
Skolepolitik i Hjørring Kommune 

- unikke skoler i et fælles skolevæsen
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Forord
Børne-, Fritids- og Undervisningsudval-
get har i foråret 2018 i en involverende 
samarbejdsproces mellem forældre, ele-
ver, ledere, medarbejdere og forvaltning 
udarbejdet en ny skolepolitik. Afsættet 
for skolepolitikken er Børne-, Unge- og 
Familiepolitikken i Hjørring Kommune, 
folkeskoleloven samt de nationale mål for 
folkeskolen. 

Skolepolitikken henvender sig til alle jer, 
der arbejder på skoleområdet i Hjørring 
Kommune og til andre, der har interesse 
for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Formålet med skolepolitikken er at sætte 
en fælles retning for udviklingen af skole-
området i Hjørring Kommune og herved 
skabe mulighed for strategisk prioritering 
af nuværende og kommende indsatser for 
elevernes læring, trivsel og dannelse. 

Mangfoldighed og forskellighed er en 
styrke i folkeskolen. Med den nye skolepo-
litik er vi med til at sikre, at netop mang-
foldigheden i folkeskolen bliver en del af 
den fælles retning for skoleområdet.

At vi i fællesskab har kunnet udvikle og 
formulere en skolepolitik, der sætter fæl-
les retning for skoleområdet i Hjørring 
Kommune i de næste år, er et godt grund-
lag for, at vi sammen udvikler vores fælles 
folkeskole. Der skal lyde en stor tak til alle, 
der har givet deres bidrag.

Politikken skal nu omsættes til praksis. Vi 
ser frem til at se den leve og har stor tillid 
til, at der fortsat arbejdes ambitiøst med 
skolepolitikkens mål, så den bliver til gavn 
for vores elever. Vi glæder os til at komme 
i dialog med jer medarbejdere tæt på ele-
verne og se, hvordan de strategiske mål 
bliver omsat til praksis sammen med ele-
verne.

Rigtig god arbejdslyst!

Mai-Britt Beith
Formand for Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalget

Venlig hilsen

Godkendt i Byrådet i 2018.
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Mål for skoleområdet i Hjørring Kommune

De fem strategiske mål

FÆLLESSKAB
Eleverne oplever at være 
inkluderet i fællesskaber.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Forældre og skole samarbejder i dialog, 

åbenhed og gensidig respekt.

SUNDHED
Eleverne oplever mental 

og fysisk sundhed.

MEDBORGERSKAB
Eleverne udvikler sig som 

demokratiske medborgere.

LÆRING OG TRIVSEL
Eleverne lærer, trives og dannes i et 

tillidsfuldt og udviklende miljø.

VÆRDIGRUNDLAG

I Hjørring Kommune har alle elever ret til gode, lærende 
og trivselsfremmende rammer i deres skoleliv. Alle elever har evner og 
styrker, som løbende skal opdages og udvikles i samspil med andre i 

de fællesskaber, som eleverne er en del af i skolen.

Alle elever skal have mulighed for 
at udvikle sig til robuste og livsduelige 

mennesker, som mestrer livet.

mål, som er fælles for alle skoler i Hjørring 
Kommune. 

Den enkelte skole vil sammen med 
skolebestyrelsen, elevrådet og skolens 
MED-udvalg arbejde med deres oversæt-
telse af målene til konkrete mål og ind-
satser. I samarbejde med forvaltningen vil 
skolen løbende følge op på og evaluere 
mål og indsatser.

5

Skolepolitikken består af et værdigrund-
lag og fem strategiske mål for skoleområ-
det i Hjørring Kommune.

De fem mål beskriver et fælles kommunalt 
ambitionsniveau med afsæt i temaerne i 
Børne-, Unge- og Familiepolitikken: Fæl-
lesskab, Sundhed, Forældresamarbejde, 
Medborgerskab og Læring og trivsel. 

Skolepolitikken har et bredt fokus, og 
der er tæt sammenhæng mellem de fem 
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Fællesskab

I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe 
muligheder for gode fællesskaber for 
alle elever. Gode fællesskaber skal være 
mangfoldige, så alle elever kan deltage, 
uanset fysiske, personlige og sociale ud-
fordringer. Eleverne skal opleve at være 
inkluderet i fællesskaber, som giver dem 
bedre mulighed for at udvikle sig til robu-
ste og livsduelige mennesker, der mestrer 
livet.

MÅL: 
Eleverne oplever at være 
inkluderet i fællesskaber.
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Sundhed

I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme 
lighed i sundhed, uanset elevernes sociale 
og kulturelle baggrund. Sundhed rummer 
både fysisk og mental sundhed. Trivsel og 
velvære er væsentligt for at lære, trives og 
udvikle sig som menneske. Med skolens 
fokus på mental og fysisk sundhed, får 
eleverne mulighed for at leve et sundt og 
aktivt liv og dermed skabe grundlaget for 
at udvikle sig som robuste og livsduelige 
mennesker, der mestrer livet.

MÅL: 
Eleverne oplever mental 
og fysisk sundhed.
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Forældresamarbejde

I Hjørring Kommune ønsker vi at priori-
tere et godt forældresamarbejde, fordi 
forældrene er de mest betydningsfulde 
mennesker i elevernes tilværelse. Vi ser 
forældrene som væsentlige samarbejds-
partnere. Skolen skal styrke et godt foræl-
dresamarbejde, der er forankret i dialog, 
åbenhed og gensidig respekt med det 
formål sammen at skabe de bedste ud-
viklingsmuligheder for elevernes læring, 
trivsel og dannelse.

MÅL: 
Forældre og skole 
samarbejder i dialog, åbenhed 
og gensidig respekt.
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Medborgerskab

I Hjørring Kommune ønsker vi, at eleverne 
dannes som demokratiske medborgere. 
Medborgerskab baseres på grundlæg-
gende værdier som dialog, accept, re-
spekt og åbenhed - værdier, vi skal møde 
hinanden med i skolen. Eleverne skal klæ-
des på til at være en aktiv og ansvarlig del 
af skolen og samfundet ved blandt andet 
at tage et socialt medansvar.

MÅL: 
Eleverne udvikler sig som 
demokratiske medborgere.
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Læring og trivsel

I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe 
gode muligheder for alle elevers læring, 
trivsel og dannelse. Der skal være mulig-
hed for både faglig, social og personlig 
læring og udvikling. Eleverne skal udfor-
dres, så de lærer og trives, så godt de kan, 
uanset social og kulturel baggrund. Sko-
len skal derfor have fokus på at udvikle sig 
som et professionelt læringsfællesskab, 
der styrker kompetente og engagerede 
medarbejdere og ledere.

MÅL: 
Eleverne lærer, trives 
og dannes i et tillidsfuldt og 
udviklende miljø.



Hjørring Kommune
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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