
Alle børn har ret 
til succesfuld læring



Velkommen
På Helsingør Skole er den enkelte elevs læring i centrum. Man går først og frem-
mest i skole for sin egen skyld. Det kvitterer vi som skole for og arbejder ud fra 
mottoet ”Alle børn har ret til succesfuld læring”. 

Men skolen er skabt i fællesskabets ånd. Og den enkelte elev lærer bedst i fælles-
skaber, hvor også legen trives. Derfor er vi på skolen meget optagede af, hvordan 
vi udvikler og dyrker fællesskaber på tværs af fag, i netværk og i samspil med det 
omgivende samfund. Hele tiden i nært samarbejde med hjemmet.

Helsingør Skole består af fire afdelinger, placeret rundt omkring i byen og med 
en specialafdeling i landsbyen Nygård. Skolen blev dannet i 2012 ved en sam-
menlægning af eksisterende skoler. Det har givet os enestående muligheder for 
udvikling af skolen til en moderne organisation. Som ansatte danner vi netværk, 
videndeler og kommunikerer på et højt professionelt niveau. 

Med omkring 2.200 elever er vi blandt landets absolut største skoler. Men 
med afdelingerne fordelt på forskellige matrikler, sikrer vi trygge og overskue-
lige læringsmiljøer for særligt de yngste børn. Læs mere i denne folder og på 
www.helsingorskole.dk om hvem vi er, og hvad vi vil med skolen.

 
Kari Jørgensen 
Skoleleder, januar 2013

Vi synes, at det er spændende 
at lære, og få ny viden.
Nanna Nielsen, 9. klasse



Fokus 
Som en stor organisation der skal kunne tage hånd om individet, respekterer vi 
grundlæggende forskelligheder hos både børn og voksne. Men samtidig har vi 
brug for fælles pejlemærker, som vi navigerer efter. Vi arbejder ud fra en grund-
fortælling om skolen billedligt talt som et skib på ekspedition over både hjemlige 
farvande og de store verdenshave – vi er både lokalt og globalt orienteret.

Pejlemærkerne i grundfortællingen er vores overordnede fokuspunkter og grund-
laget for skolens fællesskab, som dagligt skal sætte retning på skoledagen. En 
retning som bidrager til, at Helsingør Skole  med eleven i centrum er en:

• Ordentlig skole hvor alle behandler hinanden respektfuldt og 
voksne er foregangsbilleder for børn.

• Kommunikerende skole som til hinanden og omverden fortæller de 
gode, opbyggelige historier fra og om skolen. 

• Udadvendt og entreprenant skole som opsøger samarbejde og 
netværksdannelse – internt på tværs af afdelinger, personale- og 
faggrupper – eksternt med erhvervs- og kulturliv.

• Eksperimenterende skole som med afsæt i det kendte hele tiden er 
på udkig efter nye og bedre måder at gøre tingene på.

• Fagligt ambitiøs skole som konstant sætter sig mål og går efter 
guld i disciplinerne læring og leg.

Skolens vigtigste opgave er dannelse. 
Vi skal sørge for at sende nogle 
livsduelige unge mennesker ud i 
samfundet. Vi skal tage hånd om at 
alle udfolder deres potentiale, 
sådan at de er uddannelsesparate 
når de forlader folkeskolen.  
Katja Gottlieb, lærer.



Grundfortælling og vision 
En skole af vores størrelse skifter ikke bare kurs over natten. Omvendt skal vi hele 
tiden forholde os til det omkringliggende samfund, som er i hastig udvikling på 
mange områder. Derfor arbejder vi løbende med udvikling af både vores grundfor-
tælling og visioner for fremtiden.

Nogle af vores visioner for udviklingen af Helsingør Skole lyder:

• Vi har en vision om at skabe et kreativt og innovativt læringsmiljø, som 
har tætte relationer til forældrene, byen og samfundet. En vision som 
er international i sit udsyn og lokal i sit virke, og som kan kombinere det 
kulturelle fællesskab med en høj faglig profil.

• Vi stræber efter en almen og høj faglighed, hvor dannelse er i højsædet. 

• Vi lægger vægt på de kreative og musiske udfordringer. Det skal være 
muligt at arbejde både ude. 

• Vi vil stimulere til leg og bevægelse på alle planer. 

• Vi vil satse på kreative og innovative rammer om nye former for samspil. 

Undervisningen på Helsingør Skole tager udgangspunkt i, at hver enkelt barns læring bedst 
finder sted i fællesskaber. Afdelinger, klasser, teams, årgange, netværk, fag. I fællesskab be-
slutter man hvilke pejlemærker, styrmændene skal navigere efter.
Uddrag af skolens grundfortælling

Det bedste ved min 
skole er, at jeg bliver 

klogere, så jeg kan få 
en god uddannelse. 

Sidsel Hailey Mayer-Holm Nielsen, 

elev i 3.klasse.



Læring
Det er den, som laver noget, der lærer noget. Det har man vidst længe. Derfor 
er skoledagen for både børn og voksne på Helsingør Skole tilrettelagt, så alle er 
aktive. Hvis nogen ikke ved, hvad de skal tage sig til, er der noget galt. 

Vi ser det som vores opgave at tilrettelægge læring, så aktiviteterne bliver me-
ningsfulde og udmønter sig i en type læring, der gør børnene livsduelige i bred 
forstand. Livsduelighed kommer ikke alene af at følge et skema med en række 
fag. Fagene skal bruges i en større sammenhæng. Vi tror på, at læring bedst sker 
i samspil mellem børn og voksne – skole, SFO og hjem.

