Bilag: Bidrag fra 3. møde til den samlede vision
Stikord:
Vi er sammen, selvom vi er forskellige
Se hvert enkelt barn og deres behov
Lære børn at det er ok at være anderledes
Lære børn at være tryg ved at stå ved den man er
Skab grobund for indre værdier med plads til mangfoldighed og forståelse
Vi skal sikre rammer, som rummer flere børn i det almene
Lærere og elever respekterer hinanden
Lærende fællesskaber
Levende læringsmiljøer
Langsom læring – som slowfood over for fast food
Livslang læring
Evnen til at løfte ”høj” og ”lav”
Lære at lære
De legende, lærende børn og unge
Kom frisk – gå glad og klog hjem
Evnen til at lære rigt og trives i forandring
Her står vi på tæer!
Vi skal være ambitiøse på vores børns vegne – både når det gælder faglighed og sociale kompetencer
Motiverede, nysgerrige, videbegærlige verdensborgere, der hviler i sig selv
Udsyn
Innovativt anker
Faglighed og fokus er fremsynet
Plads til udfoldelse
Forberedelse på den nye verden: digital dannelse – både teknisk og socialt. Må ikke blandes sammen med
flere devices i undervisningen.

Et bredt trivselsbegreb – faglig, social og personlig trivsel
Individ og fællesskab, tilhørsforhold
Fællesskab – sammen bliver vi klogere
Vi skal sikre stærke fællesskaber
Faglighed og fællesskab – som hinandens forudsætninger
Fællesskaber på tværs af dagtilbud og skoler
Børnene trives og går glade til og fra skole
Fællesskab, inddragende og aktivt nærværende med høj faglighed
Det gode børneliv
Vejen til det gode liv
Livslyst
Tryghed og mulighed for break fra teknologi, sociale medier og præstationspres
Vi skal sikre sammenhæng i børne- og ungelivet ved at tænke gode overgange og nedbryde siloer

Hele sætninger:
Sammen om det gode børne- og ungeliv formet af faglighed, tryghed og livsduelighed
Alle børn skal som en del af fællesskabet opnå deres fulde potentiale
Livsmod -et børneliv, som vores børn og unge ser tilbage på med glæde, dannelse og livsduelighed
Der er plads og støtte til individuel udvikling frem mod fælles fremtid/fællesskab
Vi rummer og favner diversitet både fagligt, socialt og personligt
Vi møder hinanden med medmenneskelighed og lige muligheder for alle
Hørsholm Kommune skal være et fyrtårn, som andre kigger på og søger inspiration hos
I Hørsholm Kommune er vi sammen om det gode børneliv bestående af trivsel og tryghed, der skaber
livsduelige børn, som udvikler sig fagligt og er klar til at bidrage til nutidens og fremtidens samfund

