Jeg glæder mig virkelig til at blive KG’er…
KG – et sted, hvor det er sjovt at lære. Nogenlunde sådan står der i KGs Strategi 2020, og denne
sætning indkapsler for mig hele essensen af det, som KG er og står for. Den høje faglighed og
læringen er selvsagt målet, men det er vejen dertil og rammerne omkring, der skaber det gode
resultat. Det kræver mod at lære, så for at læringen skal finde sted, skal processen dertil og
omstændighederne omkring være spændende, udfordrende og ikke mindst trygge. Så helt i tråd
med indholdet af KG’s Strategi 2020 tror jeg på, at vejen til at skabe en god og attraktiv skole med
gode faglige resultater går gennem et helt særligt skolemiljø bygget på nærvær, respekt og
interesse for den enkelte – en skole man som elev og personale er sammen om at skabe og stolt af
at være en del af.
På KG er der fokus på faglighed, fællesskab og plads til forskellighed. Vi skal give mulighed og rum
for, at eleverne kan udvikle og udfolde ikke alene deres faglige, men også deres menneskelige
potentiale, og vi skal møde hinanden i øjenhøjde – elever, personale, ledelse – ud fra begreber og
værdier som respekt, nærvær, interesse og rummelighed samt en generel tro på, at det faglige
udbytte og elevernes og skolens resultater går hånd i hånd med trivsel og arbejdsglæde, og at alle
har en gensidig lyst til og interesse i at bidrage hertil.
Jeg kommer fra en skole med det samme uddannelsesudbud og nogenlunde samme profil og
værdier som KG, og jeg forestiller mig derfor, at det vil falde mig særdeles naturligt at videreføre,
udvikle og supplere allerede igangsatte initiativer og i samspil med elever og personale at
igangsætte nye, uden at det vil konflikte med KG’s identitet og kultur.
Jeg glæder mig rigtigt meget til at blive KG’er, og mit første fokus vil være at lande på KG og ikke
mindst lande rigtigt, og til dette får jeg brug for jeres hjælp…
Vi ses den 1. oktober!
De bedste hilsner
Sune Hother Petersen

