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Dette materiale er udarbejdet af skolen og skolens bestyrelse med det formål at give nuværende og kommende
forældre et indblik i Vejen Friskoles værdier og hverdag. Vi har udarbejdet en samling af praktiske informationer
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1. Værdier og dagligdag
På Vejen Friskole sætter vi værdierne faglighed, fællesskab og nærvær højt.
Her kender vi alle hinanden, for i hverdagen arbejder og leger store og små
sammen. Til den fælles morgensamling, i emnedage og på lejrskoler, knyttes
bånd på tværs af klasser og alder.

Opdeling i klassetrin:
0.-2. klasse = Indskolingen
3.-6. klasse = Mellemtrinnet
7.- 9. klasse = Udskolingen

Vejen Friskole blev grundlagt i 1998 som en Grundtvig/ Koldsk friskole. I 2011
flyttede vi til Læborg, hvor vi nu er solidt forankret i lokalsamfundet. Vi købte den lokale nedlagte folkeskole, og
overtog også den kommunale børnehave, hvilket gav os en god platform til at videreudvikle vores friskole. Dvs. vi
er i en rivende udvikling med børnehave, stigende elevtal og har med renoveringer og en tilbygning, sikret at
skolen kan rumme de nu ca. 185 elever. Ændringerne i forholdene i børnehaven har givet godkendelse til 64 børn
(klik her for at se de aktuelle børnetal). Du er også velkommen til at læse mere om børnehaven på:
http://vejenfriskole.dk.
Vores engagerede og kompetente medarbejdere skaber en tryg hverdag for eleverne og sætter en ære i at møde
det enkelte barn i øjenhøjde. Vi søger at danne og uddanne det hele menneske, og derfor skal vi i lige høj grad
udvikle børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi lægger lige stor vægt på traditioner og
nytænkning – på forankring og forandring, der altid er tilpasset vores og elevernes virkelighed.
På Vejen Friskole antager vi, at alle ønsker at gøre deres bedste i samværet med hinanden, og vi anerkender
børnenes forskellige forudsætninger og potentiale. I respekt for hinanden og i positiv nysgerrighed finder vi
modet til at møde andre værdier end vores egne.
De Grundtvig/ Koldske værdier tager udgangspunkt i præst og digter
N.F.S.Grundtvig samt lærer Christen Kolds tanker om skole og opdragelse.
Grundtvig var optaget af voksenundervisning og folkeoplysning, hvorimod Christen
Kold var kendt for ikke at ville lære børnene udenadslære, men i stedet gøre den mundtlige fortælling til den
vigtigste metode i undervisningen. Dette skaber værdigrundlaget og
rammerne for de Grundtvig/koldske friskoler. Derfor er
fællestrækket for disse skoler, at de er baseret på forældrestyre,
forældredeltagelse, brug af fortællingen, sang og musik. For at
fremme sidstnævnte, har vi også valgt at starte vores egen
musikskole.
Alt i alt værdier som skal øge elevernes bevidsthed om deres eget
store potentiale.
Læs mere her: http://grundtvig-koldsk-skole.dk/
Når man er elev på Vejen Friskole, er husstanden automatisk
medlem af Dansk Friskoleforening. Det er en medlemsorganisation
for ca. 340 friskoler, der arbejder med rådgivning, hylder
forskellighederne og står vagt om retten til at oprette og drive
friskoler. Læs mere på: www.friskoler.dk
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Skolens ansatte

Lars Friis

Vibeke Hornbak

Skoleleder

Jørgen Buch
Lærer

Thomas Rask
Lærer

Kontor

Rene Brændstrup
Lærer

Christina Johansen
Lærer

Susanne Hauberg Maiken Hindmarsh
Lærer

Mona T. Lykke

Lærer

Danni Baastrup
Lærer

Marie K. Okholm
Lærer

Trine Olsen
Lærer

Helle B. Rønnow
Trivselskonsulent

Nina Klint
Lærer

Ellen de Vries

Benny L. Nielsen

Chauffør/ webredaktør

Kristina Holmgaard

Lars Märker

Lærer

Michael Krogh
Lærer

Randi Fensman

Chauffør

Lærer

Rasmus Tromborg-Hviid

Lærer

Lærer

Søren Aagesen
Pædagog

Pædagogmedhjælper

Se de aktuelle oversigter her:
http://vejenfriskole.dk/information/ansatte/
http://vejenfriskole.dk/sfo/ansatte/

Rita Jensen

Irena Nielsen

Pædagogmedhjælper

Pædagogmedhjælper
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2. Tilmelding som ny elev
Hvis du ønsker en rundvisning eller har spørgsmål om Vejen Friskole, er du meget velkommen til at kontakte
Skoleleder Lars Friis på tlf. 7536 6411-4 og aftale nærmere. Læs mere under ”ny elev” på hjemmesiden.

3. Forventninger til forældre
Elever, forældre og personale er sammen om at skabe en god skole. Når man som forældre har valgt Vejen
Friskole har man samtidig, ud fra skolens målsætning, valgt at være en engageret forælder.

