PARKSKOLEN.DK

Børn kan - sund læring ...

Vores skole

O.- 9. KLASSE  EGET KØKKEN  SPIRERNE  FÆLLESSKAB  FANTASI

BØRN KAN - SUND LÆRING ...

PARKSKOLEN
Parkskolen er vort hjertebarn. Skabt med et ønske om at gøre
en forskel for nutidens børn og unge mennesker.

Vigtig
sætning

vi har ansvar for hinanden og hinandens liv. Alle mennesker er
værdifulde og skal behandles med respekt.

PÅ PARKSKOLEN VÆGTER VI

UDSYN OG INDBLIK

På Parkskolen vægter vi at gøre vores bedste for at forberede
eleverne til fremtidens udfordringer. Vores mål er at fremme
elevernes livsmod, selvværd og parathed til uddannelse, så
kompetencerne, som er iboende det enkelte barn, får de bedste betingelser for vækst.

Vi vægter udsyn og indblik i verden omkring os og den globale
fremtid. Vi ønsker, at eleverne er nysgerrige efter at forstå stadig mere af verden og være sultne efter at opleve. Eleverne
skal også opleve verden uden for skolen, hvilket vi sikrer gennem gæstebesøg fra andre lande og fremmede kulturer. Vi
begiver os også selv ud i livet, der omgiver os, blandt andet
ved ture ud i naturen, lejrskoleophold, biblioteks- og museumsbesøg og udlandstur for de ældste elever. Vi ønsker at give
eleverne udsyn, indblik og rummelighed.

NÆRVÆR OG ENGAGEMENT
Alle børn rummer styrker og potentialer. Børn går i skole for
at udvikle det, de kan, ikke fordi de mangler noget. Vi møder
børnene i forhold til deres individuelle udvikling, kompetencer
og behov. Vore lærere og pædagoger er dygtige og engagerede. De brænder for deres elever og begejstres af at følge elevernes udvikling.

SOCIAL INTELLIGENS
På vores skole vægter vi gensidig respekt. Det betyder blandt
andet, at vi lægger vægt på en positiv omgangstone mellem
hinanden. Derudover har vi fokus på positive holdninger og
gode vaner. Vi arbejder også med at udvikle elevernes evne
til at aflæse og navigere empatisk i fællesskabet. Dette gør vi
fx med trivselsdage for alle klasser og skolevenner, hvor store
elever hjælper de yngre med fx læsning eller matematik.
Vi tror på, at børn, der evner at tro på sig selv og samtidig giver
plads til andre får mere igen fra deres jævnaldrende og har det
godt med sig selv. Mobning tolereres ikke på vores skole, og vi
griber ind med det samme, hvis vi oplever optræk hertil.

SKOLEN BYGGER PÅ DEN KRISTNE KULTURARV
Vi læner os op ad Løgstrups etiske fordring med ordene: ”Den
enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at
han holder noget af dets liv i sin hånd”. Det betyder for os, at

KREATIVITET OG KUNST

Husk det nu

Citatet ”creativity takes courage” af Henri Matisse indrammer
meget præcist, hvad vi tænker om kreativitet. Vores elever
skal have mod til at udtrykke sig gennem forskellige former
for læring, blandt andet gennem bevægelse i undervisningen,
opførelse af cirkusforestilling, håndværk og design, lyrik og
kunst. Disse ting, tror vi, skærper livsmodet og glæden i det
enkelte menneske.

SKOLENS KØKKEN
Sunde og mætte børn lærer bedst. Sund mad er godt brændstof til hjernen. Med Parkskolens egen madmor sørger vi tre
gange om dagen for hjemmelavet mad til alle på skolen i form
af sunde snacks og måltider. Maden styrker indlæringen og
det sociale fællesskab. Man mobber ikke dem, man hygger og
spiser sammen med. Eleverne involveres i madlavningen for at
øge forståelse for sundhed og oplever glæde ved at servere for
sine kammerater. Vi ønsker, at læring i høj grad skal være en
sjov og kreativ proces, hvor børnene oplever, at de KAN. Derfor er det en stor glæde, når tidligere elever kommer forbi og
fortæller, hvad tiden på Parkskolen har betydet for dem. Det
sætter vi stor pris på!

