
  VELKOMMEN TIL
     DIN OG MIN

www.klostermarksskolen.dk

En sund skole lever sundt. Det vil sige at 
den anvender ressourcer, vand, strøm 
og varme på en fornuftig måde og er 
opmærksom på at lære børn og voksne om 
sundhed, kost og livsstil. 

Vi fokuserer på skolens anvendelse af energi 
og søger vedvarende energiløsninger, og vi 
skaber mulighed for overvågning og opmærk-
somhed på, hvordan vi bruger el, vand og 
opvarmning. 

Vi arbejder med elevernes livsstil og giver 
mulighed for en skoledag med bevægelse, 
frisk luft og sund kost.

    ENERGI
TIL MERE
     Miljø og sundhed 
                 på dagsordenen

Hos Klostermarksskolen søger vi kon-
stant nye måder at gøre skolen endnu 
bedre på. Derfor har vi sat gang i en 
række målrettede initiativer, der på-
virker din og min fremtid. Tilsammen 
kalder vi dem

Klostermarksskolen vil gerne være synlig 
og stolte af en god skole. Både internt i 
forældre- og vennekreds, og udadtil til kom-
mende elever og til forældre, som i fremti-
den skal vælge en skole til deres børn.

Vi vil forstærke skolens grafiske profil i form 
af logo, hjemmeside-layout og trykte materi-
aler. Vi ønsker at kommunikere vores skole-
tilbud og undervisningens mange aktiviteter 
via digitale og trykte medier, ligesom sociale 
medier vil indgå i kommunikationen af skolens 
tilbud og syn på, hvad vi mener er ”den gode 
skole”. 

FOKUS PÅ 
    RELATIONER
     Vi er stolte af vores skole  
          - og vil gerne 
       dele det med andre



Vi ønsker at tilbyde skolegang i tidssva-
rende lokaler, der understøtter en god 
undervisning og trivsel for både elever og 
ansatte. Det betyder løbende vedligeholdel-
se og fortsat udbygning og modernisering 
af skolens bygninger.

Med fokus på skolens økonomistyring og med 
fornuftig anvendelse af vores ressourcer vil 
vi skabe et solidt økonomiske grundlag for 
Klostermarksskolen. Så er vi i stand til at hol-
de de nuværende bygninger og arealer i god 
stand og indenfor nær fremtid udvide skolen 
med nødvendige faglokaler, fællesarealer og 
legeplads.

Børn skal møde dygtige og engagerede 
voksne, der vil og kan noget med undervis-
ning og pædagogisk arbejde. Vi vil sikre, at 
skolens ansatte er veluddannede og orien-
teret om viden og pædagogisk forskning, 
der skaber en god skoledag og undervisning 
på et højt fagligt niveau.

Faglighed, fællesskab og personlig udvikling 
er skoleværdier med basis i Klostermarks-
skolens traditioner og solide erfaring altid 
orienteret efter nye metoder, materialer og 
udviklingsmuligheder. Klostermarksskolen 
har fokus på efteruddannelse, samarbejde og 
godt arbejdsmiljø for alle voksne på skolen.

Klostermarksskolen tilbyder undervisning, 
og vi vil gerne give eleverne det bedst 
mulige udbytte af en skolegang, der tager 
udgangspunkt i elevernes forudsætninger 
og muligheder.

Børns trivsel, såvel i skolen som derhjemme 
og blandt kammerater, er en forudsætning 
for et godt udbytte af undervisningen. Vi vil 
gerne tilbyde børn og forældre mere end blot 
undervisning: Lektiehjælp, specialundervis-
ning, talentudvikling, rådgivning om familieliv 
og børn, hjælp i krise- og sorgsituationer og 
gode oplevelser sammen med kammerater.

    SKOLE MED 
FACILITETERNE
     I ORDEN
 Vi skaber plads til de 
 bedste fysiske rammer

UNDERVISNING
          I FRONT
   På forkant med den nyeste viden

      TILBUD, 
  DER MATCHER 
FAMILIENS BEHOV
 Fordi trivsel fremmer læring

Med udgangspunkt i en klassisk dansk pri-
vatskoletradition er Klostermarksskolen en 
del af den globale tidsalder, og vi ønsker at 
vores elever møder den store verden både 
i den daglige undervisning og i mødet med 
skoler og elever i andre lande. 

Klostermarksskolen arbejder sammen med 
skoler i Tyskland, Frankrig og USA og gen-
nemfører årlig elevudveksling og lærersam-
arbejde med skoler i udlandet. Både som et 
led i sprogundervisningen og som en generel 
orientering i, hvilke værdier og kvaliteter vi 
kan lære af andre lande og kulturer. Såvel 
fysisk som digitalt er den store verden tæt 
på det liv, som vi ønsker at kvalificere skolens 
elever til.

     GLOBALT
           UDSYN
 Skole på tværs af grænser