-

Forældremøder og skole/hjem-samtaler
barnets udvikling og klassens trivsel (lektier, legeaftaler mv.)
klasse- og skolearrangementer
klasserengøring og arbejdsdage
generalforsamling
at bidrage med mad og bagværk i forbindelse med arrangementer

Elevens trivsel

Forældre

Forældre forventes at deltage og vise interesse i:

Kommunikation mellem skolen og dig som forælder
God kommunikation resulterer i gode oplevelser og resultater, hvilket øger dit barns trivsel og indlæring.
For at dette kan lykkedes, ser vi gerne at du som forælder siger ja til følgende:
Tillid
•
•
•
•

Jeg har tillid til, at personalet kontakter mig, hvis de vurderer, at der er opstået problemer, som gør at jeg
skal kontaktes.
Jeg har tillid til, at mit barns lærere er fagpersoner, der tilrettelægger og gennemfører undervisningen
professionelt.
Jeg har tillid til, at mit barn er tryg i sin hverdag, og at skolen forbereder mit barn på næste skridt i livet
(både socialt og fagligt).
Jeg har tillid til, at jeg får den generelle information, der er væsentlig for mig

Fællesskab
•
•

Jeg er mit barns usynlige klassekammerat, og jeg taler derfor altid pænt om andre børn, forældre og
personale til mit barn/i mit barns påhør – også selvom jeg inderst inde mener noget andet.
Jeg deltager i sociale arrangementer, for at mit barn skal opleve, at vi er en del af fællesskabet.

Respekt
•

Jeg henvender mig direkte til personalet, hvis jeg undrer mig over noget, og er herved loyal overfor
skolen.

Jeg er ansvarlig for:
At indgå i en konstruktiv dialog omkring mit barns trivsel eller læring. Når jeg føler mig kritisk, ændrer jeg det til at
være undrende og stiller spørgsmål til situationen. Det betyder, at jeg kontakter klasselæreren/den pågældende
underviser. Jeg inddrager IKKE andre forældre, forældrerødder, sociale medier o.lign. Hvis jeg ikke får den
fornødne hjælp, kan jeg kontakte skolens ledelse. Som sidste instans kan jeg kontakte bestyrelsen.
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Forældreråd
I starten af skoleåret er der forældremøde i hver klasse. Her orienterer klasselæren om det kommende år og der
vælges et forældreråd. Man stiller frivillig op og sidder minimum for 1 år ad gangen.
Forældrerådet er koordinator og arrangør i forhold til fx:
-

fordele mad til julefrokost
arrangere julemarked
deltage i møde med andre forældrerødder
planlægge klasserengøring 2 gange om året
fælles aktiviteter for klassen f.eks. spis på tværs, udflugt, grillhygge o.lign.

Der vil blive udleveret en folder til nyvalgte forældreråd og der kan hentes inspiration på forældrefiduser.dk.
”Vi ved igennem forskningen at børn, som er i positive læringsfællesskaber er gladere. Vi ved også at de får
flere venner. Og så er det et faktum at de lærer mere. Derfor er det supervigtigt, at forældre kommer på banen
og ikke overlader fælleskabsdannelsen til børnene og lærerne alene.
Kilde: Jens Andersen, psykolog

4. Generalforsamling
Hvert forår afholdes der generalforsamling, hvor det gerne ses at hver elev er repræsenteret. Her aflægger den
tilsynsførende rapport. Skoleleder og bestyrelsesformand gennemgår det forgangne år samt orientere om
fremtidige planer. Derudover bliver skolens økonomi fremlagt.
Dermed er generalforsamlingen dét tidspunkt på året, hvor du som forældre bliver inviteret til at få en større
indsigt i Vejen Friskoles dagligdag og drømme.
Det er også på generalforsamlingen, at du har mulighed for at stille op som kandidat til skolens bestyrelse. Læs
mere herom i næste afsnit.
Referater fra generalforsamlingen finder du her.
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5. Bestyrelse
Som bestyrelsesmedlem kan du være med til at præge udviklingen af skolen i samarbejde med eleverne, skolens
ledelse og lærerne. Bestyrelsens opgaver favner meget bredt og kan indebære alt lige fra indblik i dagligdagen til
ansættelser, elevernes trivsel, byggeplaner, økonomi osv.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen. Bestyrelsens
medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen,
som deltager på bestyrelsesmøderne. Skolens ledelse, elevrådsrepræsentanter og en repræsentant for skolens
øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsesmøderne. For yderligere information omkring bestyrelsen henvises til
”Vedtægter for Vejen Friskole” §7-15 og referater og mødeberetninger på skolens hjemmeside.
På hjemmesiden finder du også den aktuelle oversigt over bestyrelsens medlemmer.
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmed.
Bestyrelsesmed.
Bestyrelsesmed.
Bestyrelsesmed./
sekretær
Suppleant
Suppleant
Skoleleder
Tillidsrepræsent.
Afd. Leder BHV.

