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Høje Kolstrup Skoles profil: 
 

Skolen og Høje Kolstrup: 
Høje Kolstrup Skole er en dansk folkeskole med 50 ansatte og 340 elever i 

børnehaveklasserne og de 9 efterfølgende klassetrin. Skolen er beliggende i 

boligområdet Høje Kolstrup. Skolens elever kommer primært fra Høje Kolstrup samt 

byens nordøstlige bydel. 

Boligområdet Høje Kolstrup, der består af stort set lige dele ejer- og lejerboliger, 

udgør på grund af sin beliggenhed et afgrænset byområde, der i henhold til kommunal 

planlægning skal have egen infrastruktur – herunder sin egen skole, fritidsfaciliteter 

m.m. 

Boligsammensætningen på Høje Kolstrup samt den dertil hørende boligpolitik i 

Aabenraa Kommune har betydet, at mange tosprogede familier har bosat sig her.  

Denne kulturelle mangfoldighed er mere synlig udadtil end indadtil, og skolens elever 

fungerer godt sammen – både fagligt og socialt. Dette skyldes ikke mindst skolens 

positive grundholdninger og de ansattes indsats omkring integrationsforløbet igennem 

årene. 

 

 

Skolen som arbejdsplads:  
Skolen tilstræber at være en god arbejdsplads for de ansatte, hvor udfordringer, 

udvikling og samarbejde præger dagligdagen. 

 

 

Skolens elever og undervisningen: 
Skolen søger at være en god skole for vore elever, hvor trivsel, ansvarlighed og 

udfordringer er nøgleordene. Vi lægger vægt på – med udgangspunkt i den enkelte 

elevs situation og muligheder … 

 … at skabe forudsætninger for udvikling af almene faglige færdigheder, som 

eksempelvis at læse, skrive, regne, kunne fremmedsprog og anvende 

informationsteknologi 

 … at udvikle personlige kvalifikationer som kreativitet, samarbejde, 

selvstændighed og intellektuelle kundskaber 

Høje Kolstrup Skole 
Skolen med plads og udfordringer til alle. 

 
Respekten for andre og hensyntagen til skolen og de, der færdes på skolen, er 

vigtige forudsætninger for at skolen fungerer. Skolen lægger vægt på, at der med 

retten til selv at være en del af skolen, også følger pligten til at medvirke til, at 

andre kan være det. 
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 … at give mulighed for at møde udfordringer, som eleven måske ikke ville 

møde uden for skolen – herunder stifte bekendtskab med musik, billedkunst 

håndværk, medier m.m. 

Vi lægger vægt på, at der ikke er tale om valg mellem de enkelte kvalifikationer, men 

at disse er hinandens forudsætninger. 

 

 

Skole-hjem samarbejdet: 
Skolen lægger vægt på et godt skole-hjem-samarbejde via en åben og konstruktiv 

dialog med forældrene omkring barnet og klassen, samt et positivt samarbejde med 

skolebestyrelsen og kontaktforældrerådet om skolen som helhed. 

 

 

Skolen i lokalområdet: 
Skolen er som den store institution i lokalområdet et naturligt omdrejningspunkt og en 

samarbejdspartner for områdets øvrige institutioner. Skolen engagerer sig i 

lokalområdes forhold og samarbejder med andre om en god og positiv udvikling for 

lokalmiljøet. 

 

 

Skolen vision: 
Vi er en udviklingsorienteret skole, som giver udfordringer og plads til alle. Vi vil 

gennem alsidig undervisning og demokratiske holdninger give eleverne mulighed for 

at udvikle sig, så de bliver godt rustet til at gå ind i fremtidens samfund, både 

nationalt og internationalt. 

 

 

Skolens mål: 
 Vi udvikler elevernes selvstændighed og ansvarlighed samt evne til at 

samarbejde. 

 Gennem trivsel, tolerance og respekt for hinanden skaber vi et trygt miljø, så 

det er spændende og sjovt for børnene at komme på skolen til den daglige 

undervisning. 

 Vi arbejder for, at eleverne oplever og lærer dansk kultur og tradition samt 

opbygger kendskab til og forståelse for fremmede kulturer og traditioner. 

 Natur og miljø indgår som en væsentlig del af undervisningen og skolens 

dagligdag. 

 Der arbejdes for udvikling af den praktisk-musiske dimension, og på at udvikle 

elevernes kreative evner. 

 Vi udvikler skole-hjem-samarbejdet, så det bygger på fælles ansvar, tillid og 

gensidig forståelse. 

 Vi udvikler fortsat et nært samarbejde med institutionerne omkring skolen og 

lokalområdet. 

 

 


