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9. juni 2020 

NYHEDSBREV JUNI 2020 

Mod lysere tider 

Dette er i sandhed et nyhedsbrev, og endda et af den slags, som vi har ventet i spænding på 

at kunne dele med jer. 

 

GODKENDELSE AF SKOLEINITIATIVET 

Vi har modtaget følgende bekræftelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet: 

”Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, godkender 

hermed skoleinitiativet Vor Frue Friskole i medfør af friskolelovens § 7 a.” 

Det betyder i al sin enkelhed, at vi er godkendt som friskole. Vi mangler nu kun at klemme os 

igennem et sidste nåleøje, og det er godkendelsen af vores ansøgning om muligheden for 

statstilskud. Denne ansøgning er fortsat under behandling, og bevillingen afhænger blandt 

andet af antallet af elever på skolen pr. 5. september 2020 – et krav vi selvfølgelig forventer 

at kunne opfylde.  

 

LOKATION 

Som mange af jer måske har set på vores facebookside, kan vi endelig løfte sløret for 

beliggenheden af Vor Frue Friskole. 

Vor Frue Friskole slår dørene op til skolestart mandag den 10. august 2020 på Gammel 

Tjærebyvej 100, Tjæreby, 4000 Roskilde. Vor Frue Friskole vil spire på Lynggaarden, en idyllisk 

landejendom i naturskønne omgivelser, som tidligere har dannet rammen om en lille skole, 

men som fremover vil danne rammen om vores. Vi var solgt, da vi så stedet første gang, og vi 
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er sikre på, at det samme vil gøre sig gældende for skolens elever, personale og andre med 

deres gang på skolen. 

 

Vi har fra den spæde start i foråret 2019 arbejdet for at finde en velegnet lokation for Vor Frue 

Friskole. Vi har afsøgt alle muligheder inden for Vor Frues byskilte, herunder muligheden for 

at leje den tidligere SFO-bygning ved Vor Frue Skole. Vi indgik i en dialog med Roskilde 

Kommune herom, men da de ikke kunne give en endelig tilbagemelding før efter sommeren, 

var denne mulighed udelukket. Men når en dør lukkes, åbnes en anden, og selvom vi havde 

en plan B i ærmet, er der ingen tvivl om, at Lynggaarden bliver der, vi kommer bedst fra start. 

 

Vor Frue Friskole har hele tiden været tiltænkt som en skole for børn i Vor Frue og omegn, og 

derfor er det heller ikke fjernt for os, at vi alligevel er endt på den anden side af byskiltet. 

Vi vil formentlig vokse ud af lokalerne på Lynggaarden med tiden, og vi er derfor på sigt nødt 

til at arbejde videre på at finde et sted, vi kan kalde vores eget en dag, men lige nu kan vi 

indånde den friske luft og lade roen sænke sig over Vor Frue Friskole i Tjæreby. 

 

SKOLELEDER/LÆRER 

Foruden arbejdet med at få skabt nogle trygge og inspirerende ydre rammer for eleverne på 

Vor Frue Friskole, har vi arbejdet omhyggeligt med at finde en af de nøglepersoner, som skal 

være med til at udfylde disse rammer, nemlig vores skoleleder. Skolelederen skal desuden 

varetage en stor del af elevernes undervisningstimer, hvorfor vi har ledt efter en person med 

mange facetter. Vi modtog et overvældende antal relevante ansøgninger til stillingen fra fagligt 

kompetente og engagerede folk – af hjertet tak for dem! 
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Valget endte med at falde på Anja Nørager-Nielsen, 

som er blevet ansat til at stå i spidsen for Vor Frue 

Friskole.  

Anja er uddannet lærer i 1995 med linjefag i dansk og 

musik. Anja har dermed mere end 15 års erfaring med 

at undervise, hvoraf de fleste af årene har været på 

friskoler. Anja har derudover en diplom i ledelse, og har 

tidligere været afdelingsleder på en Lille-skole.  

 

 

Vor Frue Friskoles bestyrelse har ansat Anja, fordi hun med sine mange års erfaring med både 

ledelse og undervisning på friskoler, samt sin solide teoretiske baggrund, er den helt rette 

leder til at stå i spidsen for skolen. Vi ved, at hun kan sikre eleverne den sjoveste og bedste 

faglige og sociale læring. 