Jacob D. Schmidt
Formand

Kristina Søe Høyrup
Sekretær

Navn

Kl.

Tlf.

E-mail

Periode

Jacob Damgaard Schmidt
Anette Bøgen
Rune Arnfeldt Nielsen
Mikkel Frostholm
Allan Stølegaard
Dorthe Lykkegaard Taylor
Kristina Søe Høyrup

7.
2.+5.
0.+4.
2.
6.
4.
2.

23896461
40341080
61311897
25333790
29932965
50808848
22646961

jacob.damgaard.schmidt@gmail.com
anettebkristensen@gmail.com
rarnfeldt@gmail.com
mfrostholm@live.dk
allan@stoelegaard.dk
dorthesmail@hotmail.com
kristina.thomsen@hotmail.com

18/20
19/21
19/21
19/21
18/20
19/21
18/20

Peter Nissen
Pia Hasselstrøm
Lars Friis
Rasmus Tromborg-Hviid
Gitte Damgaard

2.
2.+4.
-

25597643
22505452
81718969
30582177
50498307

peternissen22@hotmail.com
Piahasselstrom1@gmail.com
lf@vejenfriskole.dk
rasmus@vejenfriskole.com
gd@vejenfriskole.dk

19/20
19/20

Anette Bøgen
Næstformand

Peter Nissen
Suppleant

Rune A. Nielsen
Kasserer

Mikkel Frostholm

Allan Stølegaard

Dorthe L. Taylor

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Pia Hasselstrøm
Suppleant
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6. Elevråd
Hvert år vælges et nyt elevråd. Her arbejdes der med beslutninger, ønsker, ændringer og referat. Elevrådet
arrangerer bl.a. skolefesten og fremlægger ønsker/ idéer til ledelsen og skolebestyrelsen.

7. Priser/ økonomi
Den månedlige udgift inkluderer buskørsel, svømning for (3.-6. klasse), kor-undervisning mv. Elever skal
medbringe egen iPad til undervisningen. Se krav om specifikationer, forslag til cover og tilbehør under afsnittet
”iPad”. Se skolens hjemmeside for de aktuelle priser.

8. Arrangementer og opgaver
Hvert år bliver der udarbejdet en årskalender, som lægges på Forældreintra og på hjemmesiden. Her fremgår
årets aktiviteter, arbejdsdage, forældremøder, skole/hjemsamtaler mv. Det kan derfor være en god idé at notere
dette i din private kalender ved årets start. Kort før aktiviteten vil der blive givet besked på Forældreintra, hvad
børnene skal medbringe.

Klasserengøring

Forældrerødderne indkalder alle forældre i klassen til rengøring af klasseværelset to gange om året. Første
gang er lige inden skolestart og er rengøring i den nye klasse. Dem, der starter i børnehaveklasse sørger for
rengøring af dette lokale. Anden gang i starten af januar. Formålet er at sikre et sundt indeklima samt
fællesskab. Det forventes fra skolens side, at alle elever er repræsenteret af minimum 1 forælder. Når datoen
er fundet, aftales det med Tommy i forhold til alarmen. Giv venligst klasselæreren besked.

Skolehjem-/ cafésamtale

Der afholdes samtaler mellem skolen og hjemmet to gange pr. skoleår. Formen på disse er forskellige.
•

I efteråret er der cafésamtaler, hvor alle skolens undervisere er til rådighed for en samtale. Det
forventes, at alle som minimum taler med barnets dansk- og matematiklærer. Denne type samtale
giver mulighed for at tale med elevens øvrige undervisere fx fysiklærer.

•

I foråret indkaldes forældre til en samtale på et fastlagt tidspunkt med elevens dansk- og
matematiklærer.

Eleverne er altid med til samtalerne, da eleven i fokus og fagpersonalet taler til/med barnet.

Arbejdsdage

Hvert år vil der blive arrangeret arbejdsdage til vedligeholdelse af skolen, hvor det fra skolens side forventes, at
forældre og elever deltager. Formålet er både vedligeholdelse og socialt samvær. Det er muligt at tilmelde sig
noget af dagen (lidt er bedre end ingenting). Se årskalender for datoer.

1. skoledag kl. 8.00

Alle mødes i skolegården. Efter sang og velkomst går eleverne ud i de respektive klasser. Programmet for
dagen bliver udsendt på forældreintra inden skolestart.
Alle elever skal medbringe skoletaske, penalhus og godt humør. Forældre er velkomne.
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Forældremøde

I august er der forældremøder. Datoen fremgår af årskalenderen og der bliver sendt invitationer ud på
forældreintra. Det forventes, at hver elev er repræsenteret til forældremødet til følgende:
•
•

•

Fælles introduktion af fag, iPadregler og lign.
Fælles nyheder fra skolens ledelse
Fordeling i klasserne, hvor underviserne vil informere om skoleåret samt valg af nyt forældreråd.

