
 

 

Ordrup Skole – Relationer og fællesskab 

På Ordrup Skole er det vores ambition, at udfordre og understøtte hvert enkelt barn og ung, så de 

får muligheden for at udfolde deres potentialer. 

Vi ser forskellighed som en styrke. Derfor har vi læringsmiljøer, der er præget af fællesskab, 

anerkendelse, deltagelse og stærke relationer.  

 

Individ og fællesskab 
 

På Ordrup Skole arbejder vi først og fremmest i et dialektisk forhold mellem individ og fællesskab.  

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og udvikler strukturer omkring det for at skabe de 
bedste muligheder for dets læring og udvikling. 

I arbejdet med børnenes individuelle udvikling, både fagligt, personligt og socialt, fokuserer vi på nærmeste 
udviklingszone for hver enkelt. Alle børn og unge skal udfordres og understøttes, hvor de er, og de skal 
gennem arbejdet med synlig læring styrkes i at kende deres egen læringsveje og læringsmål. Det fordrer 
lærere og pædagoger, der ser læring gennem elevernes øjne og er fortrolige med en vifte af strategier for 
både faglig læring og menneskelig udvikling til at opbygge elevernes viden og forståelse i flere dybder. 
Ligesom både lærere og pædagoger må være fortrolige med at give systematisk feed-back og feed-forward.  



Det fordrer også lærere og pædagoger, der bringer sig selv tæt på det enkelte barn for at opbygge en stærk 
relation, som er en grundsten i at kunne udfordre og understøtte barnet. 

Samtidig lægger vi vægt på, at Ordrup Skole er Vores Skole – et stærkt fællesskab. 

Mennesker lærer i et samspil med andre. Derfor kan læring for den enkelte aldrig tages ud af den fælles 
kontekst, som vores skole er. Børn og voksne har brug for at kunne spejle sig i andre for at kunne udvikles, 
hvorved udviklingen af selvet bliver en dialektisk proces mellem selvet og omgivelserne, hvoraf de voksne 
omkring barnet både i form af dets forældre og de professionelle omkring barnet spiller en væsentlig rolle. 

Barnets udvikling af evnerne til tænkning og læring tager udgangspunkt i socialt samspil, hvor aktiviteterne 
først foregår interpsykisk og først herefter internaliseres. 

På Ordrup Skole skal alle børn opleve sig selv og hinanden som vigtige dele af fællesskabet. Alle skal udvise 
respekt for den fælles skole og for de andre børn og medarbejdere som er en del af den. 

På Ordrup Skole er der plads til forskellighed i fællesskabet – plads til at være den, man er. 
Det er ikke ensbetydende med, at alt er tilladt eller at man kan agere som man vil. Der er netop tale om et 
forpligtende fællesskab, hvor alle har medansvar for at opretholde den gensidige respekt og følge fælles 
normer. 

At vi arbejder med sådanne differentierede børnefællesskaber betyder, at vi indenfor det fællesskab, som 
en klasse, afdeling eller skolen er, differentierer i forhold til børnene på mange parametre; Vi differentierer 
i undervisningens tilrettelæggelse med differentierede læringsmål. Vi differentierer i aftaler med og 
omkring børnene, således at alle børn ikke stilles samme krav. Vi differentierer i brugen af hjælpemidler i 
klassen mm. 

”Retfærdighed betyder ikke, at alle får det samme. Retfærdighed betyder, at alle får, hvad de har brug for.” 

Relationer og anerkendelse  
 

Når vi gerne vil udfordre og understøtte den enkelte og samtidig gerne vil sikre et stærkt fællesskab, 
afhænger meget af de professionelle lærere og pædagogers relationsarbejde med børn og unge. 

På Ordrup Skole arbejder vi med voksen-barn relationerne ud fra anerkendende principper, med baggrund i 
positiv psykologi og systemisk teori. 

