
Fælles ledelsesgrundlag Ellebækskolen 
 
Vi arbejder for, at vores elever bliver kompetente og livsduelige 
Vi brænder for, at folkeskolen skal være forældrenes absolutte førstevalg 
Vi er teamspillere, der kan stå alene 
Vi skaber følgeskab og involvering 
Vi har gejst og gennemslagskraft 
Vi elsker vores arbejde  – også i modvind 
 
 
Ellebækskolen er en folkeskole i Næstved bestående af to matrikler, afd. Kildemark med 0. – 3. årgang samt 
afd. Kalbyris med 4. – 9. årgang  
Skolen er et fællesskab for alle, og vores opgave er at skabe lige muligheder for alle vores elever uanset 
social og kulturel baggrund. 
Ellebækskolen er et helt særligt sted at arbejde – og vi elsker det. 
 
På Ellebækskolen brænder vi for, at vores elever bliver kompetente og vi arbejder benhårdt for at de, 
gennem hele deres skoletid, udvikler sig til hele og livsduelige mennesker. 
Vi går ikke på kompromis med kerneopgaven og tænker altid elevernes læring og progression først. 
Vi evaluerer løbende mhp at justere retning med at understøtte og forfine praksis i forhold til skabe høj 
faglighed og trivsel for både elever og medarbejdere. 
 
 
På Ellebækskolen skaber vi de bedste rammer for læring og udvikling af skolens elever i tæt og ansvarligt 
samarbejde med en engageret og vedholdende personalegruppe, hvor høj faglighed og trivsel går hånd i 
hånd. Der er et tæt samarbejde med fritidsdelens leder og personale i opgaven med at understøtte 
faglighed og trivsel for alle elever, ligesom vi ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere ind i dette. 
 
 
Ledelsesteamet er kendetegnet ved gejst og god stemning i arbejdet med at skabe en fantastisk skole; vi er 
ordentlige kolleger, der på den ene side tilbyder – og på den anden side forventer –  interesse, støtte og 
sparring samtidig med, at vi udfordrer status quo og hinanden. Vi er et solidt ledelsesteam, der er optaget 
af den gode undervisning og vi er tydelige og tilgængelige for vores medarbejdere. Vi arbejder målrettet 
med at skabe en rød tråd igennem hele skoleforløbet for elevernes personlige, sociale samt faglige 
udvikling, og vi understøtter det tætte forpligtende teamsamarbejde, som en del af vores mødestruktur 
med dialog, gennemsigtighed og involvering. 
 
Professionelle læringsfællesskaber, valide data og inkluderende læringsmiljøer er vigtige nøgleord for os 
som fundament i bestræbelsen på at skabe et godt læringsmiljø for elever samt et godt arbejdsmiljø for alle 
vores medarbejdere.  
 
Se endvidere link med Ellebækskolens ledelsesteam. 
 
Link: https://youtu.be/sEfyJMO6o2c 
 

https://youtu.be/sEfyJMO6o2c