Aktivitetsdag

I starten af skoleåret er der to aktivitetsdage, hvor eleverne er opdelt i deres morgensamlingsgrupper for at
lære hinanden at kende på tværs af årgange. Det sociale aspekt har en stor værdi denne dag.
Sammen prøver eleverne forskellige fagspecifikke emner eller tema som fx eventyr.

Stafet for Livet

Hvert år deltager Vejen Friskole og Børnehave samt forældre i Stafet for Livet ved Vejen Idrætscenter.
Stafet for livet er en indsamling i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Skolen viser flaget ved aktivt at
deltage med Vejen Friskoles hold med børn i alle aldre lige fra børnehave til 9. klasse og naturligvis deres
forældre. Døgnet bliver delt op mellem alle klasser og de ældste klasser overnatter i telt ved banen. Vi hygger
os og sammen støtter vi kampen mod kræft. Læs mere her: stafetforlivet.dk.

Robinson

Det er en tradition at et nyt skoleår starter med en 2-døgns tur for 7. og 8. klasse i en af de første uger.
Formålet er at ryste eleverne sammen, da 7. klasse nu er i udskolingen og der er tæt samarbejde mellem de to
klasser. Turen udfordrer eleverne og giver dem en oplevelse af, at man selv kan være med til at flytte egne
grænser. Man kan meget mere, end man lige går og tror, og mange opgaver kan kun løses i samarbejde med
andre. Det er erfaringen, at mange på vores ture har oplevet, at hvis man får hjælp/opbakning fra hinanden,
når tingene bliver svære, så kan man faktisk rigtig meget, som man ikke på forhånd troede muligt.

Open By Night

7. klasse har en bod to gange om året (forår og efterår) til Open By Night i Vejen. Der sælges fx kaffe/the,
saftevand, popcorn, kage og vafler. Overskuddet går til klassekassen.

Lejrskole/ studietur

For at øge det sociale sammenhold, Grundtvig-Koldske menneskesyn, selvværd o.lign. er det højt prioriteret på
Vejen Friskole, at der holdes fast i de årlige lejrskoler/studieture. Det er en stor begivenhed, hvor eleverne
forlader de trygge rammer i Læborg og står på egne ben. De skal udforske og lære på en anderledes og aktiv
måde. Turen giver mulighed for at der kan knyttes bånd på tværs af
klasser og alder.
Lejrskole/studietur er en obligatorisk del af Vejen Friskoles undervisning,
derfor forventes det at alle deltager. Tidspunkterne vil fremgå af skolens
årskalender.
Inden lejrturen vil eleverne have emneuge, hvor der arbejdes med
emner, som vedrører destinationen for lejrturen. Det kan være emner
inden for geografi, historie, biologi o.lign.
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Der er altid skolefri dagen efter hjemkomst fra lejrskole/studietur. SFO’en vil have pasningstilbud for børn i 0.3. klasse.
Betaling:
For 0.-5. klasse er lejrskolen inkluderet i skolepengene og eneste ekstra bidrag vil være at alle elever skal
medbringe lettere forplejning. Eleverne skal hentes på lejrskolen den sidste dag og evt. forældrerengøring.
For 6.-9. klasse skal der forventes en egenbetaling.

Erfamøde for forældrerådene

Forældrerådene bliver inviteret til et fælles erfaringsudvekslingsmøde i september. Her orienteres om opgaver
i forældrerådet, gives inspiration til klassearrangementer, laves aftale om julemarked mv.

Klassearrangement

Det er en god idé at have et par klassearrangementer i løbet af året. Forældrerådet har ansvaret for at
arrangere og fordele opgaverne. Nogle klasser har spis på tværs, fisketure, grillfest, forældreaften, mens andre
tager på udflugter eller mødes på en lokal legeplads med picnickurv. Det vigtigste er, at vi er sammen og skaber
et fællesskab.

Motionsuge/ motionsdøgn

Uge 41 er en uge med fokus på temaer inden for motion og sundhed samt opbygning af cykelbane. Fra torsdag
til fredag afvikles motionsdøgnet med gå-, løbe- og cykelture for elever og ansatte.
Vi er en sundhedsaktiv skole og har derfor valgt, at vi ikke deltager i skolernes motionsdag, men i stedet har et
helt døgn med fokus på fysiske aktiviteter. Eleverne overnatter i egne klasseværelser. Alt dette øger elevernes
selvstændighed, selvværd og sociale kompetencer.
Forældre og søskende inviteres til at kigge forbi og evt. deltage i aktiviteterne torsdag eftermiddag.
Information om påklædning, pakkeliste og bustider udsendes sammen med besked om betaling, forplejning
mv. Der vil være en mindre egenbetaling til sund og nærende forplejning. Derudover får man besked fra
forældrerådet, hvad elever skal medbringe af tilberedt mad.
For at det hele kan hænge sammen, kræver det en frivillig indsats fra forældre/bedsteforældre eller andre, der
kan hjælpe med forplejningen i løbet af døgnet.

