PROFIL - Framgångsrikt lärande
VISION – Tillsammans förverkligar vi våra drömmar
Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja våra elevers
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. Det är genom människors drömmar och fantasi, kreativitet och initiativkraft som
samhällen utvecklas. På enhet Gudhem arbetar vi tillsammans för att eleverna ska få en bra grund
och kunna förverkliga sina drömmar.
På enhet Gudhem vilar det framgångsrika lärandet på följande stöttepelare:
Lärande
Läraren och eleven är våra viktigaste resurser för att uppnå god måluppfyllelse. Engagerade lärare
som skapar god stämning och skapar förutsättningar för ökad kvalitet. Vi lägger stort fokus på att se
helheter, genom att utveckla språket och ge redskap för att se sammanhang, att utveckla ett
medvetet och reflekterande tänkande. Vi vill ta till vara våra elevers naturliga drivkraft –
nyfikenheten. Vi strävar mot att arbeta ämnesövergripande och försöker finna nya och kreativa
vägar till kunskapen. Våra elever blir regelbundet bedömda om var de befinner sig i förhållande till
målet och återkoppling ges, som talar om hur de ska komma vidare mot målet. Forskning har visat
att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Ett av våra mål är att alla våra elever ska ta ett
personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. För att våra elever ska lyckas med detta är det
viktigt att de känner engagemang, meningsfullhet och lust i skolarbetet.
Trygghet
Vår skola är en öppen plats och en naturlig del av samhället. Verksamheten präglas av omsorg,
nyfikenhet, fantasi, lek och glädje. Här arbetar vi tillsammans, elever, föräldrar och personal, för en
trygg och kreativ arbetsmiljö, där hjärna, hjärta och hand samspelar med varandra. Vi arbetar
tillsammans för en verksamhet där vi skapar största utrymme för fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande. Enhet Gudhem är den lilla skolan där alla känner varandra och har en god
gemenskap. En skola där all personal känner engagemang och ansvar för alla elever.
Delaktighet
Vi ser elever och föräldrar som en viktig resurs. Vi har höga förväntningar på eleverna och tror på
deras möjlighet att utvecklas samt vet att de kan vara delaktiga i beslut om sin egen vardag. Vi tror
på att delaktighet skapar ett större engagemang och att det i sin tur skapar elever som själva vill nå
långt. På enhet Gudhem får eleverna successivt och med stigande ålder utöva ett allt större
inflytande över sin utbildning.

