
 
NYMARKSKOLEN 
Værdier: 

 Ansvarlighed  Mangfoldighed 

 Faglighed  Glæde 

 Fællesskab  

 
Derfor arbejder vi med: 

 At udvikle og understøtte en inkluderende pædagogik og differentiere vores undervisning. 

 At give eleverne lyst til læring resten af livet. 

 At gøre undervisningen meningsfuld for eleverne og udvikle deres medbestemmelse og medansvar. 

 At inddrage det praktisk/musiske og det skabende. 

 At alle føler sig set, hørt og forstået. 

 At skabe fælles kultur og traditioner 
 

Derfor forventer vi: 

 At alle overholder aftaler og regler. 

 At alle anerkender og accepterer hinandens forskelligheder. 

 At alle tager ansvar for hinandens trivsel. 

 At alle passer godt på skolens bygninger og inventar. 

 At alle er opmærksomme på vigtigheden af god og vedkommende kommunikation. 

 At alle voksne er opmærksomme på at være gode rollemodeller. 

 At alle ansatte er reflekterede og udviklingsorienterede. 

 At alle ansatte deltager aktivt og konstruktivt i teamsamarbejdet. 

 At eleverne tager medansvar for deres egen læring. 

 At forældrene engagerer sig aktivt i deres barns skolegang og skolens aktiviteter. 
 

Fællessamlinger og turneringer en del af hverdagen. Af samme grund starter skoleåret for de nye elever med et 
særligt introforløb med mange fællesaktiviteter. Det giver tryghed og sammenhold og grundlag for en god 
klassedannelse. 
Vision: 
Vi vil skabe en unik skole med særligt fokus på unges identitet, kultur og dannelse. Vi vil til stadighed udvikle vores 
praksis på baggrund af tilgængelig viden samt egne og andres erfaringer. 
Det betyder, at de unge, der afslutter deres skolegang på vores skole, har tilegnet sig faglig viden og færdigheder 
samt udviklet sociale og personlige kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at udnytte deres 
potentialer til gavn for sig selv og de fællesskaber, de fremover skal indgå i. LOMA STÅR FOR - LOKAL MAD 
Vores mål med LOMA er: 

 at etablere en sund madordning i et ungdomspædagogisk læringsmiljø 

 at fremme elevernes trivsel både fysisk, socialt og psykisk 

 at fremme maddannelse hos de unge med en sund og innovativ bespisningsordning 
 LOMA tager bl.a. afsæt i flg. grundprincipper: 
1. Maden skal være sund og laves fra ”bunden af” med friske råvarer. 
2. Der skal være fysisk plads - et læringsrum - for at de unge kan deltage i fremstilling af maden. 
3.  Der vil så vidt muligt blive anvendt lokalt producerede (gerne økologiske) råvarer fra vores lokale leverandører 
4.  Hele konceptet skal være bære-dygtigt i relation til arbejdsmiljø, livscyklus, vandforbrug og CO2 udledning. 
 
LOMA I HVERDAG OG UNDERVISNING 
Som elev på Nymarkskolen vil man i løbet af et skoleår have minimum én LOMA-uge. I en LOMA-uge vil eleverne dels 
have hele dage i køkkenet sammen med nogle kammerater, og de vil have undervisning i sundhed eller temaer fra et 
eller flere af skolen fag. Undervisningen i køkkenet foregår ved, at eleverne sammen med køkkenpersonalet indgår i 
den daglige produktion af skolemad til hele skolen. Den øvrige undervisning varetages af klassens faste lærere. 
En vigtig del af LOMA-tanken er, at måltidet bliver en god anledning til at dyrke fællesskabet. Derfor spiser alle 
elever hver dag sammen med deres klassekammerater og en lærer – både dem, der vælger selv at have maden med 
og dem, der vælger at købe LOMA-maden. 
Måltidet vil leve op til Sundhedsstyrelsens kostråd. Der vil blive tilbudt måltider der tilgodeser allergi. 
Bestilling af maden skal ske forud. Tilmelding til 1 uge ad gangen koster 20 kr./skoledag. Tilmelding til 4 uger ad 
gangen koster 18 kr./skoledag. Bestilling og betaling foregår elektronisk via www.lomad.dk     
Det er desuden muligt i begrænset omfang at købe dagsbilletter á 25 kr. 
 