Skolefest

Hvert år bliver der holdt skolefest for alle klasser. Elevrådet indhenter idéer fra klasserne og
kommer med et udspil til skolefestens tema og indhold. Elevrådet sælger sodavand og
snacks for at tjene til elevrådskassen. Der er INGEN adgang for forældre. Der vil være lærer
tilstede til at holde øje med børnene.

Julehygge/bedsteforældredag i SFO

Hvert år arrangerer SFO’en en hyggedag for bedsteforældre og SFO-børn. Her er kreative værksteder, hvor der
kan arbejdes med fx karton, træ o.lign. Forældre opfordres til at bage kage, som elever og de fremmødte kan
nydes sammen.
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Julemarked

Julemarkedet er en årlig, hyggelig tilbagevendende begivenhed, som giver klasserne, elevrådet og
støtteforeningen ”Vejen Friskoles Venner” mulighed for at tjene penge til udflugter og studieture.
Alle er meget velkomne til socialt og hyggeligt samvær.
Klasserne/børnehaven vil op til julemarkedet have produceret/planlagt
forskellige tiltag/produkter. Støtteforeningen vil være vært for en
tombola, hvor der er mulighed for at vinde flotte præmier. Det er
endvidere muligt at købe lettere forplejning.
Som afslutning kommer julemanden på besøg, juletræet tændes og der
synges en sang ved træet.

Juleklippedag – 1. december

Denne dag vil skolen summe af kreativitet og hygge. Der vil både blive klippet, limet og bagt for at pynte skolen
til højtiden. Der kan i denne forbindelse være behov for forældre/bedsteforældre-deltagelse til bagning.

Kor + 7. klasse oplæser ”de ni læsninger”

De ni læsninger er et arrangement, som præsten i Læborg Kirke laver sammen med konfirmanderne og kirkens
voksenkor. Der er skiftevis læsninger af bibeltekster og musikalske indslag.

Børnejulefrokost

Hvert år bliver der holdt børnejulefrokost en af de sidste dage inden juleferien. Alle skolens elever deltager,
hjælper med at dække borde, finde mad frem, rydder op osv. Under spisningen er lærerne tjenere.
Forældrerådet fordeler, hvilke retter de enkelte elever skal medbringe.

Teateruger og forestilling (uge 5-6)

Teaterugerne giver eleverne mulighed for at arbejde på tværs af klasserne, dvs. at eleverne er blandet fra
bh.kl.-9.kl. Hvert år vil der være et nyt tema for forestillingen og eleverne bliver inddelt i forskellige grupper:
•
•
•
•

Musikgruppe vil arbejde med musik, tekster, samspil og sang
Mediegruppen vil arbejde med iPad, medie, reklame, tv, digital kulisse mm.
Praktisk gruppe arbejder med rekvisitter, scener, kostumer
Teatergrupperne vil arbejde med teaterøvelser, indsamling af viden,
udarbejde manuskript, skuespil, stemmer, kulisser, kostumer og rekvisitter.

Til slut vil alle grupper sætte deres indslag sammen til årets teaterstykke, der
præsenteres for børnehaven, bedsteforældre, forældre m.fl.
Mål for teaterugerne er:
• At den enkelte elev, sammen med andre, indgår/ bidrager aktivt til fremstilling og udførelse af stykket.
• At eleverne erhverver sig kendskab til og viden omkring temaet.
• At den enkelte elev kreativt opnår nye ideer og ser muligheder for at kombinere ny og gammel viden.
• At eleverne omsætter opnået viden til manuskript og derefter teater.
• At eleverne erhverver sig kompetencer i at disponere tid, strukturere stof og arbejde målrettet.
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Der er i forløbet fokus på:
• At kunne arbejde sammen på tværs af alder og faglig kunnen.
• At være en del af et socialt forpligtende fællesskab.
• At de ældste elever er gode rollemodeller for de yngste elever.
Generalprøve: Torsdag formiddag i uge 6 for bedsteforældre, børnehaven m.fl.
Premiere: Torsdag aften for forældre og søskende. Efter forestillingen er der mulighed for hyggeligt samvær i
klasserne – dette arrangeres af klassens forældreråd.

Skolens fødselsdag

Skolens fødselsdag er en traditionsrig dag, som giver elever, lærere, pædagoger og forældre
muligheden for at mødes til hyggeligt samvær.
•
•
•

Musikalsk indslag: eleverne udfolder og viser deres musikalske talenter
Kagekonkurrence: nyansatte smager og vurderer elevernes bagværk.
Udstilling, der viser elevernes kunnen indenfor kreative og boglige fag

Sidste skoledag

Starter med en længere morgensamling, hvor der tages afsked med 9. klasse samt de elever, der skal på
efterskole. Der vises billeder fra deres tid på skolen, musik og taler. Herefter går eleverne i egne klasser og
holder afslutning, hvilket er forskelligt fra klasse til klasse (der er ingen undervisning
denne dag). Senere mødes alle til dåb af 6. klasse, så de bliver medlem af
udskolingen. Nyansatte bliver også døbt på en vandbane som 7.-9. kl. har designet.
Dagen slutter kl. 12.00.
Der er altid dimission for forældre og de elever, der forlader udskolingen den sidste
onsdag inden sidste skoledag. Her mødes forældre, elever og lærer til fællesspisning,
taler og afgangsbevis.

