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Den Nye Friskole – velkommen til
Velkommen til Den Nye Friskole. Vi vil med denne folder give jer et indblik i, hvem vi er, hvad vi
står for, og hvordan livet er på vores skole. Vi håber dermed, I får svar på de spørgsmål, der måtte
være – ellers supplerer vi gerne folderen med en god snak!
Folderen skal ses som en dynamisk størrelse, hvor der løbende vil blive evalueret på skolens praksis,
hvorfor det skrevne i dag kan være forældet i morgen! Vi vil redigere folderen èn gang årligt – ved
hvert nyt skoleår.
Hvem er vi?
Den Nye Friskole er startet i august 2013. Vi er beliggende 6 km. syd for Haderslev i skønne
omgivelser tæt på skov og strand. Vi har pt. 128 elever, fordelt fra 0. – 6. klasse samt 18 engagerede
medarbejdere. Vi er inde i en god udvikling med støt tilgang i elevtallet.
Den Nye Friskole er bygget op omkring 5 grundlæggende værdier, som kendetegner menneskesynet
og den pædagogiske tilgang til børn, forældre og kolleger.
Ordentlighed - Vi ser en ære i at være ordentlige og professionelle – dette både i arbejdet med
børnene, tilgangen til kollegaer, samarbejdet med forældre, og det arbejde vi generelt leverer i og
omkring skolen.
Nærvær og engagement - noget som kendetegner de ansatte her på skolen. Ved en størrelse som
vores skole, vil nærværet være tydeligt – alle kender alle, og der er god tid til det enkelte barn. Som
en lille familie hvor vi er tæt på hinanden, både lærer-barn, men i lige så høj grad lærer-forældre.
Engagement som værdi kan lykkes, fordi vi sikrer, at den enkelte medarbejder har frie rammer til at
skabe den undervisning, som i situationen giver mest mening og højst fagligt udbytte. Engagerede
medarbejdere holder gejsten oppe ved at få lov til at tænke ud af boksen, og ved at de mest ”skæve”
ideer også bliver anerkendt og afprøvet i praksis. Her er kort vej til ledelsen, og dermed en kortere
proces i beslutninger omkring stort og småt. Vores lærere er engagerede, kreative og skolens faglige
fyrtårne. De har friheden, evnerne og opbakningen til at gøre ting anderledes - når det er nødvendigt
at styre i en ny retning - for fællesskabet eller for den enkelte. Vi anerkender, at alle børn er
forskellige og lærer forskelligt.
Humor er en stor del af skolens image. Vi er uhøjtidelige, tænker ud af boksen og går all in på de
aktiviteter, der finder sted både med og uden forældre. Humor er med til, at vi har det sjovt – noget
der smitter af på børn og forældre.
Individet i fællesskabet - Vi har det enkelte barn for øje, men ser det hele tiden som en del af
fællesskabet.
Udover de 5 grundlæggende værdier er skolen bygget op omkring en hel naturlig ”why-tilgang”. Vi
stopper op og stiller spørgsmål til egen praksis. Det gør, at vi bliver ved at være en skole i bevægelse
– en skole, hvor vi ikke bare gør ting, fordi vi plejer – men fordi det giver mening!
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Hvad kan I forvente, når I vælger Den Nye Friskole?
På Den Nye Friskole kan I forvente….
En imødekommende og lyttende personalegruppe
Vi siger godmorgen. Vi giver hånd og hilser på nye forældre/børn.

Engagerede og nærværende voksne som ser det enkelte barn
Vi er her fordi vi brænder for vores arbejde og hver dag ønsker at udvikle og danne jeres børn. Vi har tid og overskud til
at se det enkelte barn og have nærmeste udviklingszone for øje.

Et højt serviceniveau
Hver søndag udkommer der en ugeplan på Forældreintra, hvor I kan se, hvad der dagligt foregår i jeres barns klasse i
den kommende uge. Der udkommer nyhedsbreve fra ledelsen. Vi giver hurtige tilbagemeldinger ved henvendelser på
Forældreintra. Vi er hurtige til at respondere og inddrage jer ved konflikter og andet. Vi er fleksible, når vi skal finde en
mødedato med jer.

En skole, som vægter respekten for fællesskabet højt
Vi forsøger altid at se tingene fra flere synsvinkler og handler derfra i bedste henseende

Vi gør, hvad vi siger og holder hvad vi lover
Dette både i voksen- og børnehøjde. Der er ingen skjult dagsorden. Vi tager gerne ”den svære samtale”. Vi handler og
kalder ind ved faglig- eller trivselsudfordringer, dette med filosofien om at vi ikke kan adskille skole og hjem i arbejdet
med at se det hele barn

En skole, som vægter dannelsesspektret højt
Vi har fortælling (1.-2. klasse) og medborgerskab (3.-6. klasse) på skemaet. Featureuger, hvor skemaer brydes op og
meget andet end det fagfaglige er i spil. Respekten for hinanden. Solidaritet. Mangfoldighed. Morgensamling hver dag.
Forpligtende fællesskaber. Vi voksne er rollemodeller.

Stort fokus på trivslen for både børn og voksne
Blandt børnene: Gennemarbejdet og testet antimobbeplan. Udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år. Vi
tør italesætte konflikter. Respekt for det enkelte barn. Stor inddragelse af skolens trivselsmedarbejder i både akutte og
forebyggende trivselsarbejde.
Blandt forældrene: Forældrearrangementer, både klassevis og for hele skolen.
Blandt personalet: Teambuilding. Forberedelsestiden kan lægges, når det giver bedst mening. Kort vej til ledelsen.

En skole med fokus på og udvikling af høj faglighed
Vi er åbne for hinandens kompetencer i forskellige undervisningssituationer. Vi tør bede om hjælp og søge sparring på
det faglige. Vi deltager i relevant kompetenceudvikling/uddannelse. Udvikling af feedback-kultur, hvor refleksionen og
observationer af hinandens undervisning løbende praktiseres. Løbende formativ evaluering i form af diverse test. Fokus
på det enkelte barns progression i den faglige udvikling.
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Hvad forventer vi af forældre på Den Nye Friskole?
Når I vælger Den Nye Friskole, forventer vi…..
At I er loyale overfor skolen
Hvis der er noget I er utilfredse med, forventer vi at I tager dialogen der, hvor der er utilfredshed – der er altid kaffe på
kanden. Dette gælder også kommunikationen mellem forældre.

At I har tillid til skolen
Vi gør altid vores bedste – I ser jeres eget barn – vi ser dem allesammen i et fællesskab. Indiker altid overfor jeres barn,
at I har tillid til skolens arbejde.

At I investerer tid i klassens forældregruppe
Forældrenes sammenhold smitter af på børnenes fællesskab. Bak op omkring forældrearrangementer, spisegrupper med
mere. Ring til andre end de sædvanlige for at lave legeaftaler – og drik gerne en kop kaffe ved afhentning.

At I investerer tid i skolen generelt
Dette ved aktivt at deltage i arbejdsdag, generalforsamlinger, forældremøder osv. Hjælpe til hvis skolen har brug for
hjælp til en specifik opgave.

At den svære samtale foregår personligt – ikke på skrift
Hvordan skal vi lære børnene at konfrontere og samtale på en ordentlig måde, hvis vi ikke selv kan? De vokser op i en
digitaliseret verden, hvor der oftest tyes til tasterne frem for den mundtlige dialog – det vil vi ikke lære dem her på Den
Nye Friskole. På skrift kan mange ting misforstås, og konflikter kan optrappes ved at kommunikere på den måde.

