Værdigrundlag for Nibe Skole og DUS
Nibe Skole og DUS skal være et sted, hvor glade og trygge børn lærer meget såvel
fagligt som socialt.
Nibe Skole og DUS er for alle børn
Vi lægger vægt på, at alle børn kan få et godt undervisningstilbud og fritidstilbud hos os, også når et barn
har udfordringer af den ene eller anden art. Derfor samarbejder lærere og pædagoger om det enkelte barn
og inddrager forældrene i et tæt skole-hjemsamarbejde.

Nibe Skole er både en stor og en lille skole
Skolen er organiseret i normalklasser på 3-4 spor, en struktur-klasse og en DUS. DUS 1 er opdelt i tre
mindre miljøer for børnene i 0. til 2. klasse, mens DUS 2 for børn i 3. til 6. klasse er samlet i Dragehaven.
Vi søger at udnytte både den store og den lille skoles fordele. Den store skole giver et godt læringsmiljø, en
rationel drift og mulighed for at give mindre grupper et godt undervisningstilbud. Den lille skoles fordele
med trygge og overskuelige enheder udnytter vi ved at være organiseret i årgangsteams og have mindre
afdelinger i indskolingen (de aldersintegrerede indskolingshuse) samt at være organiseret efter
indskolingshusenes struktur i DUS’en.

Nibe Skole vægter skolestarten højt
På Nibe Skole har vi valgt en indskolingsmodel, hvor eleverne overvejende møder de samme teams af
lærere og pædagoger fra 0.-2. klasse. I indskolingen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om
børnenes skole- og fritidstilbud med vægt på sammenhæng i barnets hverdag mellem skole og DUS.

Nibe Skole vægter fagligheden højt
På Nibe Skole arbejder vi for, at alle børn skal lære så meget som muligt.
Indskolingens teams omkring børnene fra 0.-2. klasse er i et tæt samarbejde omkring børnene faglige
udvikling fra 0.-2. klasse.
I det øvrige skoleforløb er fagligheden bygget op omkring det enkelte fag, og elevernes indlæring følges
tæt.
Nibe Skole råder over et stort og moderne PLC, der stiller bøger, it og av-udstyr til rådighed for eleverne.
Alle elever fra 2.-9. årgang har fået udleveret en Chromebook til undervisningsbrug. De øvrige klasser har
klassesæt til deres rådighed.

Nibe Skoles arbejde med de praktisk, musiske og kreative fag
Der tænkes her på fag som billedkunst, musik, håndværk og design samt madkundskab. Vi råder til disse fag
over store og velindrettede lokaler, som danner grundlag for en undervisning af høj standard. Håndværk og
design har i 2018 fået store, nyindrettede lokaler til håndværk og design.
Under den Aalborg Kulturskole har skolen sit eget skolekor, der medvirker ved en lang række
arrangementer på skolen og i lokalsamfundet.

Værdigrundlag for Nibe Skole og DUS
Nibe Skole lægger vægt på medansvar
Vi søger gennem selvstændiggørende undervisning og aktiviteter og en samværsform præget af gensidig
respekt at skabe medansvar hos eleverne – medansvar for egen læring og medansvar for det gode
fællesskab.

Fællesskabet på Nibe Skole og DUS
Vores fællesskab er Nibe Skole og DUS. Vi er fælles om kammerater, fælles om undervisning og fælles om
DUS-aktiviteter. Vi arbejder for, at alle skal være med til at styrke dette fællesskab, så man føler medansvar
for, at det bliver et godt fællesskab. Vi har fællesskab i de mindre enheder, men det er også vigtigt for os at
styrke det store fællesskab gennem fælles arrangementer på tværs af klasser, afdelinger og spor for hele
skolen og hele DUS’en.
Elevrådene er en vigtig del af dette arbejde og støttes med kontaktlærere og økonomi.

Tryghed er et nøgleord for Nibe Skole og DUS
Det skal være trygt at gå på Nibe Skole, og det skal være trygt at komme i DUS’en.
Elever og personale skal kunne trives i skolens fællesskab. Trygheden bygger på åbenhed, ærlighed og
dialog.
Vi ønsker at være en mobbefri skole og arbejder løbende på at forebygge mobberi. Ledelse, lærere og
pædagoger går aktivt ind i at stoppe det, hvis det forekommer. Vi har en anti-mobbeplan, som vi arbejder
ud fra.
Når der i den enkelte familie opstår kriser i forbindelse med alvorlig sygdom eller død, er skolen parat til at
tage sig af barnet ud fra de vejledninger og principper, der er fastsat i vores sorgplan.
Vi har et trivselsteam på skolen, hvis opgave er at skabe bedre trivsel for de børn, der har det svært.

Sundhed skal være i fokus på Nibe Skole og DUS
Nibe Skole og DUS skal være sunde steder at være. Vi arbejder på at gøre vores madordning endnu sundere
og endnu mere attraktiv at benytte. Vi ønsker at have fokus på sund kost, motion og for medarbejdernes
vedkommende det psykiske arbejdsmiljø.
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