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Velkommen til Jelling Friskole
Vi er glade for at byde jeres familie velkommen til Jelling Friskole. I dette hæfte finder I information
om hverdagen her på skolen – information som er rettet mod både forældre og elever.

Jelling Friskole er en fri grundskole, der er drevet af og med forældrene i et gensidigt, forpligtende
fællesskab med skolens ledelse og personale. Det er de gældende love og vedtægter for frie grundskoler i Danmark, der ligger til grund for Jelling Friskole.
For at leve op til visionen for Jelling Friskole bygger skolens dagligdag på værdierne:

GLÆDE, KOMPETENCER OG FÆLLESSKAB


GLÆDE ved at gå i skole og være sammen med andre er fundamentet for, at
børnene kan lære og udvikle sig.



KOMPETENCER peger mod læringens individuelle dimension, hvor det unikk
i hvert barn bliver værdsat, og hvor barnet oplever glæden ved at være et jeg.



Samtidig må barnet erkende, at det kun bliver et jeg ved at indgå i FÆLLESSKABER
med andre mennesker, og at de derfor har et ansvar overfor fællesskaberne.

Samarbejdet mellem forældre og skole har stor betydning – både i det daglige og i de mere overordnede
linjer i støtteforeningen og i skolens bestyrelse. Vi ønsker en skole med kort afstand mellem skole og hjem
– og en skolekultur, hvor vi tager fat i hinanden, når det er nødvendigt. Det er vores fælles mål at skabe
rammerne for det bedst mulige skoleliv – og vi glæder os til at invitere jer med ombord.

Her kan I læse mere om forventningerne til både elever og forældre. Afslutningsvis er en ABC med praktiske
oplysninger om skolen. Vi håber, at folderen er med til at give jer et billede af hverdagen på Jelling Friskole.
Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte skolens personale, nogle af de andre forældre eller
læse mere på skolens hjemmeside www.jellingfriskole.dk.
Velkommen!

Forventninger til eleverne på Jelling Friskole
Vi forventer, at alle forstår, at skolen kun kan være et rart sted at være, hvis hver enkelt gør en positiv indsats. Alle skal være klar til at hjælpe hinanden og indgå i det store fællesskab. Vi forventer, at eleverne:


møder velforberedt til tiden og er klar til undervisning



møder undervisningsparate (udhvilede, har fået morgenmad og madpakke med)



møder op til undervisningen og har taske + pennalhuset i orden



tager ansvar for egen læring



accepterer og respekterer skolens regler



taler pænt og høfligt til kammerater og lærere



opfører sig socialt ansvarligt

Ved at være åbne og behandle kammerater som ligeværdige, er børnene med til at bevare og styrke det
sammenhold, der er en af skolens helt store styrker.

Forventninger til forældre på Jelling Friskole
Vi forventer, at forældre på friskolen vil arbejde for skolen og være en del af et engageret fællesskab. Familien skal delagtiggøres i skolen liv, bidrage med ideer og konkret arbejde. Forældrene skal også være med til
at løse de udfordringer, som et stort engageret fællesskab også kan give.
Som forældre kan I gøre en forskel, når det gælder jeres barns trivsel og læring i skolen. Det gør I ved at:


deltage i møder og arrangementer på skolen



holde jer orienteret via nyhedsbreve og fredags hilsen fra lærerne og pædagogerne



tage del i fællesskabet i klassen



hjælpe med praktiske gøremål



udtrykke jer loyalt om skolen og skolens medarbejdere



tale positivt om skolen, personale og klassens øvrige elever foran egne børn

Som forældre er I de vigtigste rollemodeller for jeres børn. Når I engagerer jer i skolen, oplever børnene, at
skolen er vigtig.
Engagement i friskolens fællesskab betyder også:


Opsamling og samtale hjemme har en stor betydning. Eleven oplever, at det stof der arbejdes med i
skolen har relevans, når forældre interesserer sig for det – en øvelse som gælder samtlige klassetrin fra



0.-9.klasse. Som forælder giver samtalen et indblik i, hvad der arbejdes med og I opnår indsigt i barnets
tilgang til både det faglige arbejde og til det tematiske område.
Eleverne har ofte opgaver for hjemme. Nogle lektier kan klares alene, andre er træningsopgaver, som
kræver hjælp