At I bakker op om tiltag og politikker
Vi behøver ikke at være enige, men vi forventer, at når vi sætter tiltag i gang, så bakkes der op. Når tiltag/politikker
besluttes, er det besluttet på baggrund af fællesskabet – og der må det enkelte barn indgå på lige fod med alle andre.

At I tjekker Forældreintra dagligt
Al kommunikation omkring skolen kommer den vej, hvorfor vi forventer at det tjekkes dagligt. Det er synd for det barn,
som ikke vidste vi skulle på tur. Det barn som ikke er forberedt på en anderledes uge. Det barn, som ikke har medbragt
det, der skulle bruges i undervisningen osv. Vi tager ikke ansvar for den information, som I selv vælger ikke at tjekke op
på.

At I ved, at I altid er velkomne på skolen
Vi afholder ikke bestemte dage, hvor der er åbent hus i undervisningen – her må I komme, når I har lyst. (der kan dog
undtagelsesvis være dage, som ikke er gode, fx trivselskurser med private snakke, ved testning osv., så skriv gerne inden)
Det er altid ok (og meget hyggeligt) at deltage ved morgensamling – husk blot på, at det er undervisning, så dit barn står
på sin plads, og du står i siden

At I er rollemodeller når I færdes på skolen
Du siger godmorgen og hilser på de andre forældre. Den gode tone gælder også blandt forældre. Du overholder skolens
mobilpolitik.
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Hvad forventer vi af børnene på Den Nye Friskole?
På Den Nye Friskole…..
Behandler vi egne og andres ting med respekt
Vi spørger om lov, når vi vil låne noget af andre. Vi passer på hinandens og skolens ting. Vi passer også godt på vores
egne ting. Vi erstatter en ting, hvis vi har ødelagt det med vilje.

Sidder vi stille på vores plads, når vi spiser
Vi løber ikke rundt i klassen, men sidder stille og spiser. Vi leger ikke med maden.

Er vi en del af et fællesskab
Det vil sige, at vi opfører os så alle kan være her – taler i stedet for at råbe. Går stille til morgensamling. Vi respekterer
at andre har undervisning, så vi er stille og færdes stille på fællesområderne. Om morgenen går vi roligt ind i klassen og
finder vores plads. Skolen er et sted for læring og samvær på tværs – ikke kun individuel udfoldelse – vi viser hensyn til
hinanden.

Har vi styr på vores ting
Vi møder i skole med det vi skal bruge i penalhuset. Vi husker vores bøger. Madpakken er med hver dag, så der er energi
til en lang dag. Vi har skiftetøj i vores kasser, hvis vi skulle tisse i bukserne eller blive våde på anden vis.

Er det de voksne, der bestemmer
Vi forventer, at der er respekt for den voksne. Vi forventer, at alting ikke er til forhandling. Nogle gange er tingene bare,
som de er - uden yderligere forklaring.

Møder vi til tiden
Det gælder både om morgenen og efter frikvarteret. Vi kommer ind med det samme, når klokken ringer.

Deltager vi aktivt i timerne
Det vil sige, at vi ikke larmer og forstyrrer undervisningen. Hvis ikke man har noget at sige, så lytter man.
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Skolens pejlemærker
Skolens rammer er bygget op omkring de 5 pejlemærker Fællesskab, Innovation & Kreativitet,
Globalt udsyn, IT og Bevægelse. Tanken er ikke at alle 5 skal i spil hele tiden, men at et givent
pejlemærke skal i spil i det omfang, det giver mening for skolens aktiviteter.
Fællesskaber er det overordnede område for hele skolen. Fællesskaber er en gennemsyret del af
skolen, og det tænkes ind i rigtig mange af vores daglige aktiviteter. Både på klassen, på tværs af
klasser og som et stort fællesskab for hele skolen. Her tænkes både på det forpligtende og
uforpligtende fællesskab. Under fællesskaber kommer de 4 resterende pejlemærker, som bringes mere
sporadisk i spil. Vi vil årligt lave en handleplan for hver enkelt, hvor vi drøfter hvad vi allerede gør
og hvor fokus vil være for det kommende skoleår.

Fællesskaber

IT
Bevægelse
Globalt udsyn
Kreativitet og
innovation

Innovation & Kreativitet – handleplan – 2019/20
Ved at vi, siden skolen startede, har arbejdet med innovation og kreativitet, er der efterhånden
kommet en naturlig bevidsthed omkring begrebet innovation. De voksne på skolen har alle den
innovative tilgang i deres bevidsthed, hvorfor innovation vil indgå i mange små som store
undervisningsforløb.
Vi har i flere featureuger ladet innovationen være omdrejningspunktet for elevernes værksteder. Dette
blandt andet ved at få stillet en opgave, som de selv skulle finde ud af at løse, fx at opfinde spil,
udtænke ideer for firmaer etc.
Vi vil udvikle det interne arbejde med Læringsstregen, som er et innovativt og entreprenant
planlægningsværktøj. Denne føres derudover videre ud i arbejdet i enkelte forløb i klasserne. Dette
med et mål om at eleverne på sigt, er trygge ved Læringsstregen og ved at udvikle den innovative og
entreprenante tankegang blandt både børn og voksne.
Skolens ”why”-tilgang inviterer til og udfordrer personalet i at tænke innovativt og kreativt. Vi
udfordrer hinanden på at tænke andre veje for at nå målene – det skal give mening.
Grundet kompetenceløft på området er hele Holdet blevet klædt på til at anvende Læringsstregen,
ligesom der er prioriteret økonomi i budgettet til, at personalet kan klædes yderligere på indenfor
innovation, entreprenørskab og kreativitet.
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Bevægelse – handleplan – 2019/20
Bevægelse er et område, der kan være mange definitioner på. Det kan for nogen tænkes som ekstra
motion i hverdagen, men den kan også, som det er tilfældet på Den Nye Friskole, tænkes som læring
på andre måder end blot at sidde på en stol med næsen vendt mod tavlen.
Vi inddrager bevægelse i undervisningen, der hvor det giver mening.
I skolens Featureuger har vi som oftest fokus på bevægelse og på at bruge kroppen i et eller andet
omfang. Alle årgange har i perioder værkstedsundervisning, fx "Ugeskemarevolutionen" hvor der
altid indgår opgaver med bevægelse. I den daglige undervisning vil der altid være former for faglig
bevægelse eller brainbreaks, så børnene får naturlige pauser fra det mere stillesiddende og fordybende
arbejde.
I de 3 forskellige valgfag, som 4.-6. klasse kan vælge, vil mindst et af dem altid have fokus på
bevægelse. På den måde er det muligt at øge den ugentlige undervisning indenfor krop og bevægelse.
På Den Nye Friskole foregår alle pauser udenfor. Denne ordning indbyder til, at børnene bevæger sig
i forskellige lege, eller på anden vis får kroppen afspændt og løsnet op ved at opholde sig i
uderummet. Frikvarterer er prioriteret højt, så der er tid og mulighed for bevægelse udenfor
undervisningen.
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Globalt udsyn– handleplan – 2019/20
Globalt udsyn har ligesom de andre pejlemærker været et område, hvor vi internt har udviklet
bevidstheden mere og mere. Globalt udsyn kan indeholde rigtig mange temaer og emner lige fra det,
der sker i nærområdet, til det der sker ude i den store verden. Begge aspekter er i spil på Den Nye
Friskole.
Børnene har hver 14. dag "Globalt Udsyn" på skemaet, hvor de kommer med på en rejse og
introduceres forskellige emner. Undervisningen er differentieret, så 0.-3. klasse har det sammen og
4.-6. klasse har det sammen.
Vi inviterer gerne eksterne samarbejdspartnere ind på skolen for at bidrage med historier fra andre
kulturer, fx udvekslingsstudenter, iværksættere eller andet. Dette kan være i længere perioder som
featureuger eller enkelte fortællinger til morgensamling.
På Den Nye Friskole har børnene både engelsk og tysk på skoleskemaet fra 0. klasse.
I skolens featureuger tænkes globalt udsyn ind, der hvor det giver mening.
Vi er på Den Nye Friskole, ambassadørskole for Red Barnet. Det betyder, at vi deltager i blandt andet
FNs Børnerettighedsdag, hvor et nyt emne behandles hvert år. Vi har ligeledes adgang til forskelligt
undervisningsmateriale via Red Barnet.
Vi bliver bedre og bedre til at gøre brug af de muligheder, lokalsamfundet indbyder til – fx
Reformationen i Haderslev, besøg i Domkirken, samarbejde med Kuglen osv.
IT – handleplan – 2019/20
IT er et område, som kræver en god økonomi, hvis vi virkelig skal rykke her. Det er noget, som vi
arbejder på at udvikle. Selvom vi kunne ønske os en bredere vifte af IT-redskaber, så har vi fokus at
få det bedste ud af det vi har.
De yngste elever fra 0.-3. klasse har over en 3-årig periode, en ugentlig IKT-time hvor der er fokus på
at arbejde med forskellige IT-redskaber. I 2019 deltager alle vore matematiklærere i et omfattende
kursus omkring IT i undervisningen.
Alle klassetrin bruger både IPad og PC, når det giver mening. Alle klasseværelser har ligeledes
interaktive tavler, som bruges flittigt.
Det er obligatorisk at eleverne i 4.-6. klasse, selv medbringer computer til undervisningen. Skolen er
gerne behjælpelig med at finde den rette.

