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Skolepolitiske mål i Rudersdal Kommune 
 

1. Overordnet skolepolitik   
”Det er målet for Rudersdal Kommune, at skolens faglige og 
pædagogiske virksomhed medvirker til at give alle børn de bedst 
tænkelige muligheder for et indholdsrigt og meningsfuldt liv i alle 
aspekter af tilværelsen”. 
 

2. Den gode skole - kvalitet i Skoleområdets samlede 
virksomhed  

”Hele skolens virksomhed tager udgangspunkt i en fælles forståelse af, 
hvad der kendetegner den gode skole. Skolen vurderer løbende og 
systematisk sin praksis og sine resultater i forhold til denne forståelse 
og udvikler skolens samlede virksomhed på baggrund af det.” 
 

3. Forventninger til skoleledelsen og medarbejderne  
”Samtlige medarbejdere skal, med udgangspunkt i Rudersdals 
skolepolitiske formålsparagraf, varetage deres respektive opgaver i et 
professionelt samarbejde. Såvel internt på den enkelte skole, og på 
tværs af skolerne, som med andre relevante samarbejdspartnere som 
fx dagtilbud, klubber, uddannelses- og forskningsinstitutioner og 
virksomheder m.fl".  
 

4. Læringsmiljøet  
”Skolernes samværsformer, fysiske indretning og brugen af deres 
ressourcer udgør i lighed med skolens øvrige virksomhed strategiske 
og pædagogiske redskaber, der i sidste ende er medvirkende til at 
fremme børnenes udvikling og læring".  
 

5. Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb  
”Der skal være størst mulig helhed i alle børnenes opvækst – herunder 
skoleforløbets indre sammenhæng og sammenhængen med andre 
uddannelses- og fritidstilbud før, under og efter 
folkeskolen”.  
 

6. Decentralisering  
”Skolerne er selvforvaltende inden for de nationale og kommunale mål 
og rammer for deres virksomhed. De kommunale mål tager 
udgangspunkt i en fælles kommunal forståelse af, hvad der 
kendetegner ”den gode skole”.  
 

7. Sundhed  
”Skolerne skal igennem deres samlede virksomhed medvirke til at 
fremme elevernes viden om sund livsførelse og stimulere deres lyst til 
et aktivt liv, både fysisk og psykisk". 
 

8. Inklusion  
”Kommunen har det fulde ansvar for undervisningen og udviklingen af 
alle børn i den skolepligtige alder. Skolerne i Rudersdal tager derfor 
udgangspunkt i en fælles forståelse af, at inklusion handler om at 
understøtte alle børns muligheder for deltagelse, læring og udvikling". 
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9. Skolen i globalt perspektiv 
"Rudersdals skoler skal inddrage et globalt perspektiv, hvor eleverne 
aktivt søger viden, træner sprogfærdigheder og opnår international 
kultur- og samfunds-forståelse. Skolen skal i alle fag drage nytte af 
forskellige muligheder for at etablere et samarbejde med skoler, 
virksomheder, institutioner i andre lande og udveksle erfaringer 
gennem digitale medier og internationale projekter". 
 

10. Bæredygtig udvikling 
"Rudersdals skoler skal i alle sammenhænge medvirke til at børnene 
lærer, hvordan uddannelse, livskvalitet og sundhed, social integration 
samt menneskets muligheder for at løse miljø- og udviklingsproblemer 
er centrale forudsætninger for at skabe en bæredygtig udvikling af den 
verden vi lever i". 

 


