
Vision for Gilleleje Læringsområde  

Visionen er udarbejdet på grundlag af Gribskov Kommunes læringsreform samt drøftelser i Børneudvalg, 

Skoleudvalg, Vækst- og Skoleudvalg og workshops afholdt med skolens personale, med elever og en række 

borgere. 

 

Visionen lyder: 

Læringslaboratorium 

Gilleleje Læringsområde skal være et læringslaboratorium, der understøtter en bred sammenhængende 

tilgang til læring, hvor man lærer gennem refleksion, afprøvning og evaluering. Undervisningen skal være 

fremtidssikret, eksperimenterende og innovativ samt give mulighed for at inddrage skolens udearealer, 

nærområde og lokalområde i undervisningen. 

Undervisningsmiljø 

Gilleleje Læringsområde skal indeholde folkeskole, specialtilbud og fritidsordning inden for samme område. 

Dette skal skabe en samlet fysisk aktiv og social ramme, hvor børn fra 0.-9. klasse trives godt og inspireres 

til bevægelse uanset alderstrin. 

Gilleleje Læringsområde skal samtidig bestå af opdelte elevmiljøer for indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Denne opdeling skal tilgodese de forskellige aldersgrupper og skabe sociale relationer og fællesskaber, der 

sikrer, at alle føler sig trygge, og som medfører et både fagligt, fysik og socialt ansvar for hinanden og for 

skolen. Yderlige skal denne opdeling sikre, at udskolingen fortsat kan arbejde ud fra den 

linjefagsorganisering, som er en stor succes. 

Lokalområdet 

Gilleleje Læringsområde skal som primært formål opføres for eleverne, men det er også et krav, at der 

skabes gode muligheder for integration med lokalområdets foreninger. Det betyder, at hele lokalområdets 

aktive idræts- og foreningsliv skal have gavn og glæde af de nye rammer – gerne så skolen bliver 

lokalområdets samlingssted, der summer af liv fra klokken 7 til 23. 

Bæredygtighed 

Gilleleje Læringsområde skal være bæredygtigt både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Ambitionen er 

flest mulige bæredygtige tiltag inden for budgetrammen. Teknisk og økonomisk skal byggeriet etableres i 

holdbare materialer med reduceret vedligehold og minimalt forbrug af ressourcer – både under opførelsen 

og i den efterfølgende drift ved energibesparende tiltag. 

Arkitektur 

Gilleleje Læringsområde skal etableres i en arkitektur, som både tager afsæt i de eksisterende rammer og 

understøtter lokalområdets kvaliteter og særpræg. 

Funktionelt skal Gilleleje Læringsområde fremstå som en helhed med flydende overgange mellem indendørs 

og udendørs undervisning. Alle arealerne skal være optimalt udnyttet og have en fleksibilitet, som kan 

imødekomme varierede undervisningsformer og fremtidige strukturændringer. 

 



 

 


