Velkommen til Kolind Centralskole
Kolind Centralskole er en skole for alle børn i lokalområdet. Skolen ligger placeret i Kolind by, og
skolen er en vigtig del af livet i – og omkring Kolind. Vi samarbejder gerne med lokalsamfundet og med
virksomheder og andre, som med deres viden, kan bidrage til vores hverdag og til vores elevers læring.
Det vi tager udgangspunkt i, i alt hvad vi laver i skolen er læring og trivsel for alle.
På skolen arbejdes målrettet med læring for alle børn hver dag. Vi har stort fokus på, at vores opgave
er at sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det kræver et professionelt miljø på skolen,
samt et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle forældre.
En vigtig del af skolelivet for alle elever er, at de oplever, at de hører til i vores fællesskab. Det gælder
for alle børn og voksne, at det at høre til og have værdi for andre, er afgørende for, at vi lykkes med at
lære og trives. Det betyder, at vi har et stort fokus på, hvordan vi sikrer, at alle behandler hinanden
med respekt, og at vi taler sammen og finder løsninger i fællesskab, hvis noget er svært.
”Alle unge i uddannelse” er et fastsat kommunalt mål, som vi understøtter i vores arbejde med at sikre,
at alle vores elever får både de faglige og personlige kompetencer, de har brug for, for at kunne nå de
mål de har for et godt liv – også når vi siger farvel til dem ved udgangen af 9. klasse.
At lede en skole er en spændende og meget væsentlig opgave. Jeg vil gøre det, jeg kan for, at vi alle i –
og omkring skolen fortsat oplever, at vi skaber et godt sted for læring og trivsel for alle.
Med venlig hilsen
Lene Kirkegaard
Skoleleder