ELEVERNE

Alle børn rummer styrker
og potentialer
Børn går i skole for at
udvikle det, de kan.
Fagligheden er en kerne i alt.

KØKKENET

Sunde og mætte børn
lærer bedst.
Hjemmelavet mad serveres
3 gange dagligt.

SPIRERNE

LÆRERNE

Engagerede og dygtige medarbejdere som ser det enkelte
barn og evner at sætte sig i
modtagerens sted.

Førskolen - Læring starter med
relationen – opstart
som en sjov kreativ proces
for de mindste.

FORÆLDRE

Vi har engagerede
forældre og et godt
samarbejde med hjemmene.

RØDDERNE

Vores SFO, med plads til leg,
udvikling og godt
kammeratskab på tværs
af køn og alder.

tegnet af Emilie fra 5. klasse

TRIN FOR TRIN GENNEM

VORES LILLE PARK

Børnene har lærere, som er helt i øjenhøjde med dem.
Spiller, spiser, hygger, snakker og griner med dem. Og ikke
mindst lytter med hjertet. Børnene har de absolut bedste
omstændigheder at vokse i, både menneskeligt og fagligt.

"

Heidi - Mor til Lukas i 9. klasse

"

"

Parkskolen er en skole med et stort hjerterum,
og vi oplever, at han bliver set og hørt præcis
som den dreng, han er. Det gør, at han i dag er
vokset til en dreng fyldt med tro på sig selv.
Rikke - Mor til Thomas i 3. klasse

Vi er super glade for det gode samarbejde, vi
har med skolen. Vi føler, vi bliver taget alvorligt, og der bliver taget god hånd om vores
barn. Der er plads og hjerterum, og der bliver
brugt ressourcer på at hjælpe, selv på skæve
tidspunkter. Det sætter vi stor pris på.

Helle - Mor til Ida Marie i 0. klasse

"

Vi oplever, at vores søn er blevet glad igen, og han
fortæller gerne om sine dage på skolen, hvilket han aldrig
gjorde tidligere. Vi ville ønske, at han havde startet på
Parkskolen for længe siden. De kan bare noget, når
det handler om empati og at se det enkelte barn.
Her er man gode ved hinanden og ser
muligheder i stedet for begrænsninger.
Pia og Lars Bo - Forældre til Frederik i 5. klasse

"

Citater fra nogle af vores forældre ...

"

"

"

Øjeblikke på Parkskolen ...

VORES LILLE HISTORIE OM NOGET STORT

DIN FREMTID
Parkskolen åbnede for første gang dørene i 2006.
Dengang var der 32 børn på flere årgange. I dag
rummer skolen 190 elever fra førskole til og med 9. kl.
Parkskolen blev grundlagt som friskole, siden er vi
vokset støt og roligt til i dag, at rumme cirka 170
elever. I 2011 fik vi helt unikke rammer i hjertet af
Herning. I en af byens få bevaringsværdige bygninger,
der oprindeligt husede Herning Gymnasium. Skolen
blev tegnet i 1951 ud fra datidens revolutionerende
reformpædagogik. Med brede døre og store vinduer
skabte arkitekten en skole med lys, luft og rum til
inspiration. I dag stortrives Parkskolen på mere end
3200 kvm i den historiske bygning.

Den er naturligvis tilpasset moderne undervisningsformer, med tanken om inspirerende omgivelser, lys, luft og rum til at lære. Indendørs med
blandt andet nyindrettet køkken og madmor, som
hver dag sørger for sunde måltider og sunde snacks
til eleverne. Foruden de lyse klasseværelser danner
vores smukke aula rammen om fællessamlinger,
foredrag, julefest og alle andre former for sociale
aktiviteter. Udenfor har forældre med frivilligt arbejde
sørget for ligeledes inspirerende og populære
legeområder til bevægelse, hygge og snak. Kig med
indenfor i en skole der giver alle børn mod på livet.
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