3. Værdigrundlag
3.1 Menneskesyn
Skolens virksomhed hviler på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle
mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at
alle mennesker har ret til og krav på respekt.

3.2 Skolesyn
Det er målsætningen med den samlede skolevirksomhed at skabe rum for elevernes personlige
udvikling. Det er vores opgave at styrke elevernes stærke sider og arbejde konstruktivt sammen
med dem om at forbedre deres svage sider ud fra en ufravigelig respekt for deres ret til egne værdier
og en forståelse for deres sociale og kulturelle baggrund, forskellige lærings-stile og mål med livet.
Det er ligeledes målsætningen at give vores elever det bedst mulige afsæt i deres fremtidige virke i
uddannelse og arbejdsliv og som hele mennesker i et demokratisk samfund.
Denne målsætning efterleves ved, at Medieskolen betragtes som en arbejdsplads, hvor værksteder
og teams bindes sammen på tværs gennem fælles undervisningstilbud og en lang række sociale,
oplysende og oplivende aktiviteter.
Der lægges vægt på at skabe et uhøjtideligt tæt, trygt og inspirerende miljø, hvor eleverne kan
udfolde sig og udvikle sig i den skolekultur, der er resultatet af kombinationen af et seriøst fagligt
fællesskab og et miljø for almen og kulturbærende undervisning, hvor der er tid til samtale og
fordybelse, og i et samvær med lærerkræfter med solid faglig baggrund, pædagogisk viden, social
forståelse og evne til at motivere og begejstre.
Det er derfor også vigtigt, at såvel elever som ansatte på alle niveauer har mulighed for at få
indflydelse på skolens virksomhed, værdigrundlag og udvikling.
Skolens undervisning i mediefagene har i videst muligt omfang et praktisk udgangspunkt og levner
plads for den enkeltes læringsstil og etablering af et uformelt, solidarisk og demokratisk miljø, og
den har rod i den danske kulturarv, som går hånd i hånd med en erkendelse af, at vi lever i en
globaliseret verden, hvor der udvises respekt og rum for andres etniske og kulturelle baggrunde.
Vi bestræber os på at undgå stive regelsæt og har få, men klare regler, som overholdes konsekvent –
med behørig plads til at tage de pædagogisk nødvendige hensyn. Racistisk og truende adfærd,
mobning og vold tolereres ikke.

(Fra skolens virksomhedsplan).

