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Næstved Ungdomsskoles Medarbejdergrundlag

På Næstved Ungdomsskole ved vi, at vi er sat i verden for at danne og uddanne fremtidens 

voksne til at mestre ungdomslivet. Vi elsker opgaven, og vi ved, at vi med en passioneret 

og fælles forståelse for vores mission gør en forskel. 

For os er et oprigtigt ejerskab og commitment til vores visioner og værdier dét, der sikrer kursen 

og sammen med læringsmetoden edutainment* dét der drifter driften.   

Vi tager opgaven seriøst - både i ord og handling. En strategisk og tydelig kommunikation er 

vigtig, for sikkert at definere klare rammer og mål. Vi deler ansvar på alle niveauer, og vi tror 

på den enkeltes kompetencer til at vokse og træffe beslutninger.

Som medarbejdere er vi bevidste om, at evnen til at relatere sig og hele tiden styrke arbejds-

relationen er afgørende. At det er kvaliteten i denne relation der fører til gode resultater og 

endda succes. Derfor har vi ægte interesse i mennesket, vi er tilstede og sætter stor værdi i 

hvert et ungdomsskoleøjeblik. 

Tillid er en tilstand vi selv skaber. Derfor mister vi energi i mødet med rigide hierakier, for meget 

styring og kontrol. 

Med masser af ben, temperament, mod og fantasi går vi derfor handlekraftigt til opgaven.

Det er her - i vores unikke ungdomsskole-fællesskab, vi finder arbejdsglæde og energi. 

Det er her vi virkelig mærker at lykkes.

Vi gør os umage. Vi forventer meget af os selv og velvidende at det forpligter, siger vi det 

som det er: Vi sætter en ære i at figurere blandt de førende og forandringsskabende 

ungdomsskoler.

Vi griber ud i verden og søger ny viden. Vi eksperimenterer og har modet til at slippe kontrollen

og modet til uforudsigelighed. Derfor er vi er villige til at sætte meget på spil, for at opnå 

noget større.

Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne

*mixet mellem uddannelse og underholdning