Minisamfund – hvert 3. år

Hvert tredje år omdannes skolen til et minisamfund, hvor alle skolens elever udfører et stykke arbejde, der
aflønnes med timeløn i samfundets valuta: ”Grunkere”. Det er en uge med udgangspunkt i arbejdskendskab og
samfundsfag. Inden minisamfundet starter kan elever i de ældste klasser ansøge om at blive chefer og
souschefer. Resten af eleverne kan ansøge om, hvilke områder, de gerne vil arbejde med fx tøjbutik, bank,
bageri, biograf mv. Elevernes roller fordeles af underviserne inden ugens begyndelse.
Eleverne får lært, at man som lønmodtager i minisamfundet skal betale skat. For lønnen kan der købes mad, og
der er mulighed for at handle i forskellige butikker og servicefirmaer.
Besøg
Torsdag formiddag inviteres bedsteforældre og børnehave til at besøge og handle i butikkerne.
Om aftenen er den nærmeste familie velkommen og der vil være mulighed for at købe aftensmad i
restauranterne. Denne aften betragtes som en skoledag med mødepligt, og eleverne får derfor tidligt fri fredag
formiddag efter endt oprydning.
Økonomi
Eleverne kan købe mad fra samfundets restaurant.
Overskuddet fra salget går til skolens elever. Alle må komme med forslag og elevrådet færdiggør processen i
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samarbejde med skolen. Minisamfundet blev senest afholdt i efteråret 2017, hvor eleverne fik et overskud på
ca. kr. 10.000,Mål

•
•
•
•
•
•
•
•

Eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv
medleven i et demokratisk samfund. Herunder de menneskelige og samfundsmæssige værdier og
holdninger, der knytter sig til arbejde.
Inddrage betaling af skat som udgangspunkt for debat om hvad "skattepengene" bruges til.
Træne hovedregning, da man skal sidde ved kassen og modtage/veksle penge
De ældre elever skal sørge for deres ansatte og vise stort ansvar for, at deres værksted lykkedes.
Erfaringer med forskellige praktiske arbejdsopgaver
Gennemføre en daglig evaluering - dels i de forskellige mindre grupper og dels i den samlede ”chefgruppe”, og deraf følgende mulighed for justeringer i virksomheden.
Give forældrene et indtryk af, hvad eleverne har oplevet igennem ugen ved et åbent-hus
At lærernes rolle bliver flyttet til vejleder - og konsulentrolle

Vi ønsker at se følgende tegn på vej mod opnåelse af de stillede mål:
• At eleverne udviser stort engagement før og i emneugen
• At eleverne tager ansvar for deres ”arbejdsplads”
• At vi ser god kommunikation og samarbejde mellem eleverne på tværs af klassetrin.
• At eleverne evaluerer og foretager ændringer som fremmer deres virksomhed.

9. Bus
Elever på Vejen Friskole kommer fra et stort geografisk område og for at samle eleverne,
har vi indkøbt tre busser. For eleverne er det kendte chauffører, der er ansat på skolen.
Buskørslen er en del af skolepengene. Ruterne kan ses på hjemmesiden. Busserne
anvendes også i forbindelse med lejrskoler og udflugter.

10.Forsikring
Vejen Friskole har ingen forsikring der dækker, hvis børnene kommer ud for en ulykke imens de er i skole eller
SFO. Dette skal være omfattet af de enkelte forældres familieforsikring og/eller børneulykkesforsikring. Vejen
Friskole har tegnet lovpligtig arbejdsgiverforsikring, der dækker alle ansatte på skolen.

11. Fotografering
Børnene bliver fotograferet hvert år efter sommerferien af Photocare Vejen. Der bliver endvidere taget
klassebillede samt et fællesbillede af hele skolen. Disse kan efterfølgende bestilles. Derudover vil der jævnligt
blive taget billeder/video i forbindelse med aktiviteter på skolen. Se billeder på facebook:
https://www.facebook.com/vejenfriskoledk eller galleri på skolens hjemmeside.

12. Frugt og mælk
Frugtordning: 1 stk. frugt pr. dag og koster 50 kr. pr. måned, som betales samtidig med
skolepengene. Til- og afmelding sker til skolens kontor. Skolemælk kan bestilles via
www.skolemælk.dk. Hver klasse henter mælken i et køleskab hver dag og fordeler til de
enkelte elever.
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13. iPad
Skolen har gode erfaringer med brug af iPad i undervisningen. Derfor skal alle elever selv medbringe egen Ipad.
Lærerne har centralt mulighed for at tilføje Apps til brug i undervisningen. Dette betyder, at hver elev skal have
mininum 5-6 Gb ledig kapacitet til skolearbejde.
Det anbefales at købe en iPad som denne. I skrivende stund anbefales iPad air 2 eller nyere med mindst 32GB
hukommelse. Det tilrådes, at iPaden er beskyttet med coveret ”Survivor”, og at eleverne har høretelefoner,
pegepind og at der tegnes en privat elektronik-forsikring på iPaden (i tilfælde af uheld).

