
Visionen: Det vi sammen stræber efter. Den skole vi gerne vil udvikle. 

Nivå Skoles vision kan sammenfattes i følgende sætning: 

Vi lærer i virkeligheden sammen - gennem aktive, kreative og meningsfulde processer. 

Vi ønsker at udvikle en skole, hvor det er spændende at gå i skole. Den virkelige autentiske 

verden skal være en del af vores hverdag og vores arbejde med skolens fag. Virkeligheden 

motiverer, da vi bliver grebet af indholdet, og fordi der er brug for vores indsats. Vi lærer ikke 

bare for at lære, men vi lærer noget vi kan bruge i vores liv i fremtiden. Vi lærer at få noget til 

at ske, at skabe noget og lave forandringer. 

Vi lærer at tage ansvar for os selv, for hinanden og for verden omkring os. Fokus på 

virkelighedens udfordringer giver os lyst til at deltage, til at lære og til at gøre os umage.  

Vi stræber efter en skoledag fyldt med aktivitet, kreativitet og samarbejde, hvor der er tid til at 

udforske, at fordybe sig og tid til at eksperimentere, med støtte til at træne, være vedholden 

og komme i mål. Her er plads til at lære på mange måder, og i skolens indretning er der 

læringsarenaer, der passer til alle. 

På Nivå Skole ser vi forskelligheder som en styrke – her er der brug for alle. Vi bliver set for den 

vi er og for det vi kan, vi bliver taget alvorligt og taget med på råd. Vi er nysgerrige mennesker, 

der tror på hinanden, udfordrer hinanden og vi er altid klar til at hjælpe hinanden videre. 

Vi har gode og sunde fællesskaber og vi passer på hinanden. Det er VORES skole! 

 

Nivå Skoles vision  

Nivå Skoles ledelse og medarbejdere har i november 2020 sat et foreløbigt punktum for det 

visionsarbejde, som vi startede i efteråret 2019.  

I 2025 samles Nivå Skole og SFO’er i en nybygget skole, der bliver centralt placeret i en nyt Nivå 

Bycenter. Ud over en ny skole vil der blive bygget et plejecenter, et kulturhus og et nyt bibliotek, 

hvilket vil gå under én fælles betegnelse – Generationernes Hus. 

Visionen beskriver det som vi ønsker at udvikle sammen frem mod den nye skole og beskriver 

dermed også vores ståsted i Generationernes Hus projektet. 

 



Principper – sådan vil vi arbejde for at bane vejen for vores vision    

Skoledagen skal byde på rigt varierede undervisnings-, lærings- og organiseringsformer, hvor vi 

skaber spændende, relevante og nødvendige deltagelsesmuligheder for alle. 

Fagligheden på Nivå Skole skal vokse ud af meningsfulde og autentiske kontekster i kreativt 

samspil med natur, samfund og mennesker.  

Generationernes Hus er vores primære læringsarena, og vi vil her arbejde aktivt med og 

inddrage vores lokalsamfund. 

Vi kommunikerer positivt, anerkendende, respektfuldt og styrkebaseret – og vi har høje, 

realistiske forventninger til alle børn og unge. 

Vi arbejder mod fleksible skemaer og selvstyrende årgangsteams. Vi er i konstant pædagogisk 

og didaktisk udvikling inden for den spillebane visionen kridter op. Eleverne skal inddrages 

aktivt i planlægning af undervisningsforløb og skal betragtes som forskere i egen 

læringspraksis. 

Ledelsen er en tæt sparringspartner i hverdagen, den sætter en synlig retning og faciliterer 

udviklingen af den læringskultur, vi sigter på. 

Vores fysiske rammer og læringsmiljøer understøtter en kreativ, varieret og skabende hverdag 

med gode deltagelsesmuligheder for alle. 

 

 
Mission – vores opgave i verden. 

På Nivå Skole vil vi ALLE børn! 

Hos os er forskellighed en styrke. Omsorgsfulde og forpligtende fællesskaber udgør den 

ramme, hvor den enkelte elev dannes, lærer og begejstres i en meningsfuld hverdag, hvor de 

tager aktiv og ansvarlig del i både den nære og fjerne verden med viden, nysgerrighed, 

opfindsomhed, kreativitet og innovation. 

Vores elever lærer at sætte et kompetent aftryk på nutid og fremtid gennem aktive, 

autentiske, engagerende, kreative og meningsfulde læreprocesser. 

Alle kan noget - ingen kan det hele - sammen kan vi alt! 

 

 

 


