PEDAGOGISK PLATTFORM
VISJON: Gi tilbud som bidrar til å gjøre barn og unge i Kongsvinger til vinnere i

en verden med økt globalisering

Barn og unge i Kongsvinger blir vinnere gjennom grenseløs læring.
Målet om grenseløs læring hviler på erkjennelsen av at alle kan og vil lære. En viktig forutsetning
for god læring er forutsigbare og trygge oppvekstvilkår.
•
•
•
•
•

Alle barn og unge er forskjellige – derfor må de behandles forskjellig og likeverdig
Et helhetlig læringssyn betyr at all innsats er rettet mot best mulig læring og god helse
Mangfold i barn og unges kultur og bakgrunn skal behandles som verdifull kulturell kapital
Læring skal bygge på mestring og utviklingsmuligheter. Lærelyst er avgjørende og den
fremmes gjennom forventninger om læring fra medarbeidere, ledere og foreldre.
Læring skjer i vekselvirkning mellom individuell tilrettelegging og et sterkt og trygt felleskap

Mål for opplæringen for den enkelte:
• Anvendbar kunnskap
Dannelse i en digital virkelighet

•

Positiv identitet – tro på seg selv og
framtida

•

Evne til kreativ og kritisk tenkning

•

Ta bevisste valg og se konsekvensene

Virkemidler for å nå målene:
• Riktig kompetansebruk og tilpasset

•
•

•

opplæring med sterkt læringstrykk.
Vurdering for læring med blikk for
muligheter.
Kompaniskap og lærende fellesskap på
tvers av sektorer og fagområder
Barnet/ungdommen har venner og møter
realistiske forventninger fra de voksne
og får riktig hjelp tidlig nok
Aktive og forskende barn og unge.
Dyktige og autentisk lederskap på alle
nivåer
Medvirkning og miljøkunnskap

En sterk læringskjede bygger på verdsetting og fremmer livsglede og gode
læringsresultater
Den pedagogiske plattformen danner grunnlag for alt arbeid med barn og unge på tvers av
fagområder.
Alle ansatte i oppvekst er forpliktet til å utøve en praksis i barnehager , skoler og i møte med foreldre
som er i samsvar med plattformen.