8
Den Nye Friskole, Birkmose 2, 6100 Haderslev. Tlf. 82 30 31 60, mail: kontakt@dennyefriskole.dk

Trivsel på Den Nye Friskole
På Den Nye Friskole vægter vi arbejdet med fællesskaber og børnenes trivsel. Vi vil give børnene de
bedste forudsætninger for både faglig og social læring.
Det er vigtigt at lære dansk og matematik, men det er lige så vigtigt at kunne indgå i fællesskaber,
tage medansvar for andres trivsel, sætte sig ind i andres perspektiv, løse konflikter og opbygge/bevare
venskaber.
Vi tager altså udgangspunkt i et helhedsperspektiv, hvor læring og trivsel går hånd i hånd.
På vores skole ser vi forskellighed som en ressource, og glæder os over dagligt at opleve, hvordan
vores elever lærer, trives og udvikler sig individuelt og i samspil med fællesskabet.
Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Der tolereres derfor IKKE
mobning af nogen art på Den Nye Friskole. Alle skoler har desværre mobning. Men den gode skole
har en strategi.
1. maj 2016 offentliggjorde vi Den Nye Friskoles antimobbestrategi. Inden da havde vi internt
arbejdet grundigt med strategien og fundet frem til den bedste strategi, i forhold til, hvordan vi er
organiseret på vores skole. Formålet med denne strategi er at yde såvel en forebyggende, som en
indgribende indsats i forhold til mobning. Strategien redigeres og tilrettes løbende.
På Den Nye Friskole har vi delt vores strategi op i to spor. Den forbyggende indsats og den
indgribende indsats. Den forebyggende indsats er vores trivselskanon, som systematisk arbejder med
elevernes trivsel med fastlagte indsatser gennem skoleforløbet.
Den indgribende indsats er situationsbestemt og beskrives i vores antimobbestrategi, som vi har valgt
at kalde: Antimobberens ABC.
Se hele skolens strategi på vores hjemmeside www.dennyefriskole.dk
Forebyggende og trivselsfremkaldende indsatser:
Trivselsdag; den første fredag i marts markerer vi altid den internationale trivselsdag. Denne dag
arbejdes der med og omkring fællesskabet. Dette gør vi, da vi gerne vil give eleverne gode fælles
oplevelser og danne eleverne til at indgå i fællesskaber.
Klassens tid; Hver klasse har en ugentlig lektion, som er beregnet til klassens tid. Her er det muligt
for klasselæreren at lave klasseregler, forløb med taktilmassage, samarbejdsøvelser og generelt
arbejde med forskellige emner, som har fokus på klassens trivsel.
Rammer for frikvartererne; Her ved os foregår alle frikvarterer udendørs. Vi prioriterer øget tilsyn
i alle pauser på skolen og har derfor altid 3 voksne ude. På denne måde er der synlige voksne fordelt
på skolen og konflikter kan løses i pausen i stedet for inde i timerne efter pausen. De yngste elever vil
ofte have legemakkere, så ingen ekskluderes. Derudover vil der henover skoleåret i forskellige
perioder være legepatrulje, fælleslege, store/lille ven. Alle elever har på denne måde mulighed for at
føle sig som en del af fællesskabet.
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Forældreaftaler; Forældresamarbejdet hænger i høj grad sammen med det enkelte barns trivsel. På
det første forældremøde på skolen, skal forældrene i hver klasse oprette et forældreråd. De skal lave
en opsparing til lejrskole, aftale fødselsdagsprincipper, hvordan modtager vi nye elever, spisegrupper
osv. Vi forventer at forældre til børn på Den Nye Friskole bakker op om skolens trivselsarbejde.
Store/lilleven; Det kan være overvældende at starte på en helt ny skole. På Den Nye Friskole vil vi
gerne gøre skolestarten så tryg som mulig for de nye elever. Derfor får man en storeven fra 4.kl., når
man starter i 0.kl. her på skolen.
En storeven er en, der hjælper sin lilleven med at falde til og blive tryg på skolen. Storevennen bliver
lillevennens base i hverdagen og kan være med til at fjerne bekymringer omkring skolestart.
Samtidig styrker det trivslen og relationerne mellem de store og de små elever, så ingen behøver at
føle sig utrygge fx i frikvartererne.
Nogle af de aktiviteter, hvor konceptet har vist sig at gøre stor nytte er: læse sammen i læsebåndet,
fælles lege i frikvarteret, fælles undervisningsforløb på fordybelsesdage/andre skoledage.
Elevråd; På Den Nye Friskole et elevråd. Med et elevråd har eleverne deres eget formelle organ,
hvor de kan arbejde med alle forhold vedr. skolen og undervisningen. Elevrådet består af elever fra
2.-6. klasse og der vælges 2 kandidater fra hver årgang. Elevrådet har en kontaktlærer, der hjælper
elevrådet med at få deres møder til at fungere samt få videresendt deres evt. forslag og ideer til
forbedring af skolen og undervisningen.
Skolehjem samtaler; 2 gange årligt, inviteres elever og forældre ind til et fastlagt møde, hvor
elevens faglige standpunkt og trivsel drøftes. Det styrker forældresamarbejdet og giver mulighed for
at kunne justere løbende.
Spisegrupper; I starten af skoleåret, inddeler klasselæreren klassen i mindre grupper af 3-4 elever.
Eleverne er så på skift hjemme ved hinanden, hvor de leger og er sammen. Klassen skal nå mindst 2
omgange på et skoleår og der laves nye grupper ved hver runde. Dette tiltag skaber en god
sammenhæng mellem skole og fritidsliv og sikrer, at de børn, som ikke har så mange legeaftaler, har
mindst 6 legeaftaler i et skoleår.
Skolens trivselsmedarbejder; Vi har på skolen ansat en medarbejder, som specifikt tager sig af og
koordinerer tiltag og handleplaner omkring trivslen på skolen. Trivselsmedarbejderen har blandt
andet følgende trivselsfremmende opgaver: børnesamtaler, trivselsforløb på klassen,
skilsmissegrupper, støttefunktion, motorisk træning og kollegial sparring. Det medfører en daglig,
kontinuerlig indsats på trivselsområdet.
Tæt forældresamarbejde; Vi vægter altid et tæt forældresamarbejde omkring det enkelte barn.
Konstateres der mistrivsel enten i hjemmet eller i skolen, vil vi hurtigt indkalde til et trivselsmøde,
hvor klasselæreren og trivselsmedarbejderen vil deltage sammen med jer forældre. Ofte vil et sådant
møde munde ud i forskellige aftaler i både skole og hjem, og ad den vej vil barnet komme tilbage på
”rette spor”.
Hvis vi som skole ikke vurderer, at vi har kompetencer og ressourcer til at udvikle barnet
hensigtsmæssigt, både socialt og fagligt, vil vi indkalde til et netværksmøde.
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Til et netværksmøde vil der udover klasselærer og trivselsmedarbejder være deltagere fra Haderslev
Kommune. De fagpersoner, som er relevante i den konkrete sag, deltager. (det kan være
fysioterapeut, sundhedsplejerske, psykolog, pædagogisk konsulent etc.)
Trivsel blandt voksne
På Den Nye Friskole vægter vi personalets trivsel højt. Vi tilrettelægger teambuilding og afsætter tid
hertil, ligesom pædagogisk weekend er en fast tradition i årshjulet. Personalet har ikke fuld
tilstedeværelse på skolen, da vi ønsker at møde den enkelte medarbejder, så han/hun kan tilpasse sit
arbejdsliv til sit privatliv – dette giver unægtelig den bedste motivation og engagement, som i sidste
ende er til gavn for skolen.

