
  

MISSSION 
SELVVÆRD = VIDEN + INNOVATION + MOD 
 
Selvværd: ”Følelsen af at være noget værd – uanset hvordan du klarer dig”  
 
På Skorpeskolen forsøger vi altid at tage udgangspunkt i hele barnet. At føle selvværd er ikke en 
selvfølge! Et spirende talent kan gå tabt, hvis man ikke arbejder med at udvikle det. Der skal 
kompenseres for udfordringer og svagheder. Det spiller heller ingen rolle, hvor dygtig man er, 
hvis man ikke formår at få sine omgivelser til at se det.  
 
Selvværd handler om de tanker, barnet har om sig selv, om den man er. I denne sammenhæng  
betyder det ingenting, om man er god eller dårlig til forskellige ting. Det handler om at føle, at 
man er noget værd. At føle sig anerkendt og værdsat er et vigtigt udgangspunkt for læring.  

DE TRE GRUNDSTEN: 

Meningsfuld VIDEN sættes i spil 
På Skorpeskolen har vi et højt ambitionsniveau og klare forventninger til hinanden. Det er med 
til at sikre et højt fagligt niveau i undervisningen, således at alle elever får opbygget en bred og 
solid faglig platform af viden. Den virkelighed, som eleverne møder uden for skolen, er ikke 
opdelt i fag og emner. På Skorpeskolen arbejder vi derfor også projektorienteret og tværfagligt 
med problemstillinger, der motiverer eleverne til at udforske virkeligheden uden for 
klasseværelset. Viden findes overalt og er i dag let tilgængelig.  

INNOVATION gør eleverne livsduelige 
Det innovative fokus i undervisningen går ud på at finde på og afprøve hundredvis, måske 
tusindvis, af forskellige løsninger. Eleverne bliver udfordret på deres kreativitet og til at forfølge 
deres idéer og drømme for derved at opnå troen på, at de kan være nyskabende og skabe værdi 
for andre med deres viden. At forfølge sine idéer betyder også at have modet til at kunne 
fortælle om dem - og at have modet til at prøve igen og gå nye veje. 

MOD til at drømme stort 
Mod handler om at turde stå for og ved noget, at sige fra når nogen gør noget dumt, at stille 
spørgsmål og tænke skævt - og også at bede om hjælp, når der er noget, man ikke forstår. På 
Skorpeskolen skal alle elever have modet til at holde deres drømme i live og til at innovere med 
deres viden. Derfor har vi dagligt fokus på at skabe trygge og tydelige rammer for eleverne og 
børnehavebørnene, så de tør udtrykke sig på mangfoldige måder.   
 
”På Skorpeskolen sætter vi viden i spil” 
(Jesper Storm Nørskov, Rektor Skorpeskolen) 


