
Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) bygger på skolens værdigrundlag, 

hvoraf det fremgår, at vi er en uddannelsesinstitution kendetegnet ved at:  

 Vi tænker i sammenhænge og helheder

 Vi udviser ansvarlighed i fællesskabet

 Vi arbejder reflekterende i et konstruktivt samarbejde

 Vi udviser i vores kommunikation respekt for det andet menneske

Hensigten med det FPDG er at skabe kvalitet i den pædagogiske praksis.  

Med FPDG sættes en ramme for et fælles pædagogisk sprog, på de områder inden for det 

pædagogiske og didaktiske felt, som skolen finder væsentlige for kerneydelsen. 

Skolens læringssyn udspringer af en konstruktivistisk læringsforståelse, hvor det faglige, det 

sociale og det personlige aspekt bidrager til udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetence. 

Undervisning forstås som en del af en lærings- og dannelsesproces og læringen er en aktiv proces, 

som foregår i den lærende selv. Underviserne har ansvaret for at tilrettelægge undervisningen, 

mens alle parter er ansvarlige for at undervisningen gennemføres i et konstruktivt samarbejde, 

hvor eleven er ansvarlig og aktiv i forhold til egen læring1.  

Med skolens værdigrundlag og læringssyn som den overordnede ramme anvendes forskellige 

pædagogiske teorier og metoder i forhold til at imødekomme den enkelte elevs 

læringsforudsætninger. 

Grundlaget afspejler skolens arbejde med mere og bedre undervisning indenfor centrale områder: 

 Læringsmiljø – et inspirerende og imødekommende miljø, der tilgodeser både unge og voksne

elever

 Helhed og sammenhæng – meningsfyldte forløb, hvor eleven uddannes og dannes igennem en

helhedsorienteret undervisning.

 Differentiering - eleverne får mulighed for at blive så dygtige som muligt med udgangspunkt i

de forudsætninger og erfaringer de har fagligt, personligt og læringsmæssigt

 Praksisnær undervisning - som en ramme for at elever i en vekseluddannelse har mulighed for

at koble teori og praksis

 IT og digitale teknologier i undervisningen - som udfordring og understøttelse af elevens læring

i såvel nær- som fjernundervisning
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 Motion og bevægelse – som redskab til en positiv understøttelse af fysiske, mentale,

emotionelle og sociale processer

 Innovation - spiller en central rolle i skolen for at understøtte idegenerering og udvikling

 Evaluering og udvikling - ses som centralt i et ansvarligt samarbejde om udvikling af

læreprocesser og uddannelse til gavn for eleverne.

For at skabe sammenhæng og helhed på tværs af uddannelserne arbejdes der med 

kernebegreber. Kernebegreberne udspringer af skolens værdier og er dannelsesbegreber i en 

uddannelse, hvis genstandsfelt er mennesket.  

Idet skolen skal afspejle det omgivende demokratiske samfund, anses det som en del af en lærings 

– og dannelsesproces, at eleverne inddrages i beslutninger, hvor det er relevant. Ved at give

eleverne medindflydelse og medansvar mener vi at bidrage til deres demokratiske dannelse.

FPDG uddybes i et supplerende pædagogisk skrift. Dette skrift vil være dynamisk og afspejle den 
pædagogiske udvikling på skolen  