Praktisk info
Indskrivning og skolepenge v/ Den Nye Friskole
Der kan løbende indskrives til Den Nye Friskole. Indskrivning sker via indskrivningsblanket, der kan
findes på skolens hjemmeside eller fås ved henvendelse på skolens kontor.
Indskrivningsgebyr og depositum
Ved modtagelse af indskrivningsblanketten tildeles man en plads på listen for den pågældende årgang
efter først-til-mølleprincippet. Der er ingen omkostninger forbundet med indskrivning medmindre
man tilbydes optagelse.
Efter skolens tilsagn om optagelse, skal der betales et administrationsgebyr på 400 kr. som en
betingelse for at et optagelsesforløb startes. Desuden skal der betales depositum på 800 kr. for
endelig, gyldig tilmelding. Depositum fratrækkes sidste måneds betaling af skolepenge i første
skoleår (juni).
Optagelseskriterier
For 0.-3.klasse optages 20 elever pr. klasse. For 4.-6.klasse optages 22 elever pr. klasse. Eventuelt
øvrige elever på en årgang indskrives på venteliste, medmindre skolens bestyrelse har besluttet af
afvige fra de normale kriterier i op eller nedad gående retning. Dette sker ud fra en konkret vurdering
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af den enkelte klasse og vil alene ske undtagelsesvis. Der udløses 2 spor (klasser) på en årgang i det
tilfælde, at der er optaget 30 elever eller flere.
Elever, som påtænkes at starte løbende på de enkelte årgange, er på besøg på skolen i 14 dage, hvor
de følger den almindelige undervisning i den pågældende klasse. Herefter afklares det mellem skolen
og hjemmet om vi er det rette tilbud. Ved fortsat accept fra begge parter, aftales endelig opstart og
indmeldelse. Det er en forudsætning for opstart af besøg at administrationsgebyr på 400 kr er betalt,
hvilket vil blive tilbagebetalt såfremt eleven ikke tilbydes endelig plads.
Skolepenge – når dit barn starter i skolen
Der betales skolepenge og SFO-betaling i 11 måneder pr. skoleår. Betaling sker månedsvis forud og i
månederne august til juni.
•
•
•

Skolepenge: 1.150 kr. pr. måned i 11 måneder.
Skolepenge inkl. eftermiddags SFO: 1.850 kr. pr. måned i 11 måneder
Skolepenge inkl. fuldtids SFO: 2.200 kr. pr. måned i 11 måneder

Søskenderabat
Der ydes 50 % rabat fra barn nr. 2, dog således at rabatten beregnes på den billigste plads.
Søskenderabat på 50 % ydes ligeledes, såfremt man har en eller flere søskende i offentligt eller privat
dagpasningstilbud, og børnene på sigt bliver elev i Den Nye Friskole. For rabat gælder, at den eller de
mindre søskende skal være indskrevet og have betalt indskrivningsgebyr samt depositum til skolen.

