Campusskolen
- griber dine muligheder

Mission
Vi danner og uddanner unge mennesker til at gennemføre en
ungdomsuddannelse og fungere som gode demokratiske samfundsborgere. Det
gør vi gennem et læringsorienteret studie- og ungdomsmiljø med fokus på
elevernes potentiale, høj faglighed, trivsel, ansvar, engagement og respekt.

Campusskolen
- griber dine muligheder

Vision
Faglighed – alle udfordres optimalt
• Vi klæder eleverne på til at kunne
gennemføre en
ungdomsuddannelse.
• Campusskolens undervisning er
forskningsinformeret - vi laver
undervisning, der virker
• Alle elever udfordres optimalt –
også de rigtig dygtige
• Vi samarbejder med de øvrige
uddannelsesinstitutioner i
området
• Vi udfordrer den traditionelle
undervisningsform benytter
andre undervisningsformer, hvor
de giver mening
• Elever der har brug for særlig
tilrettelagt undervisning
inkluderes i den almindelige
undervisning
• Elever og forældre tager
medansvar for elevernes læring
• IT er en integreret del af
undervisningen og digitale
hjælpemidler bruges, hvor det er
meningsfuldt og bidrager til
læringsprocessen.

Faglighed – alle udfordres
optimalt

Trivsel, engagement,
ansvar og respekt

Engagerede og kompetente
medarbejdere

Dygtige, engagerede og kompetente medarbejdere
• Campusskolen er en attraktiv arbejdsplads med et godt undervisermiljø
• Medarbejdere og ledelse trives, udvikles og har et højt fagligt niveau
• Lærerne lærer af hinanden og bruger hinanden som sparringspartnere på fagligt og socialt plan
• Campusskolen tilstræber, at lærere underviser indenfor deres fagkompetencer
• Lærerne er opdaterede indenfor relevante fagområder, læring, it mm.
• Alle udviser gensidig respekt overfor elever, forældre og kolleger og møder andre, hvor de er.
• Alle tager medansvar for de positive relationer.

Elevernes trivsel, engagement,
ansvar og respekt
• Campusskolen er en skole for
unge mennesker, som tager
ansvar og får ansvar
• Campusskolen har gode fysiske
og sociale rammer, og
engagerede og kompetente
lærere
• Eleverne er involveret i skolens
udvikling
• Eleverne kommer med forslag til
engagerende undervisning og
forbedring af eget skoleliv og
underviser hinanden i det gode
skoleliv
• Eleverne samarbejder om at
skabe det gode ungdoms- og
læringsmiljø
• Eleverne er indstillede på at lære
noget
• Eleverne passer godt på skolen
og hinanden i gensidig respekt