14. Legetøj og mobiltelefon
Legetøj må kun medbringes om fredagen. Gerne noget, der lægger op til social leg. Har dit barn en mobiltelefon,
skal telefonen være i tasken under hele skoletiden – også i frikvarterne (og SFO-tiden).

15. Lære-/undervisningsplaner
Vejen Friskole skal leve op til folkeskolens mål. Hver lærer lægger årsplaner på Forældreintra for de forskellige
fag. Du finder årsplaner for dit barn her:

Undervisningsplaner fremgår af skolens hjemmeside: http://vejenfriskole.dk/undervisning/fagplaner/
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16. Musikskole
At synge og spille musik er en måde at opleve fællesskabet og derfor tilbyder Vejen Friskole egen musikskole med
eneundervisning og sammenspil. Pt. undervises der i følgende:
Instrumental
• Klaver
• Guitar/el-guitar
• El-bas
• Trommer
• Solosang
• Ukulele
• Saxofon
Brugerbetaling

Samspil (band)
• Freeway (5.-9. klasse)

Kor

Gratis

Gratis

•
•

Børnekor (0.-3. klasse)
Storekor (4.-9. klasse)

Har du spørgsmål eller ønske om undervisning i et instrument, der ikke er nævnt ovenfor, er du
velkommen til at kontakte Susanne Hauberg: susanne@vejenfriskole.com eller tlf. nr. 2140 7388.
Se den seneste folder for musikskolen.

17. SFO – skolefritidsordning
Skolefritidsordningen (SFO’en) er et pædagogisk tilbud til elever fra 0.-3. klasse på Vejen Friskole. SFO’en deler
lokaler med 0.-2. klasse på den ”lille gang”. Desuden benyttes skolens faglokaler, multisalen og skolens
udearealer.

Åbningstider:

Man-tors: kl. 6.30-16.30 og Fre: kl. 6.30-16.00
Skolen er åben for alle elever fra kl. 7.30.
Se afsnit ”Sygdom & Ferie” for lukkedage mv.

Der tilbydes morgenmad (havregryn, havregrød, cornflakes og evt. boller) i tidsrummet:
6.30-7.30. Om eftermiddagen tilbydes børnene et stykke frugt eller et mindre måltid.
Husk at give SFO besked, hvis dit barn tager med en anden hjem. Dette skal gøres via forældreintra inden den
pågældende dag kl. 12. Husk at skrive til hele SFO-personalet dvs. alle dem, der står SFO foran. Ved ændringer
efter kl. 12.00 kontaktes SFO’en på tlf. 7536 6411/ 2383 1446.
Mobiltelefoner er ikke tilladt i SFO-tiden. Derfor skal impulsive legeaftaler arrangeres via personalets telefon.

18. Skiftetøj, solcreme
Sørg for at dit barn altid er klædt praktisk og bekvemt på. Det er vigtigt, at der er tøj i barnets garderobe (ekstra
sokker, skiftetøj, gummistøvler, regntøj, handsker mv.) – tilpasset årstiden. Husk solcreme.
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19. Skoleskema og Forældreintra
Når dit barn starter på skolen modtager du koder til Forældreintra. Portalen tilgås enten via
https://vejenfriskole.dk/ eller app. På Forældreintra modtager du beskeder/ informationer fra skolen og derfor er
det vigtigt, at I som forældre holder jer dagligt orienteret. Du kan også finde andre elevers kontaktoplysninger,
fødselsdatoer mv.

Docendo
Skoleskemaet forefindes elektronisk via forældreintra. For at se dit barns aktuelle skema, skal appen
Nedenstående er en kort vejledning i hvordan du finder skemaet:

1. Klik på links
2. Klik på skema

Sådan kan skemaet se ud:

Video til download af app til hjemmeskærm (vær obs på at det kan være nødvendigt at gøre det via Safari):

https://www.youtube.com/watch?v=Vkw-bVsvkq4
https://www.youtube.com/watch?v=Idpmc8dcFV0
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20. Sponsorbørn
Vejen Friskole har valgt at sponsorere skolegangen for de to fætre Calvin og Marvin i
Uganda. Derudover glæder skolen dem med at sende jule- og fødselsdagsgaver til de to
fætre. Elever og lærer holder kontakten med drengene via Skype til morgensamling.
Formålet er at lære eleverne om kultur, sprog og at sammen kan vi gøre en forskel.

