
Vores
strategimål
2023-2027

Rødkilde Gymnasium er en UNESCO 
Verdensmålsskole, og det er vi stolte af!

Derfor er det også i UNESCO’s mærkesager 
om at gøre det bæredygtigt, at gøre det 
ansvarligt, og at gøre det verdensvendt, at 
vores strategi tager sit udgangspunkt.

Vi tilgår vores arbejde med strategien og 
Verdensmålene på samme måde, som vi 
tilgår undervisningen, dannelsesarbejdet 
og driften – med et helhedsorienteret 
fokus på at fremme globalt medborger-
skab og den bæredygtige udvikling.

Det helhedsorienterede fokus rummer 
forskellige holdninger og kræver, at vi er 
nysgerrige, nuancerede og prioriterende
i udfordringerne såvel som løsningerne.

Sådan GØR vi
på Rødkilde Gymnasium.

Vi GØR det med VILJE,
og vi GØR det med HJERTET!

På Rødkilde er vi bevidste om og handlekraftige i forhold 
til de klima-, miljø- og ressourcemæssige udfordringer, 
som verden står overfor. 

På Rødkilde sætter vi handling bag ordet bæredygtighed 
og arbejder med bæredygtighed i forhold til dannelse, 
undervisning og drift – vi reflekterer, prioriterer og træffer 
oplyste valg. 

Det er vigtigt for os, at vi altid er opmærksommme på 
og viser diversiteten af holdninger. Det er, som vi ser det, 
afgørende som UNESCO-skole.

VI GØR DET 
BÆREDYGTIGT

Mål

På Rødkilde er vi forankret i vores traditioner og værdier 
og har en forventning til hinanden om, at vi alle gør 
os umage. Vi kan rumme at være i de situationer, som 
er frustrerende, men som er nødvendige for faglig, 
menneskelig eller organisatorisk udvikling. 

På Rødkilde er vi forundringsparate på verden og 
understøtter tillid til egne evner, handlekompetence 
og nysgerrighed. Vi er bevidste om vigtigheden af 
medansvaret for trivsel og de forpligtende fællesskaber. 
Vi tør at sætte spørgsmålstegn ved det, vi plejer at gøre 
og tager fælles ansvar for at finde løsninger.  

VI GØR DET
ANSVARLIGT

Mål

På Rødkilde ser vi os selv som en del af noget større - 
lokalt, regionalt og globalt. Vi har respekt for forskellighed 
og er åbne og nysgerrige i forhold til det ukendte.

Vi er bevidste om, at vi uddanner til fremtiden og dermed 
er vi opmærksomme på de behov, der er eller måtte opstå 
i arbejdsmarkedet. 

På Rødkilde udvikler vi kompetencer til at engagere 
os i omverdenen og arbejder med både lokale 
og globale udfordringer, interkulturel forståelse, 
menneskerettigheder og teknologisk udvikling. 
Ovenstående gennemsyrer vores hverdagspraksis og vores 
undervisning, hvor vi lægger vægt på, at undervisning ikke 
kun foregår i klasselokalet. På Rødkilde bruger vi vores 
omgivelser som klasselokale!

VI GØR DET 
VERDENSVENDT

Mål




