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Visjon

”Trygge og sikre elever med blikket rettet mot fremtiden!”
Kjerneverdier

Nordby skole arbeider etter prinsippene i PALS: Vi tar ansvar og viser omsorg og respekt for hverandre. Slik
bygger vi en kultur preget av god kommunikasjon innbyrdes i personalet, med elever og med foresatte.
Skolens kjerneverdier er ansvar, omsorg, respekt, læring og kommunikasjon. Nordby skole er en VI-skole, der
alle elever er våre felles elever!

Gleden ved å lære

Nordby skoles elever bevarer gleden ved å lære gjennom at de får utfordringer innenfor sin nærmeste
utviklingssone. Dette utvikler mestringsfølelse som igjen gir elevene høy grad av trivsel. Elevene får brukt
sin evne til nysgjerrighet ved at det er rom for undring og refleksjon i undervisningen. Gjennom filosofiske
spørsmål øver både barn og voksne på å se en sak fra flere sider. Spørsmål og undring går hånd i hånd, og
det brukes tid på å finne fram til de gode svarene. Undervisningen er variert og spennende, og det benyttes
ulike læringsressurser og læremidler som bygger opp under kunnskapsmålene. Nordby skole har stor glede
av samarbeidet med nærmiljøet.

Kommunikasjon, vurdering og faglige resultater
På Nordby skole får elevene positive, atferds-spesifikke tilbakemeldinger. De blir tatt på alvor og utfordret i
tenkningen sin. Gjennom elevsamtaler med felles vurderingsverktøy er elevene med på å vurdere om faglige
og sosiale mål er oppnådd. Elevene på Nordby skole har gode faglige resultater, og med utgangspunkt i egne
forutsetninger utvikler elevene seg til å bli den beste utgaven av seg selv.
Nordby skole møter foreldre på en inkluderende måte og verdsetter godt foreldresamarbeid. Det er god
kommunikasjonsflyt mellom hjem og skole.

Et godt arbeidsmiljø
Vi har høy grad av trygghet og åpenhet i personalet, slik at vi får fram vår faglige dyktighet og entusiasme.
De som er ansvarlig for et trinn eller en gruppe samarbeider tett, og personalet utnytter hverandres
kompetanse til det beste for elevene. Personalet underviser i fag og på trinn der de har særlig kompetanse.
Skolen har gode fora og systemer for informasjon, møter har en klar dagsorden, og alle er lojale mot de
avgjørelser som tas. Ledelsen er tydelig, informativ og entusiastisk. Alle ansatte får nødvendig faglig
oppdatering og kompetanseheving, og derigjennom får de inspirasjon til å være engasjerte yrkesutøvere.
På Nordby skole blir du møtt av et dyktig, vennlig, tydelig og hyggelig personale med masse humor!
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