler. 
Vi behandler dem med respekt. 
Heste, musik, idræt er gode ting, der involverer hånden. 
 
Hvordan kan værdierne bedre komme til udtryk end de gør nu: 
Vi kan blive bedre i vores eget sprogbrug. Ord som straf og pligt er ikke bare ord, men 
udtrykker holdninger, der utidssvarende pædagogisk set.  
Behov for praktiske værksteder, der kunne bruges af eleverne i fritiden. F.eks. knallert 
værksted. Problem i dag er at arbejdstilsynets regler er meget strenge for værksteder. 
 
Behov for at ledelsen oftere tager en fælles pædagogisk linie op – både i forhold til 
faglighed og holdninger/værdigrundlag. Dette er vigtigt for kostafdelingen, men der er 
brug for mere tid. Kostafdeligen er ”blæksprutten”. Gid vi kunne se os som en fælles 
enhed som ansatte på denne institution. 
 

HOVED 

Vi prøver at lave læse tid, eller sidder og laver lektier om aftenen. 
Personale i kostafdeling og skole skal være synlige i den ”modsatte” afdeling.  
Godt, at man kan være i alle afdelinger. Kostvagter er allerede repræsenteret . 
Hvordan kan gymnasielærer og kostpersonale overlappe mere. 
 

HÅND 

Idræt, håndarbejde, kreative, male, tegne 
Vi er stadig inden for rammerne af den boglige skole. ”Knallert-drenge” / ”cykelrytter” –
drenge. Hvis vi kunne tage imod ikke-boglige børn. F.eks. nogle værksteder. Så kunne 
man hjælpe dem i processen til at blive stærke boglige. Teknisk afd. og køkken kunne 
godt få nogle elever tilknyttet.  
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Kontorgruppen 

Hvordan værdierne kommer til udtryk i det vi allerede gør: 
Værdierne kommer mest til syne i den daglige kontakt med elever, lærere og forældre 
På kontoret har vi en rigtig god og åben dialog 
I vort syn på eleverne, at vi værdisætter dem og viser dem omsorg 
Ikke mindst når de afprøver grænser 
Tackling af elever – får de nogle gange for lang snor? 
Hensynet til den enkelte i forhold til fællesskabet 
Elevers sprog og omgangstone er et fælles anliggende og kommenteres – også i det 
offentlige rum 
Der er ligeværdig dialog med eleverne 
At der er retlinethed også mht. økonomiske transaktioner 
At der er tillid og rimelige krav 
At vi har det syn, at der er frihed til at tro og tænke hvad man vil – også selvom man går 
på en kristen skole 
 
 
Hvordan kan værdierne bedre komme til udtryk end de gør nu: 
Værdierne kommer nok ikke så klart tilo udtryk over for dagelever og deres forældre 
Man kunne arrangere informationsmøder med forældre 
Årligt tilbagevendende arrangement med medarbejderne,  hvor værdierne er på 
dagsordenen 
Flere projekter, der går ud på at hjælpe andre 
Ud over ADRA, børnekorets besøg af plejehjem m.v. 
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Pædagogisk råd gymnasiet 

Stikord fra samtalen: 
Materiale/bogvalget vælges ud fra vores værdier 
At gå den ekstra mil med eleverne 
Stor hensyntagen til den enkelte elev 
Lægge mærke til, hvor meget enkelte elever kan flytte sig, mens de er her 
Elevers tolerance 
 

 

 

Køkkenpersonalet 

 

Køkkenpersonalet møder eleverne: 
I weekenderne 
Serveringspligt 
Mange har brug for at snakke. 
 
Klasserne inddrages i madplan. 
 
Hvis nogen er kørt surt i ”hovedet”. Kunne elever komme ned og arbejde i 
køkken ”deltid” hvis de ikke kan klare skolen. Tit vil skoletrætte elever være helt 
anderledes når de kommer i en praktisk funktion. 
 
I perioder med meget negativ omtale af maden kunne elever komme ned og være med. 
 
Der skal være opbakning fra kosteleven. Køkkenet har tidligere lavet noget om aftenen, 
men der manglede opbakning. Formålet var at elever ønskede mere voksenkontakt. 
 
Lave nogen madlavningsaktiviteter om aftenen. 
 
Helst kostelever. 
 
Kødproblematikken i forhold til at der serveres kød i f.eks. kostafdelingen. 
Hvad med bare pålæg tun og makrel, torskerogn. 
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Volontørerne 
Det hele går op i penge. Mange kan ikke lave noget uden at få penge. Kunne personalet 
være mere indstillet på at lave frivilligt arbejde i forbindelse med særlige projekter? 
Der kunne være en mere udbredt holdning om ”at give en hånd med”, når noget særligt 
skal gøres som f.eks. istandsætte pigernes dagligstue.  
 

HÅND 

Her gør vi det generelt godt. 
Sport – her er der mange gode tilbud 
Heste – ca. 20 elever er her pga. af heste. Det giver dem et fysisk element i dagligdagen. 
Pligtarbejde er en god ting selv om det er anstrengende at få dem til det. 
Ide: Pligt – de ville måske være mere motiverede, hvis de blev flyttede rundt lidt oftere. 
 
