For Jens handler det om fire bærende værdier, som han beskriver og begrunder således:
Tillid. Tillid er et grundlæggende vilkår for udviklende og konstruktivt samvær og
samarbejde mellem mennesker – såvel børn som voksne. At vise hinanden tillid er at vise
hinanden respekt.
Vi vil vise tillid til hinandens gode intentioner i skolefællesskabet. Vi lytter til hinanden og
tror på, at vi vil hinanden det bedste. Den åbne samtale/dialog skal nære tilliden.
Åbenhed. I åbenhed trives tilliden, og i åbenheden kan virkeligheden bedst iagttages.
Åbenhed og tillid er fordommenes værste fjender. I åbenhed stimuleres nysgerrighed og
videbegærlighed. Åbenhed nærer dynamik og synergi og giver plads for ny indsigt og nye
muligheder. Åbenhed skaber grundlæggende tryghed i fællesskab og samhørighed.
Vi værdsætter åbenhed i kommunikation og dialog og åbenhed overfor andre og nye
holdninger og synspunkter. Gennemsigtighed i samarbejde og beslutningsprocesser vil vi
understøtte gennem åbenhed.
Vi taler med hinanden frem for om hinanden. Gennem åbenheden vil vi sikre den enkelte
plads til udfoldelse.
Mangfoldighed. Forskelligheder gør os rige, hvis vi har tolerancen og respekten over for
hinandens forskelligheder. Mangfoldigheden afspejler virkeligheden - og er derfor et vilkår.
I det rige fællesskab hersker der stor mangfoldighed. Her er brug for alle, og ingen kan
undværes. Det er udfordrende og udviklende for alle. I en stadig mere globaliseret og
mangfoldig verden bliver evnen til at håndtere mangfoldigheden stadig vigtigere.
Vi er indstillet på at lære af hinanden og om hinanden, ligesom vi anerkender, at vi alle er
ligeværdige - også når det drejer sig om at blive klogere på livet og hinanden.
Anerkendelse. Vi har alle brug for følelsen af grundlæggende anerkendelse fra vores
omgivelser. Udvikling og trivsel i samhørighed med andre forudsætter, at man tager
hinanden alvorligt, således at alle – voksne og børn – grundlæggende føler sig set, mødt,
forstået, accepteret og anerkendt i fællesskabet.
Vi værdsætter respekt, ligeværdighed og tolerance som forudsætninger for et
anerkendende miljø.
Vi vil værne om den enkeltes mulighed for - og ret til - at være sig selv, så længe det ikke
går ud over andres ret til det samme. Vi vil værdsætte hinandens styrker og kompetencer
og respektere hinandens holdninger og synspunkter.