Vi arbejder på, at samspillet omkring elevernes læring også sker med aktører 
uden for skolen. Det kan fx være kulturinstitutioner, erhvervslivet eller ven-
skabsklasser. 

Vi skaber de bedste rammer 
for børnenes leg og læring, når 
vi i teamet kender hinandens 
roller og opgaver. 
Brian Grønbæk, afdelingsleder.

IT UNDERSTØTTER LÆRINGEN I ALLE KLASSER
På Helsingør Skole har vi trådløst internet og interaktive tavler i alle byg-
ninger. Eleverne får udleveret en pc allerede fra børnehaveklassen. Vi bru-
ger it og medier til at understøtte læringen med multimedieprogrammer 
og de nyeste digitale læremidler.

MoDERNISERET LÆRINGSMILjØ oG  
LoKALoMRåDET SoM KLASSEvÆRELSE
De fysiske rammer for læringsmiljøet – 

lokaler, skolegården m.v. – er i perioden 

2010-2013 blevet moderniseret med 

forskellige tiltag på hver afdeling. Men 

selvom skolen er indrettet særligt til 

både leg og læring, udnytter vi os ofte af, 

at vi er tæt på både by og natur. Det er 

helt naturligt for os at bruge lokalsam-

fundet som udvidet klasseværelse.



Etik 
Alene fordi eleverne gennem ti år bruger 2.000 dage på skolen, har vi et særligt 
ansvar for måden, vi omgås hinanden på. Men også fordi skolen danner børn til 
samfundsborgere, er ansvaret noget særligt. Den moral og de værdier, som ele-
verne bliver påvirket af i skolen, har betydning for både individ og samfund langt 
ud i fremtiden. Derfor underbygger vi hele tiden vores pædagogiske arbejde med 
etiske overvejelser om, hvordan vores handlinger overfor hinanden skaber mest 
mulig plads til alle.

Respektfulde omgangsformer mellem alle på skolen er vores vigtigste etiske 
fokuspunkt. Det kræver en indsats at udvikle og opretholde dem. Udfordringen 
bliver ikke mindre af, at vi netop ses dagligt over så langstrakt en periode. Giver vi 
slip på formerne, begynder vi nemt at tage hinanden for givet. Dermed risikerer vi 
at miste respekten for hinanden i det daglige. Målet for vores arbejde med etik er, 
at vi med troværdighed kan kalde os en ordentlig skole.

Det er rigtigt positivt, 
at skolen også arbejder 
med sociale færdigheder 
og ikke kun faglige.
Jan Dahlgaard, far til børn i 6. og 8. klasse.

vI vIL vÆRE EN oRDENTLIG SKoLE vED AT:
• Alle voksne på skolen forpligter hinanden på at leve op til de aftaler om omgangsformer og 

ordensregler, som bliver vedtaget.

• Drøfte og debattere omgangsformer i elevrådet, blandt medarbejderne, ved 
forældremøderne og lignende sammenhænge.

• Holde fokusgrupper for at finde ud af, hvordan forskellige grupper på skolen oplever den 
etiske standard.



Læreren skal tage udgangspunkt
i elevernes zone for egen udvikling,
lytte til børnene og tilrettelægge
undervisningens tempo derefter.
Thomas Leo Hansen, lærer.

Jeg synes det er vigtigt, at 
undervisningen er varieret og 
respekterer den enkelte elev.
Kenneth Højbjerg Sørensen, far til børn i 3. og 7. klasse.



Kommunikation
Både internt og eksternt lægger vi vægt på  kommunikation. Det skal være ty-
deligt og klart, hvad der sker på skolen. Både for den enkelte familie og det om-
givende samfund.  Derfor har vi optimereret vores intranet, SkoleIntra, og i 2012 
lanceret en ny hjemmeside på www.helsingorskole.dk. 

Gennem fokusgrupper med elever, medarbejdere og lærere udpeger vi de indsats-
områder vi skal arbejde med i kommende år. Indsatsområderne kan fx være med-
delelser og ugeplaner på SkoleIntra og afvikling af møder og skole-hjem samtaler.

På SkoleIntra fortæller vi løbende, hvad både klassen og skolen har på dagsorden. 
Højdepunkter fra undervisningen og særlige begivenheder bringer vi som notitser, 
billeder eller videoer. På hjemmesiden har vi oprettet en blog, der går på tur mel-
lem ledelsen, medarbejdere, forældre og elever.

INTRANET TIL SMARTPHONE
SkoleIntra hedder den løsning, som vi har 
valgt til at kommunikere internt på. Man 
kan bruge den både på computeren og 
smartphone. 
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Afd. Kongevej
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Afd. Nordvest

Afd. Nygård

Find os på 
www.helsingorskole.dk

Afd. Gurrevej
Gefionsvej 93
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 28 00
gu@helsingor.dk

Afd. Kongevej
Trækbanen 18
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 15 50
ko@helsingor.dk 

Afd. Marienlyst
Marienlyst Allé 2
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 18 80
byskolen@helsingor.dk

Afd. Nordvest
Blichersvej 121
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 15 50
nv@helsingor.dk 

Afd. Nygård
Hellebækvej 44
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 41 20
ny@helsingor.dk

Helsingør Skole
Gefionsvej 93
3000 Helsingør
T 49 28 28 00
helsingorskole@helsingor.dk