Man kunne gøre noget for drenge med interesse for motor. 
At eleverne er i praktik er godt. F.eks. var der en, der var brandmand, og kom hjem 
begejstret. 
 
Måske være bedre til at organisere andre fritidsaktiviteter, hobbyaktiviterter eller musik. 
Her kan man lære af, hvordan sport og heste er velorganiseret. 
 
 
Negativt: 
Folk smider affald rundt omkring. Der er affald overalt! Her er brug for en 
holdningsbearbejdelse. 
 

HOVED 

Her gør vi det også godt. 
Selv om man er ordblind eller andet, så bliver man ikke bare sat bag i klassen. 
Engelsk – volontørernes tilstedeværelse betyder at de kan øve engelsk praktisk.  
 
Lektier 
Efterskolen laver ingen lektier. (Nogen gange 10. klasse.) 
Gymnasiet laver lektier hele tiden. 
 
Pjæk er et problem, der skal laves en politik. 
Vækningsproceduren – måske skal eleverne stå mere til ansvar for at komme op om 
morgenen og specielt at komme til klassen. På den anden side skal der være mere 
konsekvens omkring de regler der er.  
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Lukketid – der skal være mere tydelige regler og konsekvenserne. Vagterne har hver 
deres ide om, hvornår man skal være i seng om aftenen, eller om de må se TV om 
lørdagen. Eleverne ved lige hvilken vagt de skal gå til. Måske for mange vagter, der 
snakker for lidt sammen. 
 
Regler skal være mere ens. Nogen bliver smidt hjem hurtigt, andre får lang snor. 
 
I begyndelsen af året ændrede reglerne om besøg sig. Det er uheldigt at ændre reglerne 
hele tiden. Specielt, når der er så mange vagter og studentermissionærer, der skal have 
en fælles linie. Dette er specielt i pige-afdelingen, hvor der er flere vagter. 
 

HJERTE 

Godt, at der er en familieatmosfære. Ældre elever tager sig af yngre elever. 
Sport – gør at drengene knyttes sammen og tager sig af hinanden. 
Lærere kan invitere eleverne hjem for at spille. 
De fleste vagter er gode til at tage initiativer med eleverne og tage sig af dem. 
 
Åndeligt modne elever savner noget mere for dem. Der gøres meget for at gøre det 
åndelige liv tilgængeligt for de kirkefremmede. 
 
Det kunne være godt, hvis menighedsmedlemmer kunne ”adoptere” en elev, men det 
skal være nogen, der virkelig vil det.  
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Vejlefjord Børnehave  

Personalemøde den 8. september 2010 i  

Værdigrundlag 
Hjerte, hånd, hoved: Hvad står der i nuværende værdigrundlag, og hvordan tænker vi 
det ind i vores praksis?: 

Hånd: Vores fysiske rammer er rigtig rigtig gode!! Kreativ også fint. Musikalsk halter vi 
nok lidt bagud, både fordi vi ikke har fået os indrettet med det, men også fordi vi ikke er 
så mange som har det som fokus/interessepunkt. Synes vi bruger skov og strand meget 
både til at lege i men også til at lære i. Børnene kunne, som vi har snakket om flere 
gange, måske godt hjælpe mere med til praktiske gøremål fx rydde op og dække bord, 
som måske ikke er så sjove igen. Ellers er der jo altid nogen som er villige til at hjælpe 
med madlavning, bagning osv. Synes vi er gode til at tilbyde forskellige former for 
varieret og sundt eftermiddagsmad og der kan bestemt heller ikke sættes en finger på 
ret mange af børnenes madpakker, der er selvfølgelig altid få undtagelser. 

Hoved: Står for børnenes intellektuelle færdigheder. Børnene udvikler sig i forskellige 
tempi i de tre år de går i børnehave. Det foregår i dagligdagen ved historielæsning, 
sange/lege, rim/remser, spil, puslespil, tegn, male, lege med tal og bogstaver, samtale 
m.m. 
De voksne bidrager på forskellige måder, så det enkelte barn får tilfredsstillet sin 
nysgerrighed og bliver præsenteret for mange oplevelser. Efter ca. 3 år er børnene klar 
til det videre skoleforløb. 

Hjerte: Viser respekt for børn og voksne. Har bibel om fredagen, kan/skal det gøres 
mere?? Synes det er ok, nogle bruger det ellers til alm. Morgensamling, snakke om det 
på ture i naturen, + det er ok at for børn og voksne at snakke om Gud i hverdagen, 
børnene snakker selv om Gud. Der synges bordvers til måltider hver dag. Børnenes 
respekt for hinanden kan være bedre?? Vi skal være gode eksempler og tage det 
alvorligt i konflikter og hjælpe dem til gode løsninger, og hjælpe dem til at lære at tackle 
problemer selv. De fleste er ok til at respektere hinanden, men børn handler impulsivt 
og det vil give konflikter. 

 

Børnene fortælles om de tre emner til morgensamlinger. Børnene inddrages i de tre 
emner og lave noget fysisk der kan fremstilles for børn og forældre. Emne til en 
demokratidag om hjerte, hånd, hoved.  

 

 


