Vision


På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og
selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv.



Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en tryg
hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv.



Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at
påvirke verden omkring os.

Værdier


Glæde & fællesskab



Tillid & troværdighed



Ansvarlig & menneskeklog



Professionalisme & udvikling

Kostpolitik





At skabe sunde kostvaner hos de unge og medarbejdere med henblik på fremme af sundhed og
velvære
At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund kost blandt elever, lærere, forældre og
samarbejdspartnere
At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisning og samvær
At kunne forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt.

Sund kost som basis for en sund krop. Vi er bevidste om, at netop kosten i samspil med den daglige motion
er den livsstil, der danner grundlaget for sunde og raske elever og medarbejdere.
Efterskolens elever og medarbejdere kommer til skolen med individuelle kostvaner. For at imødekomme
denne forskellighed er det derfor også vigtigt for os at tilbyde 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Der er
tænkt nøje over mellemmåltidernes sammensætning, så de unges indtag af mindre sunde ting formindskes.
Som omdrejningspunkt i planlægningen af skolens måltider er det for os ikke alene energi indtaget, der er
afgørende for de daglige måltider. Vigtigt er også valget og kvaliteten af de råvarer, der bliver indkøbt. Den
måde maden tilberedes på, den måde den serveres på og den stemning, der skabes om de enkelte måltider
både til hverdag, til skolens fester og til andre arrangementer.
Vi arbejder hen i mod at forbedre vores økologiske spisemærke. Pt er 30 % af vores varerindkøb økologiske.
Vi har som mål, at vi indenfor de kommende 1,5 år har opnået Guldmærket.

