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Ryå Efterskole

Vores vision
- vores ledestjerne

Vores mission
- vores rolle og opgave

Vores værdier
- hvad vi lægger vægt på

August 2012

Forord
Vision, mission og værdier på Ryå Efterskole er skabt i en længerevarende proces, hvor
samtlige medarbejdere i den seneste fase på et personalemøde i marts 2012 har været
med til at lægge grundstenene til vision, idé- og værdigrundlaget.
En arbejdsgruppe har herefter arbejdet med den konkrete udformning, og på et personalemøde i juni 2012 er der arbejdet med bl.a. forståelsen, og hvordan vision, mission og
værdier kan bruges i det konkrete daglige pædagogiske arbejde på skolen.
Ledelsen og Samarbejdsudvalget har i august 2012 besluttet nærværende udgave i dette
hæfte.
Det er endvidere også hensigten, at visionen, missionen og værdierne skal være det bærende element i de ting, ledelse og medarbejdere foretager sig, de beslutninger som træffes og den måde, opgaverne bliver udført på.
Visionen, missionen og værdierne skal tillige bidrage til, at medarbejderne og elever
oplever et tilhørsforhold og en fællesskabsfølelse, og det skal være grundlaget for samarbejdet mellem elever, forældre, medarbejdere og øvrige samarbejdsparter.

Den 12 august 2012

Ledelsen og SU
Ryå Efterskole
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Vision for Ryå Efterskole
Ved visionen for Ryå Efterskole forstår vi en kortfattet formulering af den ledestjerne/ programerklæring/ idealtilstand, der gælder for skolen.

På Ryå Efterskole er vi
alle i en positiv udvikling

Mission for Ryå Efterskole
Ved Ryå Efterskoles mission forstår vi en stillingtagen til skolens eksistensberettigelse (hvorfor
er vi her egentlig, hvilke opgaver skal vi løse, og hvad vil verden mangle, hvis vi ikke var der?).

Ryå Efterskole er en skole, der styrker
unges læsefærdigheder
og personlige udvikling

”De 5 værdier” på Ryå efterskole
Ved værdierne på Ryå Efterskole forstår vi de værdier/ spilleregler, der ønskes lagt til grund for
beslutninger og fremmet i forhold til elever, forældre, medarbejdere og andre interessenter. Med
andre ord er værdierne således det, som vi ønsker at ”stå på tæer” efter på skolen.

Værdi: Vi lægger vægt på tryghed og trivsel
Værdi: Vi har et godt samarbejde og gode relationer
Værdi: Vi har fokus på ”det ordentlige menneske”,
”dannelse” og ”en god kultur” i hverdagen
Værdi: Vi har et forpligtigende fællesskab
Værdi: Vi er kompetente og veluddannede medarbejdere
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”De 5 værdier” med forståelser på Ryå Efterskole
Vi lægger vægt på tryghed og trivsel
Herved forstår vi, at
- Den enkelte elev er glad for at gå på skolen
- Forældrene er glade for deres barns skole
- Der er gode relationer mellem medarbejdere og elever
- Vi lægger vægt på forudsigelighed
- Der er tydelige og enkle rammer i hverdagen
- Der er en god stemning og et godt humør på skolen

Vi har et godt samarbejde og gode relationer
Herved forstår vi, at
- Vi lytter til hinanden inden vi handler
- Der er et godt samarbejde på skolen
- Der er et godt skole/hjem samarbejde
- Der er et godt samarbejde med bestyrelsen
- Vi har et godt forhold til vores samarbejdsparter
- Vi tør intervenere i en andens liv

Vi har fokus på ”det ordentlige menneske”,
”dannelse” og ”en god kultur” i hverdagen
Herved forstår vi, at
- Vi lægger vægt på ærlighed
- Vi gør, det vi siger
- Vi lægger vægt på gensidig respekt
- Vi lægger vægt på tolerance
- Vi viser hensyn til hinanden i dagligdagen
- Vi tiltaler hinanden i positive vendinger

Vi har et forpligtigende fællesskab
Herved forstår vi, at
- Den personlige udvikling er grundlag for en styrkelse af fællesskabet
- Alle er medansvarlige for at skabe et fællesskab
- Vi kan have forskellige meninger, men når der er truffet en beslutning, så følger vi den

Vi er kompetente og veluddannede medarbejdere
Herved forstår vi, at
- Der er særlig fokus på den enkelte elevs forudsætninger for læring
- Den enkelte medarbejder er dygtig på sit fagområde
- Det enkelte team arbejder godt sammen
- Vi stiller spørgsmål til det, vi gør
- Vi er nytænkende
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