Rundt om skolen – rammer og indhold
Første skoledag – en festdag
På Den Nye Friskole afholder vi altid første skoledag på en
søndag fra klokken 10-12. Her synges den nye 0. klasse ind
på skolen og børnene er i klasserne og får udleveret bøger osv. Dagen sluttes af med en fælles
aktivitet og salg af frokost ved Støtteforeningen
Morgensamling
På Den Nye friskole har vi morgensamling hver dag. Morgensamlingen er vigtig, fordi vi her får set
hinanden og sagt godmorgen. Til morgensamling mødes alle børn og ansatte.
Vi starter med at synge en sang. Derefter er der plads til beskeder, og der synges fødselsdagssang for
børn der har fødselsdag på dagen. Samlingen sluttes af med endnu en sang eller et indslag fra en lærer
eller en klasse.
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Til morgensamlingen foregår der masser af læring for børnene – blandt andet at begå sig i et
fællesskab, kunne fremføre noget for en hel forsamling og der kan være indslag i form af nyheder ude
fra verden eller noget historisk, en mærkedag fx. Morgensamlingen er altså det daglige mødested, det
er her, hvor alle har muligheden for at komme til orde. Ser vi på morgensamlingen som helhed, med
alt hvad dette indebærer, så er det med til at udvikle og støtte op om følelsen af fællesskab på skolen,
dette gennem sang og samvær.
Fordybelsesdage
Ca. 10 gange i året (torsdag/fredag), bryder vi skemaet op og afholder fordybelsesdage. Det betyder,
at der er et overordnet emne for dagene og det er så forinden givet, hvilke fag der skal indgå og hvor
meget de skal vægte. Gevinsten ved de dage er klar - der sker en hel masse læring, som børnene slet
ikke opdager, fordi der netop er tid og mulighed for lidt anderledes undervisning og fordybelse i
forskellige områder. Derudover er disse dage oplagte til ture ud af huset, hvilket ofte benyttes.
Medborgerskab
Vi har på Den Nye Friskole valgt at integrere faget historie i Medborgerskab. Medborgerskab
betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab i det historisk-poetiske, til
litteraturens og myternes livstydende budskaber: den del af menneskelivet, der ikke kan måles og
vejes.
Det er et vigtigt formål, at eleverne oplever det forpligtende samvær, der knytter sig til det at lytte og
at være fælles om fortællingen. Det er vigtigt at eleverne forstår, at de er en del af en udvikling
præget af generationer, og at vores verden ikke er skabt med dem. Derfor skal eleverne møde de store
fortællinger, der har defineret os som mennesker i forhold til vores sproglige, kulturelle og historiske
fællesskab.
Fortælling
1. og 2. klasse har ugentligt Fortælling på skoleskemaet. Undervisningen skal bygge på den
mundtlige fortælling, så børnene får skærpet både koncentration, deres sans for sammenhænge, et
godt sprog og evnen til at lytte.
Formålet med faget fortælling er, at eleverne opnår indsigt i bøgernes og fortællingens univers.
Gennem fortælling, oplæsning og samtale møder eleverne de forskellige genrer, der har betydning for
os som mennesker i et sprogligt, kulturelt og historisk fællesskab.
Når man hører historier om, hvordan mennesker i tidens løb har forestillet sig verdens tilblivelse og
når man hører om menneskers forhold til hinanden, til døden, lykken, modet, kærligheden og sorgen,
bliver man fortalt ind i en verden, ikke kun i sin egen, men i vores fælles kultur og
erfaringsfællesskab. Fortællingen appellerer bl.a. til fantasien, følelserne, tilstedeværelse i nuet og til
at være aktiv lyttende.
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Valgfag
4. + 5. + 6. klasses skema indeholder valgfag i 2 lektioner pr. uge. Skoleåret inddeles i 4 moduler, og
hvert modul tilbyder 3 forskellige valgfag indenfor områderne:
Praktisk/musisk/drama, Bevægelse og Kultur/ alm. dannelse
Valgfagene tilgodeser en del af Den Nye Friskoles værdigrundlag, som er opstillet for skolens
undervisning. Vi ønsker at være en skole, hvor børn elsker at være og lære. Rammerne er vide, og
med valgfagene kommer den enkelte lærers kompetencer i spil indenfor de 3 kategorier. Børnene skal
være medspillere i egen udvikling, og her har de mulighed for at ønske et valgfag efter interesse i en
periode.
Featureuger
I løbet af et skoleår har vi ca. 4 featureuger. Disse uger har så et overordnet tema, skemaer brydes op
og ugen igennem bliver planlagt som en anderledes undervisningsuge. Der kan være mange
forskellige temaer – OL, Generationer mødes, Musical, Innovation, højtider på kryds og tværs osv.
Børnene kan i disse uger, blive inddelt i forskellige holdkombinationer – fx drenge/pige hold,
indskolingshold – alt efter, hvad der giver mening for det enkelte emne.
Lejrskole
Vi tager på lejrskole i hhv. 0. (1 overnatning), 2. (2 overnatninger) og 5. klasse (4 overnatninger).
Frem mod den lange lejrtur i 5. klasse, sparer klassen op ved fx at arrangere skolebod, sælge
lodsedler eller hvad der ellers besluttes i forældregruppen. Der er fra Bestyrelsens side fastsat
følgende max. Beløb for egenbetaling til lejrskoler:
0. klasse: 200 kr.
2. klasse: 500 kr.
5. klasse: 1250 kr.
De ældste klasser har tradition for at tjene penge til den ”store” lejrskole i 5. klasse. Det kan fx være
ved at sælge lodsedler, lave skolebod for resten af skolen osv.
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Lærerfrie dage;
En gang om året, drager alt personale på pædagogisk weekend fra fredag morgen til lørdag
eftermiddag. Det betyder at den fredag hvor personalet er ”bortrejst”, er det jer forældre, som
overtager undervisningen. Indtil videre har der været mange former for undervisning ind over fra
forældrenes side; agility, pizzabagning, besøg på virksomhed, cykeltur til stranden, besøg på
biblioteket, tur til damparken, dans osv. Så det er kun fantasien, der sætter grænser – og dagen er
fantastisk for fællesskabet blandt jer forældre.
Kostpolitik
På Den Nye Friskole har vi ikke en decideret kostpolitik. Vi forventer at I, som forældre, er bevidste
om at en sund madpakke er nødvendig for at jeres barn har energi nok til at klare en hel skoledag,
med alt hvad det indeholder. Oplever vi at et barns madpakke ikke er hensigtsmæssig, vil vi henvende
os for at få dialogen omkring det.
Læsevejleder
På skolen har vi ansat en læsevejleder, som sikrer sparring og vejledning til kollegaer samt at
varetage ekstraundervisning til børn med danskfaglige udfordringer, herunder ordblinde. Det er
læsevejlederen, som i tæt samarbejde med barnets dansklærer, udarbejder handleplaner på det enkelte
barn. Barnet kan så indstilles til fx læseskub, ekstra dansk eller andet, som findes relevant for de
specifikke udfordringer.

Skolebestyrelsen
Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af friskolen. Det betyder bl.a. at bestyrelsen er
ansvarlig for udarbejdelse af budget og regnskab samt for den overordnede pædagogiske linje,
ansættelse og afskedigelse af personale, godkendelse af lokalaftale og årsplaner og
årsaktivitetsplaner. Bestyrelsen fastlægger også skolepenge og endelig er bestyrelsen ansvarlig for
forældrearbejde og forældrerengøring. Bestyrelsen står også for afholdelse af den årlige
generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året og fremlægger regnskab for det
forgangne år.
Støtteforeningen
Støtteforeningens formål er at skabe et netværk af interessenter i og omkring skolen. Støtteforeningen
er behjælpelig med at bakke op om og støtte økonomisk ved mindre arrangementer, tilskud til
materialer i skolen osv. Alle kan blive medlem af Støtteforeningen og indbetale 100 kr. i kontingent.
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Det er muligt at tilmelde sig støtteforeningen ved at indbetale de 100 kr. på konto: 79151177098
Eksterne samarbejdspartnere
Rådgivende Team
Vi har på Den Nye Friskole organiseret os sådan, at det er skolens trivselsmedarbejder, som (sammen
med den enkelte klasselærer) er tovholder og bindeleddet til eksterne samarbejdspartnere i
forbindelse med børns trivsel og udvikling. Når vi, internt, vurderer, at vi har behov for yderligere
hjælp til det enkelte barns trivsel og udvikling, kontakter vi vores eksterne samarbejdspartnere ved
Det Rådgivende Team.
Det Rådgivende Team er et tværfagligt team, bestående af sundhedsplejersker, psykologer,
familiekoordinatorer, pædagogiske konsulenter og fysioterapeuter. Vi har et godt og veludviklet
samarbejde med Det Rådgivende Team.
Når vi tager kontakt til Det Rådgivende Team er det for at få sparring, rådgivning og vejledning fra
fagpersoner, som besidder andre kompetencer end dem vi har her på skolen. Det kan også være for at
få andre øjne på det enkelte barn.
Det Rådgivende Teams formål er at yde en tidlig og fleksibel indsats over for problemstillinger i
relation til børn, unge og familier – oftest i samarbejde med dagtilbud, skole og fritidstilbud.
Via det Rådgivende Team er det ligeledes muligt at benytte en åben anonym rådgivning til sparring
omkring udfordringer omkring eget barn.
Sundhedsplejerske
Ligesom det er tilfældet på kommunale skoler, har vi faste tider, hvor sundhedsplejersken kommer og
tilser børnene.

