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Bestyrelsen



Hvorfor Vor Frue 
Friskole?

Vi er for en skole i Vor Frue

• Sikre en fremtidig skole i Vor Frue

• Ønsker at have maksimal indflydelse på skolen

• Uafhængighed af kommunens finansforhandlinger

• Vi vil gerne bevare børnene i byen

• Vi vil sikre vores børn den bedste faglige og sociale 
læring

• Vi uddanner handlekraftige børn



Vi har opfyldt UVM’s dokumentationskrav og
økonomiske krav.

Næste deadline er godkendelse af skolens
bygning. 

Undervisnings-
ministeriet



Lokation

Vi er i positiv dialog med kommunen om at 
leje den gamle SFO.

Vores ansøgning skal nu i diverse udvalg og 
måske forelægges kommunal bestyrelsen.



Økonomi
Det koster penge at åbne og drive en friskole.

• Indskrivningsgebyr: 
• 500 kr.

• Hvad vil det koste at gå i friskolen + SFO:
• Skole: 1.300 kr.
• SFO: 700 kr.

• Søskenderabat:
• 500 kr. pr. søskende

En SFO plads koster i 2020 - 1.948 kr. 



Økonomi

Bank:

Vi er i dialog med vores bank Sparekassen 
Sjælland – Fyn om at få etableret en 
kassekredit, der skal være med til at sikre en 
sund økonomisk drift af skolen. 



Sponsorer



Personale
I nærmeste fremtid vil vi annoncerer efter 
en skoleleder. 

Vi har allerede modtaget flere uopfordrede 
henvendelser.



Normering
• Vi har valgt at følge Friskoleforeningens anbefaling.

• Skolen:

• 1,5 årsværk til 20 børn. Kombination af skoleleder, 
lærer, lærerassistent.

• SFO:

• 1,2 årsværk til 20 børn, fordelt på en uddannet
pædagog og pædagogmedhjælper

• Antallet af undervisere / pædagoger afhænger
således af antallet af børn. 



Elever

• Indskoling: 13

• Mellemtrin: 12

• Udskoling: 1



Undervisning



Undervisning 

Undervisning, der skaber handlekraftige
børn. 

Handlekraft kræver faglige og sociale
kompetencer, at man ved man vil og tør
handle. 



MAN LÆRER…

Kilde: Kooperatives Lernen in der Grundschule: Kirchmann/Bochmann



En ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), viser, at hver 
tredje folkeskoleelev i 7. 9.-klasse keder sig i undervisningen.

Rapporten bygger på svar fra næsten 500.000 skoleelever i den nationale 
trivselsmåling. 

I 2016 oplevede 32,1 procent af eleverne i 7. 9.-klasse "tit" eller "meget tit", at 
undervisningen var kedelig. 

I 2017 er tallet steget til 33,4 procent.



Eksempel på 
”Dagens gang”

8.00 - 8.15: Morgensamling med sang          
og indslag

8.15 – 8.45: Fordybelsesbånd

8.45 - 9.00:  Læreren informerer om 
dagen og ugens mål

9.00 – 9.15: Frikvarter

9.15 - 9.30: Trivsel

9.30 -11.00: Ugens tema/emne 

11.00-11.45: Store frikvarter og mad

11.45-13.15: Ugens tema fortsat

13.15-13.30: Opsamling på dagen



Dagens gang

8.00 – 8.15: Morgensamling med sang og indslag.   

Sang giver fællesskabsfølelse. 

At præsentere overfor mange skal øves. 

Respekt bliver trænet når alle lærer at lytte på én der taler.

Forældrene er velkomne til at deltage og i deres aktive 
deltagelse vise børnene at de også respekterer fællesskabet.



Dagens gang

8.15-8.45: Fordybelsesbånd

Individuelt arbejde 

Læsning Matematik 

Læreren samler op på elevernes ugeplan 
og følger elevens faglige udvikling 
(Ugeskemarevolutionen) 



Dagens gang

8.45-9.00: Lærerens kvarter 

Et barn lytter maksimalt det antal 
minutter, der svarer til barnets alder.

Hvad skal vi fælles i dag/denne uge
Emne og faglighed

Forberedelse på frikvarter -hvem leger 
med hvem i frikvarteret? 



Dagens gang

9.00-9.15: Frikvarter

Trivselspatrulje hjælper med legen og 
konflikterne



Dagens gang

9.15-9.30: Trivsel

Opsamling på frikvarter

Lidt mad

Trivselsunderstøttende tiltag. 
Meditation. 



Dagens gang

9.30-11.00: Ugens tema

Bilen er valgt som emne 

Praksisfællesskab





Dagens gang

9.45-11.00: Bilen er valgt som emne 

Praksisfællesskab

Under emnet biler vælger eleverne så ind på fx. konstruktion fart 
miljøpåvirkninger 

Læreren har lagt faglige minimumsrammer tilpasset den enkelte 
elev. 
Fx. 1 sides tegning/skrift eller 2 minutters oplæg. 

Derudover kan eleverne vælge at præsentere med en film, en 
sang (selvskrevet eller fundet på nettet) Bygge deres egen bil osv

De skal naturligvis kunne arbejde både selvstændigt og i grupper, 
men igen tilpasses kravene til gruppedannelse til den enkelte.



Dagens gang

11.00-11.45: Store frikvarter

Mad

Forberedelse til frikvarter

Trivselspatrulje i frikvarteret



Dagens gang

11.45-13.15: Ugens tema – fortsat

Bilen som emne fortsat

Opsamling frikvarter

Fortsat arbejde med bilen som 
emne/individuelt arbejde



Dagens gang

13.15-13.30: Afslutning på dagen

Træning i konflikthåndtering fx. raketten 

Lege, dans, løb, sang, musik mm.

Slutter skoledagen i ro. 

Hvordan har andre gjort dig glad i dag? 

Hvem har du hjulpet?

Hvad har gjort dig glad i dag?



Vi øger elevernes læring, trivsel og engagement



Hyggearrangement 

En eftermiddag og aften hvor du kan møde forældre og børn i 
mere uformelle rammer. 

Dato: 28/3 2020

Tidspunkt: 16:00 – ? 

Hvor: Sognegården

Vi starter med ”Historien om Tigeren” 
Et teaterstykke om det at vende negative udfordringer til det 
positive og skabe sig et dejligt liv. 

Efterfølgende middag og hygge og fri leg for  børnene i salen. 

Pris for mad og teater 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn.

Du / I tilmelder jer senest 21/3 2020 via MobilePay til 2464 0414. 
Angiv venligst indbetaler og antallet af voksne og børn. 



www.vorfruefriskole.dk


