Skolens pædagogiske profil:
Nedenstående fem profilområder kendetegner Sct. Norberts Skoles værdier og
skolens pædagogiske profil

Den personlige værdighed:
Vi vægter gensidig respekt mellem og tydelige forventninger til alle ansatte, forældre og
elever. Den kristne livsholdning bliver synliggjort i dagligdagen. Mennesket er unikt og bør
behandles, som man selv ønsker at blive behandlet, og vi fordrer en anerkendende tilgang
til vores forskelligheder.
 Vi tillægger trivselsarbejdet stor betydning. Omsorg er alles ansvar.
 Vi fører en værdig dialog elever, forældre og ansatte imellem.
 Vi understøtter elevernes dannelsesproces.
 Vi ser den personlige værdighed ud fra det kristne livssyn, og skaber grundlag for at
den enkeltes tro afklares.
Faglighed:
Vi vægter høj faglighed i alle skolens fag. Med høj faglighed mener vi:
 at eleven møder fagligt kompetente og engagerede lærere
 at eleven oplever progression i sin faglighed og udnytter sit læringspotentiale
 at eleven oplever tydelighed omkring fagets faglige mål
Det sociale aspekt
Vi bestræber os på at skabe en rummelig skole med tryghed som bærende element:
 I undervisning og relationer.
 at skabe grobund for fællesskaber
 at udvikle social bevidsthed og ansvar hos vores elever
Internationalt aspekt
Det er vigtigt for os at synliggøre og anerkende forskellige kulturer og forskellige levevis
blandt vore medmennesker og dette bestræber vi os på gøres ved:
 at eleverne gennem undervisning, erfaringer og oplevelser danner sig holdninger og
opfattelser af, hvad der er andre folks livsbetingelser og levevilkår.
 at eleverne får indlevelsesevne og bliver i stand til at foretage valg og udvise initiativ
og handlekraft som aktive borgere i både det lokale samfund, men også set i den
store globale sammenhæng.
 at eleverne skal have viden om andre lande, sprogfærdigheder og international
kultur- og samfundsforståelse.
 at fagenes internationale dimension styrkes gennem hele skoleforløbet.

Det musisk-kreative aspekt:
På Sct. Norberts Skole bestræber vi os på at styrke og synliggøre det kreative læringsmiljø
både i hverdagen og ved skolens øvrige arrangementer. Dette udmøntes blandt andet i:
 emneuger
 valghold
 musical
 teaterhold
 instrumentundervisning
 skoleorkester
 korsang

