
 

MISSION, VISION og VÆRDIER  
på VESTBYEN 

 
MISSION: Vi danner og uddanner børn til hele livet. 

 
 
VISION: VESTBYEN Friskole skal kendes på nærhed, kvalitet og et udfordrende læringsmiljø. 
 

Derfor prioriterer vi i skolens fag og øvrige liv følgende områder: 
 

 

Dette når vi gennem vores tre bærende værdier TRIVSEL, FAGLIGHED og FÆLLESSKAB. 

Åben skole Oplevelser Innovation Kultur og dannelse Forældresamarbejde 
Vores elever møder 
virkelighedsnære 
læringsmiljøer i 
samspil med 
forenings-, kultur- og 
erhvervsliv. 

Vores elever får minder 
for livet gennem 
læringsforløb med 
ekskursioner og ved 
overnatninger lokalt, 
nationalt og 
internationalt. 

Vores elever møder 
læringsforløb, hvor 
de støttes i at tænke 
kreativt samt 
omsætte og formidle 
det i praksis. 

Vores elever bliver 
fortrolige med den 
fælles kulturarv og 
den almene 
dannelse. 
 

Vores elever og 
forældre har 
indflydelse og ansvar. 
Forældrene er den 
største ressource i 
barnets liv. 
 



 

VÆRDIER 
Vores værdier skal være en naturlig del af hverdagen og er grundlæggende for, hvordan vi er skole. 

 

Trivsel 

På VESTBYEN skaber vi trivselsstærke miljøer gennem anerkendelse, positive forventninger, tydelige rammer og 
gensidig respekt for hinanden. Trivsel en forudsætning for, at det enkelte barn kan lære og udvikle sig socialt. 
VESTBYEN skal være et sted, hvor der er tid og ro til fordybelse og tryghed for alle. Vi vil skabe et miljø, hvor vi ser alt 
det gode, børnene gør, og opmuntrer dem til at gøre endnu mere af det. 

 

Faglighed 

På VESTBYEN leverer vi et bredt og højt fagligt niveau indenfor humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske 
fag. Undervisningen tilrettelægges således, at barnet udfordres og tilgodeses og samtidig indgår i et vigtigt fællesskab 
med de øvrige børn. Vi prioriterer en alsidig og varieret skoledag, som giver anledning til glæde og begejstring. 

 

Fællesskab 

På VESTBYEN indgår både børn, personale og forældre i et stort og nært fællesskab på tværs af skole, hjem og det 
omgivende samfund. Vi lægger vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Vi arbejder med den 
enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet. Det er udgangspunktet for et godt læringsmiljø. 
 



 

Herunder kan du læse, hvordan skolens vision indtil videre har udmøntet sig i praksis.  
 
Vision: VESTBYEN Friskole skal kendes på nærhed, kvalitet og et udfordrende læringsmiljø. 
 
Derfor prioriterer vi i skolens fag og øvrige liv følgende områder: 
 

 

 

 

Åben skole Oplevelser Innovation 
 

Kultur og dannelse Forældresamarbejde 

Vores elever møder 
virkelighedsnære læringsmiljøer i 
samspil med forenings-, kultur- 
og erhvervsliv. 

Vores elever får minder for livet 
gennem læringsforløb med 
ekskursioner og ved 
overnatninger lokalt, nationalt og 
internationalt. 

Vores elever møder 
læringsforløb, hvor de 
støttes i at tænke kreativt og 
omsætte og formidle det i 
praksis. 

Vores elever bliver fortrolige med 
den fælles kulturarv og den 
almene dannelse. 

Vores elever og forældre har 
indflydelse og ansvar. 
Forældrene er den største 
ressource i barnets liv. 
 

Derfor har vi bl.a. gjort følgende: Derfor har vi bl.a. gjort følgende: Derfor har vi bl.a. gjort følgende: Derfor har vi bl.a. gjort følgende: Derfor har vi bl.a. gjort følgende: 
Samarbejde med: 
VGF. 
HH90. 
Dragons. 
Roklubben. 
HTX. 
TTH. 
Nr. Vosborg. 
Naturfagsmaraton. 
Volleystævne. 
Skole-OL. 
Nomi. 
Rensningsanlægget. 
Forældrearbejdspladser. 
Andre skoler. 
M.m. 

Ekskursioner til bl.a. Hjerl Hede, 
Jyllands-Akavariet, St. George 
Museum, bondegård, Tinkerdal, 
Limfjorden, Givskud Zoo, Aqua 
Silkeborg m.m. 
Overnatninger efter denne plan: 
Førskole: Humlum-lejren. 
0.-3.kl.: Remmerstrand-lejren. 
4.kl.: Hyttetur. 
5.kl.: Thorsminde Naturskole. 
6.kl.: Bornholm. 
7.kl.: Morsø Landbrugsskole. 
8. og 9.kl.: Berlin. 

Fem årlige temauger. 
Undervisningsforløb med fokus 
på at tænke anderledes.  
Fremlæggelser ved 
fællessamlinger. 
Fremlæggelser over for forældre  
Projektopgaver. 
Erhvervspraktik. 
Bizworld-temauge. 
Foredrag. 

Fællessamlinger. 
Sangtraditioner. 
Fortællinger. 
Højtider. 
Bibliotek. 
Kunstmuseum. 
Skulptur-tur i Holstebro. 
Ellebæk Kirke. 
Sognekirken. 
Naturkendskab. 
SOS-børnebyerne. 
Små og store venner. 
Fokus på den gode opførsel og på 
sproget til og om andre. 
 

Opstartssamtaler. 
Skole-hjemsamtaler. 
Forældremøder. 
Klasseforældreråd. 
Åbent hus hver dag. 
Inddragelse af forældrenes 
ressourcer i undervisningen. 
Arbejdsdage.  
Fokus på tydelig kommunikation 
mellem forældre og skole. 
Forældreundersøgelse. 