21. Sygdom, ferie og fravær
Sygdom og ferie/fravær skal meldes via forældreintra til elevens klasselærer.
Ved ferieønsker udenfor skoleferier og over en uges varighed, aftales nærmere med skoleleder Lars Friis.
Vinterferie, uge 7
Påskeferie
St. Bededag
1. maj
Kristi Himmelfart
2. pinsedag
Grundlovsdag 5/6.
Dagen efter lejrskole
Sommerferie
Efterårsferie, uge 42
Juleferie
Pædagogisk dag

Skole
Lukket
Lukket de tre dage op til
påskedagene
Lukket
Alm. skoledag
Lukket og dagen efter
Lukket
Lukket
Undervisningsfri
Fra uge 27
Lukket
23. dec. 2020 - 3. jan. 2021
Delvis undervisning

SFO
Behovspasning
Behovspasning de tre dage op til påskedagene
Lukket
Alm. skole og SFO-dag
Lukket og dagen efter
Lukket
Lukket
SFO åben
Lukket i 3-4 uger (kan variere fra år til år)
Behovspasning
Lukket
Nødpasning/frivillig forældre/bedsteforældre
samt pæd. personale

22. Tavshedspligt
Personalet har tavshedspligt om de enkelte børn og deres familiære forhold. Dog er der underretningspligt
overfor de sociale myndigheder, hvis vi erfarer, at børn lever under forhold, der ikke sikrer deres trivsel.

23. Trivsel, sundhedsplejerske og psykolog
På Vejen Friskole har vi stort fokus på trivsel og derfor har vi valgt at ansætte Helle Rønnow som
trivselsmedarbejder. Helle har til opgave at højne elevernes trivsel og handler på eventuelle problemstillinger.
Dvs. at du kan have tiltro til, at skolen kontakter dig hvis det er nødvendigt.
For at øge fokus på trivsel er der udarbejdet en trivselskanon, hvor du kan læse om
trivselsfremmende indsatser.
Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale med sundhedsplejersken.
Derudover er der menstruationsundervisning, misbrugsforebyggelse o.lign.
Mistrives dit barn, oplever mobning eller andet er du meget velkommen til at kontakte
dit barns klasselærer, Helle, sundhedsplejerske eller psykolog.
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Ved behov tilbydes yderligere undersøgelser/ vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolens personale.
Det er også muligt at tilkoble fysioterapeut, PPR mv.
Trivselsmedarbejder:

Helle Rønnow

via Forældreintra

Sundhedsplejerske:

Ane Teuchler

Tlf.: 30 17 08 86

awt@vejen.dk

Psykolog:

Cindie Blå Olesen

Tlf.: 24 23 60 62

cibo@vejen.dk

Børnefysioterapeut

Pernille Bonde

Tlf.: 40 23 66 11

phb@vejen.dk

Find altid aktuelle oplysninger på skolens hjemmeside.
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24. Støtteforeningen Vejen Friskoles Venner
Støtteforeningen er en frivillig organisation, der har til formål at planlægge/afholde arrangementer til fordel for
Vejen Friskoles elever samt børn i Børnehaven. Alle er velkomne til at være medlem. Der betales et årligt
kontingent på 200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige forsørger.
Støtteforeningen har en bestyrelse, der er valgt på Støtteforeningens generalforsamling, som afholdes i
forbindelse med skolens generalforsamling.
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmed.
Bestyrelsesmed.

Navn
Karina Smidt
John Damgaard Jakobsen
Lene Mynster Sørensen
Dorte Boesen Pedersen
Trine Damsgaard Sierbers

Kl.
0.+4.
0.+4.
Bhv.
6.
2.

Tlf.
22401284
50781037
22473344
22133612
22316841

E-mail
karinasmidt@hotmail.com
krybvaek@me.com
lenemynster@yahoo.dk
dorteboesenpedersen@gmail.com
Tdsiebers78@gmail.com

Alle, der har tid og lyst til at gøre en forskel, er velkommen til at være med i Støtteforeningen, uanset om man har
barn på skolen/ i børnehaven eller ej. Det afgørende er, at man har lyst til at være med til at bidrage med sin tid
og arbejdskraft, nyder sammenholdet og har det sjovt.
Eksempler på tidligere arrangementer er:
•
•
•
•

Hjælpe med uddeling af mad til motionsdøgn
Julemarked
Deltage i arrangementer fx stå i bar til koncert
Diverse ad hoc arrangementer som fx tøjbazar, foredrag

Ønsker du at holde dig opdateret med Støtteforeningens arrangementer, kan
du følge med på facebook ved at søge på ”Støtteforeningen Vejen Friskoles
Venner”.
I 2019 lykkedes det støtteforeningen at skaffe den sidste finansiering og multibanen blev en realitet. Denne
indbyder bl.a. til fodbold, håndbold, basketball og hockey. Tidligere er der doneret en lille multibane til
skolegården, bord/bænkesæt, fodbolde, popcornmaskine mv.
Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål, en god idé til et arrangement, kender en potentiel sponsor af ting til
eleverne, tombola-gevinster til julemarked eller lign.
Du er også velkommen til at blive skrevet på en liste, hvor vi må kontakte dig, hvis vi har brug for hjælp til et
arrangement. Husk at det er frivilligt om man siger ja/nej tak til den pågældende opgave/dato.
Støtteforeningen og eleverne er taknemmelige for al hjælp.

Sammen står vi stærkere!
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