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NYHEDSBREV VINTER 2019 

Opstarten af Vor Frue Friskole kører efter planen, og vi har pt. 22 tilmeldte til skolestart efter 

sommerferien 2020. Derudover har vi tilmeldte børn til skolestart 2021, og vi mærker nu 

tydeligt, at interessen for skolen vokser. Tak for det!  

Vi takker også for det store fremmøde til vores infomøde 27. oktober. Her fik vi mulighed for 

at fortælle lidt mere om hele idéen bag Vor Frue Friskole og besvare mange af de spørgsmål, 

som de tilstedeværende havde. 

 

Næste infomøde bliver lørdag den 11.01.2020 i Sognegården, Vor Frue Hovedgade 63, 

4000 Roskilde, klokken 10:00-12:00. Sæt allerede nu X i kalenderen. 

 

Herunder følger opsummeringen af infomødet: 

 

Initiativet til friskolen er opstået ud fra et ønske om at være ”herre i eget hus”, og skabe den 

bedste skole, vi kan forestille os for vores og byens børn. Vi skaber derfor en skole, der bygger 

på evidensbaseret forskning, og hvor vi griber elevernes indre motivation.  

”Vi uddanner handlekraftige børn, der skaber fremtiden.”  

Se mere om dette længere nede. 

 

Status er, at Vor Frue Friskole rettidigt har anmodet om oprettelse af skoleinitiativet og første 

del (20.000 kr.) af depositummet er betalt til Børne- og Undervisningsministeriet (Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet). Det sidste depositum (10.000 kr.) skal betales til februar 2020. I 

tilknytning hertil har Vor Frue Friskole – ligeledes rettidigt – ansøgt om statstilskud. 
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Denne ansøgning er ligeledes under behandling. Vi er således godt på vej mod målet om en 

endelig godkendelse af Børne- og Undervisningsministeriet. 

 

Tilbuddet på Vor Frue Friskole vil være indskoling, mellemtrin og udskoling samt SFO før og 

efter skoletid. Frie grundskoler skal som minimum tilbyde indskoling, men vi synes selvfølgelig, 

det er vigtigt, at eleverne kan få én sammenhængende skolegang, og derfor tilbydes også 

mellemtrin og udskoling. 

 

Vores mål er at enhver elev lærer mest muligt, hvilket vi mener, vi sikrer bedst med 

undervisning i praksisfællesskaber. Vi er som alle frie grundskoler underlagt friskoleloven og 

skal til enhver en tid tilbyde undervisning, der som minimum lever op til folkeskolens faglige 

og sociale mål.  

”Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står 

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele 

deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre 

samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”1  

 

 

 

 

 

                                                        
1 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., § 1, stk. 2. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209870 
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Vi uddanner handlekraftige børn, der skaber fremtiden. 

Hos os går børn, der kan og tør forandre verden i den retning, de måtte ønske. Vi gør derfor 

meget ud af, at gribe det børnene er motiverede af, og det børnene brænder for. På den måde 

oplever børnene, at den læring de opnår, giver dem mulighed for at realisere deres drømme.  

For en gruppe børn der fx elsker biler, bliver det dermed i undersøgelsen af biler, at 

fagligheden i matematik, dansk og andre grundfag bliver udfoldet og udforsket. Fagligheden 

er dermed ikke, som på mange andre skoler, et endemål, men blot vigtig, fordi man som et 

vidende menneske kan handle og skabe sig et godt liv. 

 

Undervisningsprincipper 

Ved at se på, hvad evidensbaseret forskning siger om god undervisning, læring og motivation 

for børn i skolealderen, ved vi, hvordan børn lærer bedst. Nedenstående figur bygger på en 

stor tysk undersøgelse og viser, at det er i den aktive brug af viden (75%), og når man giver 

viden videre til andre (90%), at man virkelig lærer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vorfruefriskole.dk


 

Kontakt: info@vorfruefriskole.dk      CVR: 40358684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det tidligere eksempel med bilerne er det, når børnene konstruerer deres egen bil, og når de 

derefter fortæller andre om, hvordan bilen virker, at de virkelig lærer. I kontrast til dette står 

den normale tavleundervisning, hvor man blot ser og hører (20%), og hvis læreren kun står og 

taler foran eleverne, lærer de blot 5%. 

 

Praksisfællesskab 

På Vor Frue Friskole arbejder vi derfor i et praksisfællesskab. Det betyder, at vi ikke har lærere, 

der blot ved tavlen fortæller, hvad de ved. Vi har indre motiverede lærere og elever, som 

sammen undersøger verden og forklarer hinanden, hvad de ved. Illustration af dette ses 

herunder. 
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Rekruttering af ansatte starter i marts, hvor vi vil starte med at søge efter en skoleleder, som 

herefter vil skulle deltage i ansættelsen af lærere. Samtlige ansatte skal kunne se sig selv 

arbejde ud fra vores værdigrundlag og undervisningsprincipper. 

 

Lokation: 

Vi har følgende muligheder inden for byskiltet: 

o Vores foretrukne lokation er de gamle SFO/klub-bygninger, som ikke længere er i brug 

på Vor Frue Skole. Vi har forespurgt Roskilde Kommune om muligheden for at 

købe/leje disse, og vi afventer svar herpå. 

o Såfremt ovenstående ikke lader sig gøre, har vi mulighed for at starte friskolen op i 

Sognegården (Vor Frue) i eksisterende lokaler og/eller pavilloner. Vi har fået tilbud på 

en pavillionløsning, som vil overholde alle gældende lovkrav. 

 

Økonomi: Vi sigter efter, at en friskoleplads vil koste 1.300 kr., og at en fritidsplads (SFO/klub) 

vil koste 700 kr. Det vil give en samlet udgift på 2.000,-/mnd. til sammenligning med en SFO-

plads i Roskilde Kommune som i 2019 koster 1.905,-/mnd.  

o Prisen er afhængig af udgifter til fx lokaler, og den eksakte pris vil derfor fastsættes 

årligt på generalforsamlingen. 

o Der vil blive udarbejdet en model for søskenderabat. 

o Det vil være muligt at søge om tilskud til nedbringelse af skolepenge (fripladstilskud til 

skolepenge). 

o Det vil også være muligt at søge om tilskud til nedbringelser af forældrebetaling for 

skolefritidsordninger (fripladstilskud til SFO). 
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Det koster 500 kr. at skrive sit barn op til Vor Frue Friskole. Dette er indtil videre et 

engangsbeløb, og hvis dette ændres vil det kun være gældende fremadrettet.  

Du kan skrive dit barn op ved at sende en mail til info@vorfruefriskole.dk, hvori du skriver 

navn og fødselsdato på dit barn, hvilket år du forventer at dit barn skal starte i skole, samt på 

hvilket klassetrin. Beløbet indbetales på reg.nr.: 0525 kontonr.: 0000527206. Du vil modtage 

kvittering på, at barnet er opskrevet og på det indbetalte beløb. 

 

      

          

Opskriv dit barn inden 30/1-2020, så vi 
kan give dig det bedste overblik for 
skoleåret 2020/2021. 

 

De bedste hilsner 

Vor Frue Friskoles bestyrelse 
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