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Kære forældre og
andre interesserede

Vi har skabt fagene for at give eleverne en
større sammenhængskraft i skoledagen. Alt
skal hænge sammen og give mening for
børnene. Det betyder ikke at de ikke bliver
præsenteret for fag som geografi og
natur/teknilogi. De er ganske enkelt blevet
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en del af faget naturfag. Ligledes er historie,
Så kom sommeren og vi ramte juni, hvilket

samfundsfag og religion blevet til kulturfag.

betyder at vi nærmer os den 11. august, hvor

Værstedsfag består af fagene: billedkunst,

friskolen går i luften.

sløjd, madkundskab, musik og håndværk og

Jeg ved at I sikkert er utålmodige med at få

design. Men det giver os som friskole

mere information, men vi arbejder på at blive

muligheden for at lave de meningsfulde

helt klar til at blive en friskole. Der er utrolig

værkstedsaktiviteter, der passer til årstid og

mange ting der skal på plads og mange ting

situation.

der skal planlægges og tages stilling til. Vi

For at I kan få et overblik over de fag der

ønsker selvfølgelig at tage jer med på vejen.

udbydes i friskolen, har jeg også vedhæftet

Nu har vi endelig fået skemaer for de tre trin

undervisningsplanerne for friskolen. Det er

på plads, dog med forbehold for eventuelle

en ordentlig moppedreng og det forventes

ændringer. Jeg vedhæfter dem denne mail. I
vil opdage på skemaerne, at der er nogle fag I
ikke kender fra folkeskolen. Det er et stort
privilegie, at man som friskole har friheden til
at lave den undervisning man synes, er den
bedste for eleverne. Derfor er der nye fag:
udeliv, kulturfag, naturfag, værkstedsfag og
trivsel og demokrati.

ikke at I læser det hele igennem. Det er blot
for at give jer muligheden for at læse
tankerne bag de valg der er truffet i
forbindelse med skemalægning og arbejdet
med tilblivelsen af Friskolen.

FØRSTE SKOLEDAG 11.
AUGUST

Friskolens SFO har
åbent i uge 32 tilmeld på
marie@frihojbor.dk
ÅBEN morgensang
for alle interesserede
første onsdag i hver
måned med
efterfølgende kaffe
og brød
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I undervisningsplanen finder I også

Vi synes det er vigtigt at give børnene intens

værdigrundlag og visioner for friskolen,

og motiverende undervisning med

samt emner som forældresamarbejde,

udgangspunkt i boglige og praktiske fag. Vi

morgensang og bevægelse. Selvom der er

tror på at hvis lysten til at gå i skole er til

meget at læse, giver det en grundlæggede

stede, skal læringen nok følge efter.

forståelse for fundamentet for friskolen og
værdierne i friskolen.
Det at blive en del af en friskole, er noget
helt særligt og giver jer muligheden for at
være endnu tættere på jeres barns hverdag
og være en del af det stærke fællesskab en
friskole er.
En friskole skal altid leve op til - og stå mål
med undervisningsministeriets krav til
folkeskolen. Derfor skal vi som friskole også

Igen vil jeg understrege vigtigheden af at I
tager kontakt eller rækker ud, hvis I har
spørgsmål eller undrer jer over noget. Det
kan også være noget I lige mangler svar på.
Kig skemaer og undervisningsplanen
igennem og hav tillid til at alt hvad vi gør,
gør vi for at skabe en god skolehverdag for
jeres børn.

godkendes af undervisningsministeriet. Jeg
håber I vil tage godt imod vores skemaer og

Jeg ønsker jer en dejlig weekend og

vores undervisningsplaner. I vil måske

grundlovsdag. Nyd det gode vejr.

konstatere at jeres børn får en lidt kortere
skoleuge end de er vant til nu. Vi underviser
til kl 14, som det seneste, så der er overskud

Mange hilsner. Marie Ehlers

til fritidsinteresser og andre gøremål.
Forskning viser at børn ikke bliver klogere af

61696548

en lang skoledag. Netop nu er der en del

marie@frihojbor.dk

debat i medierne omkring børns lange
skoledage og manglede motivation for
skolegang.
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