SFO – hvad er det for en størrelse?
Den Nye Friskoles SFO er en del af indskolingsbygningen. Børnene kan gå i SFO fra 0.-3. klasse (og
ved særlige aftaler)
SFO er kendetegnet ved de samme grundlæggende menneskesyn og tilgang som resten af skolen. Der
er nærvær, engagement, ordentlighed, humor og ikke mindst fokus på individet i fællesskabet.
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Vores SFO er funktionsopdelt og hverdagen bygger på værkstedstanken. Det vil sige, at børnene er
blandede, aldersmæssigt og at de kan tilvælge forskellige værksteder eller nyde den fri leg i de
forskellige områder af SFO.
Der udkommer jævnligt aktivitetsplaner, hvor det vil fremgå hvilke værksteder, der er på og hvornår.
Skal jeres barn sendes på faste tidspunkter til fx fritidsaktiviteter, bussen eller andet, så kan det aftales
med SFO, som så sørger for dette.
Fra klokken 6.30-7.50 er det muligt at tilmelde sit barn i morgen SFO. Morgen SFO holder til i
skolens tidligere medarbejderbolig, som vi har forsøgt at indrette så hjemlig som muligt. Vi vægter at
de børn, der afleveres tidligt, skal have mulighed for at starte dagen stille og roligt. Her er mulighed
for at spille et spil, hygge under et tæppe i sofaen, gynge, spille PlayStation eller lege forskellige lege.
Eftermiddagen er organiseret sådan, at 0. og 1. klasse kommer i det vi kalder MINI SFO fra klokken
12.45-13.30. Klokken 13.30 kommer 2. og 3. klasse også i SFO og dagens værksteder går i gang.
SFO lukker 16.30 mandage-torsdag og klokken 16 om fredagen.
I skoleferier har ferie SFO åbent, hvis der er 5 eller flere børn tilmeldt. Det koster 50 kr. pr. dag at
tilmelde ens barn i ferie SFO og de vil blive opkrævet sammen med skolepenge i den efterfølgende
måned.
Bussen på Den Nye Friskole

Vi er meget glade for, at vi har vores egen bus. Det giver os muligheder for fx. at tage på
ekskursioner på fordybelsesdage. Desuden kører den fast rute hver morgen til skole og hver
eftermiddag efter skole, hvor elever samles op og afleveres ved faste stoppesteder
Ruter:
Om morgenen vil der være buskørsel efter nedenstående plan:
Hjortebroskolen, busholdeplads – retning centrum
Grønningen, busholdeplads øst for Vandling
Erlevvej ved nr. 62
Kalmar Gårdvej v. stien til Kalmargårdparken
Marstrup Bygade v. købmanden
Den Nye Friskole

–
–
–
–
–
–

7.23
7.26
7.33
7.40
7.42
7.51

–
–
–
–
–
–

13.40
13.49
13.51
13.58
14.05
14.08

Eftermiddagsruten er således
Mandag, onsdag, fredag:
Afgang fra Den Nye Friskole
Marstrup Købmand (modsatte side)
Kalmar Gårdvej v. Stien til Kalmargårdparken
Erlevvej 62 (modsatte side)
Grønningen, busholdeplads øst for Vandlingvej
Hjortebroskolen
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Hvis der er børn til Tøndervej, rykkes planen ca. 10 min. efter købmanden.
Tirsdag og torsdag:
Afgang fra Den Nye Friskole
Marstrup Købmand (modsatte side)
Kalmar Gårdvej v. Stien til Kalmargårdparken
Erlevvej 62 (modsatte side)

–
–
–
–

Grønningen, busholdeplads øst for Vandlingvej
Hjortebroskolen

– 14.50
– 14.53

14.25
14.34
14.36
14.43

Hvis der er børn til Tøndervej, rykkes planen ca. 10 min. efter købmanden.
Buskort til skolens egen bus
Der kan købes buskort til vores egen bus, via kontoret. Hvis man køber buskort, koster det 5 kr. pr.
tur. Derudover kan man købe et klippekort med 20 klip for 120 kr. En enkeltbillet koster 10 kr. Det er
derfor altid muligt at tage en legekammerat med hjem.
Buskort til Sydtrafik
Alle elever får gratis buskort til Syd trafik, ligesom andre børn i kommunen. Rute 268 + 269 kører
jævnligt til Vilstrup.

Brobygning
Som friskole har vi selv udviklet vores brobygning, både fra børnehave til skolestart, men også fra 6.
klasse og videre i overbygningen.
Tyvstarterne:
Den Nye Friskoles Skolestartsforløb er bygget op over 6 undervisnings-/SFO-besøg. Vi finder det
vigtigt at tilbyde børnene at kunne tage del i både undervisnings- og fritidsdelen, så dagens program
er i tidsrummet 10.00-14.45.
Forløbet skydes i gang omkring marts/april med et forældremøde og derefter er besøgsdagene afsat
løbende frem mod sommerferien.
Den første gang skal børnene afleveres af forældrene, men de efterfølgende gange, bliver de hentet i
skolens bus i deres børnehave. Bussen kører med børnehaveklasselederen, en runde og samler børn
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op ved de børnehaver, hvor der er tilmeldte børn. En stor succes, hvor børnene virkelig er stolte over
at vise de andre børn ”deres” børnehave
Tyvstarterforløbet vil i store træk ligne det, eleverne møder efter sommerferien.
Børnehaveklasseleder og trivselsmedarbejder besøger de afgivende børnehaver og får en grundig
overlevering på alle børn. Det er af stor betydning for vores videre arbejde med barnets sociale og
faglige dannelse, at vi laver en grundig overlevering, da barnet herved får de bedste forudsætninger
fremadrettet.
Brobygning fra 6. klasse – overbygning:
Typisk tager eleverne fra Den Nye Friskole videre til enten Sdr. Otting eller Realskolen. På Sdr.
Otting deltager vi i det overleveringsforløb, som er planlagt, hvor 6. klasse kommer på besøg
Ungeuniverset og hvor vi får besøg af elever derfra. Derudover deltager vi i overlevering fra
klasselærer til ungeuniverset. Ved alle overleveringer videreleverer vi oplysninger omkring barnets
skoletid her ved os, hvilket har stor betydning for det enkeltes barn videre skolegang.

Forældreinvolvering
På Den Nye friskole ønsker vi at forældre involverer sig ud fra værdierne sammenhold og fællesskab.
På skolen afholder vi arbejdsdage 2 gange om året og det forventes at forældre deltager i mindst 1 af
de 2 dage. Såfremt man er forhindret her, forventes det at man lægger et antal timer, tilsvarende i
anden arbejde. Dette gælder pr. forælder og man er som forældre selv ansvarlig for at indfri det
forventede. Arbejdsdagene foregår altid første fredag i maj og første tirsdag i september (hverdag)
For 2019/20 er der derfor arbejdsdage på følgende datoer:
10. september, klokken 14.00-20.00
1. maj, klokken 12.00 -19.30
Det forventes desuden at man som forældre, deltager i dannelsen af skolen. Herunder deltagelse i
workshops i forbindelse med forskellige udviklingspunkter herunder lærerfri dag og
Generalforsamling.
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Politikker og retningslinjer
Mobilpolitik (Læs hele mobilpolitikken på skolens
hjemmeside)
Den Nye Friskole er en skole, som er af den overbevisning, at
trivsel, fællesskaber og læring går hånd i hånd. Vi mener, at
mobiltelefoner til tider kan bremse den enkelte elevs
deltagelse i fællesskabet, hvorfor vi som skole ønsker nogle overordnede retningslinjer for brug af
denne.
Undervisningen: Når klokken ringer anden gang om morgenen, skal mobiltelefoner på lydløs og
lægges op i elevens ”lomme” i mobilholderen på væggen i klassen. Med mindre andet aftales med
den enkelte underviser, skal mobilen blive i væglommen i hele undervisningen. Dette er gældende for
elever fra 0.-6. klasse.
Frikvarterer - Eleverne fra 0.-3. klasse:
Eleverne må ikke bruge deres telefoner i skoletiden. Hvis eleverne har brug for at komme i kontakt
med jer forældre, kan de låne skolens telefon. (Legeaftaler skal aftales dagen i forvejen.) Vi har
ansvaret for børnene, når de er på skolen, og det er derfor nødvendigt, at vi er bekendte med de
aftaler, der laves i skoletiden.
Er der vigtige beskeder, som ikke kan vente, henvises til, at forældre kontakter skolens telefon i
undervisningstiden.
Frikvarterer - Eleverne fra 4.-6. klasse:
•
•

Må bruge deres mobiltelefon i den lille pause hver dag.
Må bruge deres telefon i begge pauser om fredagen.

