
 

KERNEVÆRDIER 
BALANCE 
At leve et godt liv handler om at være i balance - med sig selv og andre. I undervisningen 
arbejder vi med balancen mellem at arbejde intensivt og koncentreret til tider og andre gange 
at udfordre lysten og nysgerrigheden. Nogle gange sker dette særskilt, men ofte også samtidigt. 
Vi tager udgangspunkt i hele barnet, hvorfor hjernen, kroppen og hænderne er lige vigtige, 
uanset om vi er i eller uden for klasselokalet, og uanset om vi er i eller uden for skolen. Der skal 
også være balance mellem det skriftlige og det mundtlige arbejde. 
 

Vi skal lære at lytte og respektere hinandens forskelligheder, samtidig med at vi øver os i at 
udtrykke og stå ved vores egne meninger. Matematik og stavning er vigtigt, men også det at 
kunne udtrykke sig gennem musik og billeder. Det hele handler om balance.  

Skorpeskolens kerneværdier er en balance mellem: 

TRYGT og SPÆNDENDE (balancen skaber glæde) 
Skorpeskolen skal både være tryg og spændende. Den skal opfordre til lyst og nysgerrighed 
efter at lære. Vi skal fortælle hinanden og andre om alt det, vi kan på skolen, og vise det åbent 
frem. På den måde bliver der noget at drømme om – og blive inspireret af. Vi arbejder hver dag 
på, at dit barn skal have en tryg og rar skoledag, fordi vi ved, at ingen kan udvikle selvværd eller 
tilegne sig viden uden denne grundlæggende følelse.  

LYST og ANSVAR (balancen skaber trivsel) 
Motivation og nysgerrighed er vigtige byggesten for at nå sine mål i livet. Hvilket barn lægger 
ikke arbejde for dagen, når det oplever, at resultatet bliver bedre? Hvis undervisningen tilmed 
er sjov og inspirerende, så vækker det lyst til at gå i skole. Når barnet præsterer og tager ansvar 
for egen læring både i skolen og med lektierne hjemme, er det skolens ansvar at stimulere på 
det rigtige niveau og møde barnet med høje ambitioner.     

INDIVID og FÆLLESSKAB (balancen skaber åbenhed) 
Det som et enkelt individ ikke kan opnå, kan måske to personer, klassen eller hele verden.  Det 
enkelte barn skal udfordres og opleve, at det er noget værd, men vi skal også fremme 
forståelsen af, at det er givtigt at samarbejde om en opgave, og at det kan være ganske sjovt. 
På Skorpeskolen er alle en vigtig del af fællesskabet, som går på tværs af både klassetrin, køn og 
alder. 

FRIHED og STRUKTUR (balancen skaber tillid) 
Al læring bygger på balance mellem frihed og struktur. Vi skal mærke friheden til at udtrykke os 
og til at tænke ”ud af boksen”. På Skorpeskolen er ”boksen” lavet af mål, både personlige og for 
undervisningen, ligesom vi også har tydelige og høje forventninger til både det faglige og sociale 
i hverdagen. Det giver struktur.  
 

”Livet er ligesom at cykle. For at holde balancen må man fortsætte fremad” 
(Albert Einstein) 