 

Anja fortæller: 

“Jeg glæder mig utrolig meget til at opbygge en skole, hvor vi tager børnene alvorligt. Vi 

underviser ud fra ideen om, at man lærer bedre, når man kan se meningen med det. Det, vi 

laver i skolen, skal være betydningsfuldt både for børn, forældre og de voksne på skolen. Vi er 

fælles om at lave de bedste betingelser for, at vi kan leve op til vores motto: “Vi uddanner 

handlekraftige børn”. Jeg føler det som en kæmpe tillidserklæring at få lov til at bygge en 

sådan skole op. Det er en årelang drøm, der er gået i opfyldelse!” 
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UNDERVISNINGEN 

På skolen arbejder vi ud fra nogle grundlæggende principper om samskabelse, 

eksperimenterende læring, bæredygtighed, ligeværd og lokal forankring. Det vil være tydeligt 

i hverdagen og den måde, undervisningen er tilrettelagt på.   

Undervisningsmetoderne på skolen er evidensbaserede. Der er evidens for, at man 

lærer bedst, når man er aktivt involveret. Derfor vil undervisningen på skolen for en stor dels 

vedkommende foregå ud fra princippet om samskabende læring. Her er børnenes erfaringer 

og ideer udgangspunkt for, hvilke emner vi underviser i, og vi har fokus på, at det er børnene, 

der arbejder med læreren som konsulent. Vi kommer selvfølgelig også til at undervise i de fag, 

man finder i folkeskolen, og vi afslutter med folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse. Alle 

børn skal møde de rette udfordringer i passende tempo. Derfor tilrettelægger vi 

undervisningen sådan, at det enkelte barn har mulighed for at arbejde på sit eget niveau, også 

når vi arbejder med fælles projekter. Vi lægger stor vægt på, at alle kan bidrage med noget, 

ligesom alle har noget, de skal øve sig på.  

Undervisningen er eksperimenterende, for det er gennem eksperimenter, man bedst 

lærer noget nyt - man danner en erfaring, som huskes. Vi skal turde at kaste os ud i noget, vi 

ikke ved hvor ender, men hvor vi har gode redskaber til at komme helskindet ud på den anden 

side. Det vigtigste er ikke altid rejsens mål. Rejsen er også et mål i sig selv. Derfor understøtter 

vi de eksperimenterende aktiviteter med mere øvelsesbetonede aktiviteter. Det er fx godt at 

kunne regne, så man ved, hvor mange søm man skal bruge til sin sæbekassebil. 

 

Vi har et princip om bæredygtighed. Det betyder, at vi er bevidste om de ressourcer, vi bruger, 

og vi underviser i bæredygtighed ift. klima og miljø. Det betyder også, at vi er socialt 

bæredygtige. Skolen er et fællesskab af både voksne og børn, der alle har ret og plads til at 

være dem, de er. For os er bæredygtighed også at være ligeværdige og have en demokratisk  
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praksis. Derfor har vi skolemøder, hvor alle har en stemme. Selvom man er yngre, kan man 

godt bidrage til, at der tages gode beslutninger. Og selvom man er ældre, har man ikke altid 

ret. Det vil vi gerne lære vores børn. 

 

Vi er en lokalt forankret skole. Vi tror, det er godt at have et samlingspunkt, som mange 

forskellige aktiviteter kan gro ud fra. Vi vil gerne bidrage til, at Vor Frue og omegn bliver ved 

med at være et godt sted at bo og vokse op. 

 

INFORMATIONSMØDE 

Kom og se om skolen er noget for dit barn, når vi holder infomøde: 

 

Søndag den 14. juni 2020 klokken 10-12 

På Lynggaarden, Gammel Tjærebyvej 100, 4000 Roskilde 

Her har du også mulighed for at hilse på Anja, bestyrelsen og nogle af de kommende elever 

på Vor Frue Friskole.  

Vi håber på at se så mange som muligt (vi lover, der er plads til alle). Arrangementet 

foregår udenfor, så husk overtøj tilpasset vejret. Der vil følge et nærmere program for 

begivenheden, som vil kunne findes på vores hjemmeside www.vorfruefriskole.dk samt vores 

facebookside https://www.facebook.com/vorfruefriskole/ en uges tid inden begivenheden 

finder sted. 

 

De bedste hilsner fra 

Vor Frue Friskoles bestyrelse 
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