Mobilpolitik i SFO: Det er kun om fredagen, man må have sin mobiltelefon fremme i SFO. De andre
dage skal den ligge i tasken. Vi opfordrer til, at der laves legeaftaler dagen inden, og er der vigtige
beskeder til forældre, foregår det via SFOs telefon på tlf. 60 20 86 83.
Det betyder også, at hvis der er vigtige beskeder til børnene i SFO-tiden, skal forældre kontakte SFO
telefonen enten via opkald eller SMS – helst SMS, så der ikke går unødvendigt tid fra børnene.
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Takt og tone på Den Nye Friskole (Læs hele skrivelsen på skolens hjemmeside)
Skolen ser det som sin vigtigste opgave at hjælpe børnene til at blive verdensborgere, der kan begå
sig i fællesskaber og bidrage positivt i de fællesskaber de møder på deres vej. Helt i tråd med skolens
vision, som lyder:
”Den Nye Friskole – et sted hvor alle børn elsker at være og lære”
Sprog
Når man skal være mange mennesker sammen, er det vigtigt at omgangstonen er ordentlig. Vi ønsker
derfor at børnene lærer at tale pænt og ordentligt til hinanden, lærerne, forældre og andre som måtte
komme på skolen. Derfor ønsker vi ikke brug af bandeord, frække og nedgørende ord.
Opførsel
Vores opførsel er ud over vores udseende vores visitkort overfor andre mennesker. Derfor er det
vigtigt, at børnene lærer at opføre sig pænt og ordentligt. Ved god opførsel forstår vi, at man ikke
råber og skriger af hinanden, sidder stille ved samlinger og i undervisningen, viser hensyn til sine
kammerater og de voksne man omgås, rydder op efter sig selv, passer på skolens og hinandens ting
og i det hele taget har en opførsel, så alle kan være der.
Opførsel er forskellig afhængigt af sted og omstændighed også det skal børnene lære. Fx er det vigtigt
at der kan afvikles private børnefødselsdage, laves udflugter til museer og trossamfund, lejrskoler og
der samtidig afleveres et positivt indtryk af skolens elever.
Respekt og accept
Afvikling af en god skoledag, en fantastisk skolefest eller en udflugt kræver, at alle udviser respekt
for hinanden og fællesskabet.
Skolen forventer at børnene udviser respekt for personalet og andre voksne der har deres gang på
skolen. Vi forventer at børn modtager en besked og retter sig derefter, ligesom vi forventer, at der
bakkes omkring dette af forældrene.
Børn kan opleve forskelligheder iblandt deres kammerater både i form af forskelligt udseende,
familiemæssig baggrund, kultur og religion. Vi anser dette som en vigtig del af deres læring, at de
lærer at acceptere disse forskelligheder og navigere i en kompleks verden. Derfor er det vigtigt at man
som forælder omtaler forskellighederne positivt og på den måde gør folk nysgerrige på at indgå i
fællesskaber med alle typer.
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Dannelse på Den Nye Friskole - Fokuspunkter skoleåret 2018/19
På Den Nye Friskole………
Er voksne rollemodeller for børnene!
Vi har en fælles begrebsafklaring for, hvad vi forstår ved begrebet dannelse. Vi kan sætte ord på, hvad det for os vil sige
at danne. Vi har tydelige rammer for, hvilke værdier vi vægter.

Har vi fokus på det forpligtende fællesskab
Vi mødes til morgensamling hver morgen. Alle forpligter sig på at tage del i skolens og den enkelte klasses fællesskab.
Dette både i klassens trivsel og i de opgaver, som skolen har brug for hjælp til.

Er der plads til mangfoldighed
Vi ønsker, at børn ser, at vi ikke alle er ens og at ikke alle har samme vilkår. Der er plads til det hele barn og udviklingen
af accept af sig selv og andre. Vi fokuserer på at vi respekterer hinanden, trods forskellighed.

Taler vi pænt til hinanden!
Vi har løbende fokus på den gode tone blandt børnene og vi forventer opbakning til dette fra hjemmet. Vi taler pænt til
hinanden. Vi respekterer hinanden. Vi siger godmorgen og farvel.

Forbereder vi børnene til den virkelige verden
I featureuger oplever de at ikke alt kan forberedes og planlægges til mindste detalje. De oplever at blive usikre samt at
træde ud af komfortzonen – alt sammen noget de hurtigt glemmer når de kommer ud på den anden side – men til gengæld
har det givet livsvigtig læring, som kan bruges senere i livet.

Har vi dannelse på skoleskemaet
1. + 2. klasse har ugentligt 2 lektioners Fortælling, hvor dannelsesbegreber bearbejdes. 3. – 6. klasse har faget
Medborgerskab, hvor dannelse ligeledes er gennemgående. Hver anden uge deltager alle børnene i ”Globalt Udsyn”,
hvor der er fokus på international sigte – dannelse af kommende verdensborgere.

Har vi fokus på trivsel
Vi lærer børnene at løse konflikter ved at sætte ord på det skete. Vi lærer dem ligeledes at vi ikke skal dvæle så meget ved
det der ER sket – vi vil hellere fokusere på at finde løsninger, som løser tingene fremadrettet. Pædagogisk orienteret
medarbejdergruppe, som ved hvor vigtig trivslen er for at den faglige læring får de bedste betingelser.
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Høj faglighed på Den Nye Friskole – fokuspunkter 2018/19:
På Den Nye Friskole sikrer vi høj faglighed ved….
At tilrettelægge en varieret undervisning
Sammen med den obligatoriske undervisningsdifferentiering, køres der perioder med Ugeskemarevolutionen, CL, 4
arbejdsformer, Læringsstregen og ikke mindst med masser af faglig bevægelse.

At prioritere fordybelsesdage
På skemaet er der løbende fastsat hele dage til fordybelse i 1-2 fag. Dette sikrer fordybelse og mulighed for at inddrage
flere forskellige metoder i et givet emne.

At prioritere engelsk og tysk fra 0. klasse
Det bevirker at sproget kan leges ind og at børnene har en alder, hvor de er mere frie til at turde sige gloserne – frygten
for at fejle er altså ikke en barriere i de små klasser.

At følge det enkelte barns progression i læringen
Dette ved, at vi løbende tester formativt og har fokus på det enkelte barns faglige niveau. Vi har klare procedurer for,
hvornår vi skal sætte ind med ekstra indsats i enten matematik eller dansk.

At sikre dedikerede undervisere
Vi vægter at den enkelte, underviser i det fag vedkommende enten har som linjefag eller hvor der er opnået flere års
erfaring. Ved fagfordelingen er der åbenhed for at drøfte muligheder og ønsker, så vi sikrer det højeste faglige niveau.

At have tilknyttet en trivselsmedarbejder
Da vi på skolen har ansat en trivselsmedarbejder, kan vi, ved behov, bruge hendes ressourcer på at træde til i de klasser,
hvor der i en periode kan være enkelte børn, der har det svært, og derved forstyrrer den faglige indhold i undervisningen.