Vi ser relationen som den mindste størrelse – med dette beskriver vi, at vi altid ser individet i kontekst. 
Hvordan barnet reagerer, er aldrig alene afhængigt af barnet selv, men altid et resultat af flere faktorer, 
herunder hvad vi som professionelle tænker, gør og hvordan vi er omkring barnet – med andre ord vores 
effekt på barnet. Det er altid læreren/pædagogen der er ansvarlig i relationen, og vi må således også altid 
stille os nysgerrige omkring vores effekt på børnene i vores møde med dem. 

 Vi ser lærere og pædagogers relationsarbejde som afgørende for arbejdet med både individ og fællesskab, 
og lægger vægt på, at vi også i vores relationsarbejde er anerkendende, ressourcefokuserede og refleksive. 



Vores syn på voksen-barn relationen bygger på otte temaer for godt samspil, som vi har et fælles sprog 
omkring, og som vi bruger som baggrund for fælles, faglig refleksion: 

 

Den professionelle lærer og pædagog indgår som det, man kan kalde medspillende modspiller i forhold til 
barnet eller børnegruppen, hvor man konstant arbejder både bekræftende og udfordrende. Dette med- og 
modspil kan opstilles i fire strukturer:  
Se mig som den jeg er – udvikler selvhævdelse og selvfremstilling 
Vis mig hvem jeg kan blive – Udvikler betydningsdannelse og idealisering 
Lad mig være som dig – udvikler samhørrighed 
Udfordr mig uden at knægt mig – udvikler mestrings- og kompetenceudvikling. 

Intentioner og ressourcer 
På Ordrup Skole ser vi mennesker som intentionelle. Der er med andre ord ikke børn, der kommer i skole 
for ikke at lykkes. Der er ikke børn, der kommer i skole for ikke at lære eller for ikke at have gode venner. 
Med det i baghovedet forholder vi os nysgerrige og refleksive omkring barnet, også når dets adfærd eller 
udvikling ikke står mål med de positive intentioner, vi tager som givet, det besidder. 

Vi søger altid at skabe grobund for børnenes trivsel og udvikling og i dette arbejde er vi optagede af, at 
opdage og dyrke ressourcerne i den enkelte og i fællesskabet ud fra en forståelse af, at hvis vi undersøger, 
hvad der virker – så bliver vi eksperter i det, der virker. 

Ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang bygger vi på, at sprog skaber virkelighed, og at vi gennem en 
vedholdende indsats på at tegne tydelige, positivt definerede billeder af den ønskede fremtid (hvad enten 
det er forløbet af den næste lektion, drengegruppens adfærd i frikvarteret eller skolens udvikling) øger 
mulighederne for at lykkes. Det betyder også, at vi i forhold til børnene arbejder med anvisninger i stedet 
for forbud. 

Det skaber motivation hos børn (og voksne) at tage udgangspunkt i ressourcerne, og at blive mødt med 
positive forventninger. En motivation, der også kan bruges til at give mod på udvikling af nye områder, hvor 



man ikke tidligere har haft stærke ressourcer. Vi ser igen her på værdien af, at lærere og pædagoger 
omkring barnet sikrer tilpasse udfordringer og skaber de rette, trygge rammer, positive forventninger og 
plads til at fejle. 
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På Ordrup Skole 

- Møder og mødes vi med 

anerkendelse 

- Gør alle deres bedste 

- Støtter vi hinanden  

- Udfordrer vi hinanden 

- Behandler vi børnene forskelligt 

- Er alle en del af fællesskabet 

- Bidrager alle til fællesskabet 

- Laver vi fejl 

På Ordrup Skole 

- Respekterer vi hinanden 

- Er børn først og fremmest børn 

- Er vi opmærksomme på vores 

effekt på andre 

- Giver vi plads 

- Giver og får vi modspil 

- Er vi forskellige 

- Er vi tæt på hinanden 

- Siger vi, hvad vi gør og gør vi, hvad 

vi siger 


