
 

 

Huset hvor glæde, læring og ansvar gror 

 

Glæde: 

Glæde er for os Glæden  gror, når  Glæden finder sted, når 
 

 nærvær  
 genkendelse og 

overskuelighed 
 engagement og ægte 

interesse 
 fordybelse  
 mestring 
 at være en del af et 

fællesskab 
 at kunne sige JA 
 at kunne bruge sig selv 

og sine kompetencer 
  

 

 

 
 vi lader den smitte – 

glade voksne = glade 
børn 

 vi lader den opstå ud af 
de store og de små ting 

 vi lader børnene og 
hinanden se, hvad vi 
kan og vil 

 vi lader os gribe af 
nuet 

 vi lader humor og 
latter fylde i hverdagen 

 

 
 børn og voksne trives 
 når vi selv og andre 

oplever den gode 
stemning 

 børn og voksne har 
følelsen af at være 
værdsat 

  vi begejstres 
 vi anerkendes 
 vi kan mærke, vi gør 

en forskel  

 

 

 

 

 

Landsbyordningen Voerladegård  

Skole, Børnehave, SFO og Klub 
 



Læring: 

Læring er for os Læring  gror, når  Læring finder sted, når 
 

 at møde udfordringer 
der bringer en ud over 
sig selv og åbner for en 
ny verden 

 at lære mens man gør 
 at gøre mens man lærer 
 at møde udfordringer 

der giver erfaringer 
med udgangspunkt i 
det niveau, man 
befinder sig på 

 nogle gange slid og 
gentagelser 

 
 

 

 
 vi har troen på at vi kan 

lære noget nyt 
 børn og voksne viser 

engagement 
 børn og voksne viser 

ægte begejstring 
 vi trives og oplever den 

gode relation 
 vi oplever at 

motivation er 
nysgerrighed, lyst og 
forståelse 

 vi får mulighed for at 
bruge forskellige 
”indlæringskanaler” 

 
 

 

 
 vi er alene 
 vi er i forskellige 

faglige relationer  
 vi er i forskellige 

sociale relationer 
 børnene bruger det de 

har lært – også i 
fritiden 

 vi møder modstand og 
kommer igennem 

 eleven er bevidst om et 
givent læringsmål  

 man udfordres ”tilpas”  
 

 

 

Ansvar: 

Ansvar er for os Ansvaret  gror, når  Ansvar finder sted, når 
 

 respekt for sig selv og 
andre  

 at arbejde for og værne 
om fællesskabet  

 at drage omsorg for 
hinanden 

 fair ansvarsfordeling  
  
 

 
 vi møder hinanden 

med oprigtighed og 
åbenhed 

 vi er tydelige i vores 
forventninger til 
hinanden 

 ansvar og kompetencer 
følges ad 

 vi kan stole på andre 
og tør give ansvaret fra 
sig 

 vi har ejerskab til de 
mål, vi sætter 

 
 alle griber ind og 

handler, når det er 
nødvendigt 

 de voksne tager 
ansvaret for at børnene 
får et ansvar, de kan 
vokse af 

 vi drager omsorg for 
og respekterer 
hinanden  

 vi passer på de fysiske 
rammer. 

 


