Virupskolen er en moderne folkeskole med høj faglighed i fokus. Skolen er samtidig meget udviklingsorienteret,
og der er tradition for at der hele tiden arbejdes med nye pædagogiske projekter på alle niveauer, med det mål til
stadighed at kunne forbedre vores undervisnings- og fritidstilbud til eleverne. Udover høj faglighed har arbejdet
med trivslen en central plads. Både når det gælder elevernes og medarbejdernes trivsel. Samarbejdet medarbejderne imellem er desuden kendetegnet ved stor åbenhed, engagement og plads til forskellighed. Ligeledes er
skole/hjem samarbejdet vægtet højt. Fælles for Virupskolen er fokus på naturen. Virupskolen har derfor i en lang
årrække været kendetegnet ved sin grønne profil, og har både i drift, i undervisning og i børnenes fritid opmærksomhed på såvel natur som miljø.
Målet med trivselsarbejdet er at skabe /videreføre den gode arbejdsplads. Trivselsarbejdet skal tage udgangspunkt i skolens tre værdier: engagement, respekt og fællesskab. Arbejdspladsen skal være anerkendende, bygge
på tillid og ytringsfrihed. Den skal være rummelig med plads til forskellighed.
Værdigrundlag
Engagement.
Vi har noget på hjerte, vi vil hinanden og er optaget af verden omkring os.
Fællesskab.
Vi sætter pris på gode traditioner med plads til humor og skæve tiltag.
Respekt.
Forskellighed er en styrke og alle er vigtige.
Vision
Virupskolens vision er at være et særligt attraktivt læringssted for medarbejdere og elever. En folkeskole med et
udviklende og innovativt læringsmiljø der bygger på engagement, fællesskab og respekt. Vi vil være kendt på
høj faglighed, udvikling og trivsel.
Mission
Virupskolens opgave er at skabe hele mennesker gennem pædagogiske læreprocesser, der altid har fokus på aktiv involvering fra eleverne. At udvikle elevernes kompetencer og kvalifikationer, så de kan danne grundlag for
videre uddannelse.
Strategi
Virupskolens strategi består af tre temaer: fornyelse, fleksibilitet og organisationsudvikling. Disse er de overordnede pejlemærker for skolens ledelse og udvikling i perioden 2012-2015. Temaerne er udtryk for vigtige indsatsområder, der skal have særlig opmærksomhed i strategiperioden. Strategiens tre temaer skal bidrage til skolens fortsatte udvikling.

Skolens pædagogiske grundlag
Det er Virupskolens målsætning, at skolens børn og unge trives, tilegner sig viden og færdigheder og
herigennem opnår et grundlag som medvirker til at de får et godt og velfungerende liv i et demokratisk
samfund.
Det er skolens grundsyn, at kompetenceudvikling, respekt, fællesskab og engagement fremmes bedst,
når undervisning og fritid har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i det enkelte barns og
børnegruppens styrkeområder og resurser.
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