At have fokus på udvikling af personalet
Dette ved at skabe eksterne faglige netværk. At personalet deltager på relevante kurser/uddannelse. At vi dyrker en kultur
hvor det er naturligt at sparre og give feedback til og med hinanden.

At indrette klasser til læringsrum
At der er synlige læringsmetoder, synligt arbejde hængt op i diverse klasser.

At have et læringscenter
Vi har et læringscenter, hvor børnene kan gå på opdagelse i bøgernes verden. Læringscenteret er bemandet nogle timer
om ugen, så børn og voksne kan få hjælp og sparring på området.
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Fravær for elever på Den Nye Friskole:
Elevers fravær kan være tegn på mange ting. Det kan handle om forældrebestemte årsager så som
ferie og omsorgsdage, men det kan også handle om at børnene fysisk er syge - På Den Nye Friskole
vægter vi at elevernes fremmøde er stabilt og vi, som skole, har et ansvar for at eleverne får den
undervisning, der af folkeskoleloven er pålagt.
I vil opleve, at vi italesætter barnets antal fraværsdage overfor jer forældre, hvis vi vurderer, at
fraværet er så højt at den enkelte elev ikke har forudsætningerne for at kunne følge det niveau, der
foreligger.
Sygemelding skal ske om morgenen på SMS til telefonen i morgen SFO på tlf. nummer 60 20 86 83.
Morgenåbneren viderebringer så sygemeldingen ud i den enkelte klasse. Hvis ikke der gives besked
om fravær, kontakter vi jer forældre. Antal fraværsdage, vil fremgå af det enkelte barns elevplan.

Målsætning og Evaluering på Den Nye Friskole
Formål
Den Nye Friskole vægter målsætning og evaluering af elevens udbytte af undervisningen samt
elevens personlige, sociale udvikling og trivsel. Som baggrund for mål- og evalueringsarbejdet tages
der udgangspunkt i, at skolen står mål med undervisningen i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og
private grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december 2011. Undervisningsplaner herunder
slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under
Undervisningsministeriet.
Ud over at stå mål i relation til folkeskolen tager skolens undervisning og eventuelle fritidstilbud
udgangspunkt i skolens værdigrundlag, herunder Why-tilgangen – det skal give mening! Det er Den
Nye Friskoles formål med arbejdet omkring målsætning og evaluering hen over skoleåret at skabe
retning for elevens faglige undervisning samt at understøtte elevens personlige og sociale udvikling
og trivsel.
Processen
På baggrund af ovenstående udarbejdes individuelle læringsmål for den enkelte elevs skolegang, som
gøres til genstand for evaluering, herunder målsætning og evaluering af dels elevens udvikling i
undervisningens fag, dels elevens generelle, herunder sociale og personlige udvikling. Processen
tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv på eleven, hvilket betyder, at elevens, undervisernes og
forældres perspektiver inddrages i målsætnings- og evalueringsarbejdet. Arbejdet baserer sig på såvel
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skriftlig som mundtlig evaluering og fungerer endvidere som dokumentation for skolens, herunder
elevens, indsats.
Mål- og evalueringselementer
Diverse værktøjer/skabeloner udvikles og revideres løbende. Elementer, der indgår i målsætnings- og
evalueringsarbejdet er følgende:
•
•
•
•

•
•
•
•

Skriftlige undervisningsplaner for klassetrinnets fag. De vil være at finde på skolens
hjemmeside senest 1/10 i det pågældende skoleår.
Udarbejdelse af skriftlige elevplaner på 0., 3. og 6. klassetrin.
Testning forud for skole/hjem samtaler (vi anvender ikke De Nationale Test)
Klassekonferencer. Vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen, herunder
elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Deltagere er det faglige team omkring den
enkelte elev.
Elev/forældre/skoles evaluering på foregående periodes indsats
Skole-hjemsamtaler med deltagelse af eleven, forældre og 2 fagpersoner omkring elevens
undervisning/udvikling.
”Overdragelsesforretning” til kommende fagpersoner, fx i forbindelse med skift af nyt
fagteam/-personer, overgang til nye skoleår mv.
Generelt vægtes den løbende dialog og det tætte skole/hjemsamarbejde hen over skoleåret,
også hvor der måtte være behov for fx en ekstra indsats og/eller grundet elevens aktuelle
udvikling og trivsel.

Tilsyn – skolens tilsynsførende
Tilsynsførende for Den Nye Friskole er Søren Skousen Jørgensen.
Søren besøger skolen 2-3 gange om året og følger de forskellige fag. Undervejs snakker han med
både undervisere, elever og ledelse omkring skolens hverdag, indsatser og de aktiviteter, som er
gældende omkring besøget.
Seneste tilsynsrapport kan ses på www.dennyefriskole.dk
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Skolens åbningstider
Skolens bygninger er åbent fra 7.45-17.00. kontorets åbningstider er ikke faste, men vi bestræber os
på at det er muligt at tale med en på kontoret fra mandag-torsdag fra 8.00-15.00.
Da vi er en lille skole, hvor både sekretær, pedel og skoleleder ofte er ude at hjælpe til i
undervisningen på den ene eller anden måde, kan der forekomme tidspunkter, hvor det ikke er muligt
at komme igennem til skolen, telefonisk. Her vil det i stedet være muligt at sende en SMS eller en
besked på skolens intranet. Så ringer vi tilbage hurtigst muligt.
Vigtige telefonnumre:
Hovednummer: 82 30 31 60
Skolens kontor: 60 20 86 82
SFO: 60 20 86 83
Skoleleder: 60 20 86 81
Viceleder: 60 20 86 80
Skolens pedel: 60 20 86 83
Feriekalender
Vi følger feriekalenderen for Haderslev Kommune og ferier/lukkedage ser derfor ud som følger for
skoleåret 2019/20:
Ferie SFO: uge 32
Første skoledag 2019: søndag den 11/8, klokken 10-12
Efterårsferie: uge 42 (SFO åbent ved behov)
Juleferie: fra den 21/12-2/1 (begge dage inkl. – SFO åbent ved behov)
Vinterferie: uge 7
Lærerfri dag: 20. marts 2020
Påskeferie: uge 15 + mandag i uge 16
St. Bededag: 8/5
Kr. Himmelfartsferie: 21. + 22. maj
Grundlovsdag: 5. juni (skolen er lukket)
Pinsedag: 1. juni
Sommerferie: uge 27, 28, 29, 30, 31 og 32
Ferie SFO 2019/20: uge 27 + 32
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Holdet på Den Nye Friskole

Vivi Sandberg
Skoleleder

Søren Jørgensen,
Souschef

Chris Kofod,
Pædagog

Sanne Maimburg,
Trivselsmedarbejder

Ivan Gaseb,
Lærer

Sussi Sønnichsen,
Lærer

Henriette Hayton,
Lærer

Marianne Storbjerg,
Børnehaveklasseleder

Christina Ejby,
Lærer

Mette L. Hansen,
Lærer

Jakob Lassen,
Lærer

Jannie Dohn,
Lærer

Line Lund
Lærer

Marie Rødbroe,
Pædagogmedhjælper

Pia W. Iversen
Sekretær

Ryan Petersen,
Pedel
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Jens Peter Christiansen

Solveig Lassen

Pedelmedhjælper

Adm. Medhjælper

En stor tak til alle skolens sponsorer, som gør det muligt, at vi hver dag kan transportere børn
til og fra skole: (logoer fyldes ind løbende)
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