Følge med i skolens liv – deltage i timer/temaer/samling



Forældreovertagelse af undervisning på pædagogiske dage



Refleksion over, hvordan I derhjemme kan understøtte læring fx gennem indkøb, madlavning, spil,
praktik, sjove opgaver fra skolen og lignende



Kom forbi andet end dit eget barns klasseværelse. Stik hovedet ind og husk at hilse på andre forældre,
lærerne og pædagogerne



Hold øje med og spørg til de synlige tegn. Skolens vægge skifter ofte udtryk og indgår som en omskiftelig evalueringsform, hvor både form og indhold kan betragtes, vurderes og give inspiration til andre.
Elevernes produktioner indgår i hele skolens hverdag. Elever holder samling og fortæller om projektopgaven og om særlige fordybelsesområder. Teaterforestillinger afspejler fordybelse og engagement.
Kreative udtryksformer forudsætter at eleverne har en viden, de kan bringe i spil – fra teori til praksis

Jelling Friskoles støtteforening
Støtteforeningens formål er at støtte aktiviteter og projekter på skolen - både ved at organisere det overordnede praktiske arbejde og med økonomisk støtte. Støtteforeningen er organiseret i flg. udvalg:


Projektudvikling (fx. etablering af legeplads)



Eventudvalget (tovholder for skolefester, loppemarked, foredrag m.m.)



Praktiskudvalg (arbejdsdage, rengøringsdage m.m.)

Det er enormt vigtigt, at så mange forældre som overhovedet muligt bidrager til støtteforeningens arbejde.
Det er via støtteforeningen, at der skabes både økonomiske og sociale muligheder for at give børnene et
ekstra godt skoleliv. Både i og uden for skolen.

I løbet af året har vi forskellige arrangementer som f.eks. skolefester, høstfest, forestillinger og julefest. Det
forventes, at alle forældre bakker op om disse arrangementer og dermed gør skolen til mere end et sted,
hvor børnene er i dagtimerne.
Tænk over, hvordan I som forældre kan byde ind med det, I er gode til – uanset om det er praktisk arbejde,
særlige håndværk, planlægning af arrangementer eller en hjælpende hånd i SFO/Klub. Al hjælp kan bruges.
Gode ideer og opfordringer sendes pr. mail til info@jfstotte.dk eller ved at kontakte en af støtteforeningens
bestyrelsesmedlemmer. Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer samt to suppleanter – alle forældre.

Praktisk ABC
Arbejds- og rengøringsdage på Jelling Friskole
Som familie deltager I både i en årlig arbejdsdag og en rengøringsdag. Støtteforeningen står for den praktiske tilrettelæggelse (hvem gør hvad!). Arbejds- og rengøringsdagene gør en stor forskel for skolens hverdag, og er faktisk rigtig hyggelige at deltage i. Der er forplejning på dagen og god mulighed for at forældrene lærer hinanden at kende. Tænk over, om I som forældre har noget særligt at byde ind med på disse dage.
Bibliotek
Vi benytter biblioteket i Byens Hus. Eleverne har hver deres eget bibliotekskort. For at få bibliotekskort skal
I henvende jer på biblioteket i åbningstiden. Sygesikringsbevis skal medbringes og det er forældrenes ansvar, at hjælpe med at holde styr på bøger og sikre, at de afleveres til tiden.
Dagsrytme
Alle elever møder til undervisning kl. 8.15 og skal tjekke sig ind på tabulex ved SFO’en.
Onsdag er sen mødedag. Her starter undervisningen kl. 9 for alle elever. Skoledagen slutter forskelligt for
de enkelte hold. Skolens timetal læner sig op ad Undervisningsministeriets vejledende timetal. De yngstes
skoledag slutter mellem 12 og 14. Mellemgruppen har enkelte længere dage til kl. 15 og de ældste har dage, som først slutter kl. 15.30. Vi ønsker en varieret og udbytterig skolehverdag.

8.15-9.45 modul 1
9.45 – 10.05 pause - lille madpakke
10.05-11-35 modul 2
11.35-12.15 pause - stor madpakke
12.15-13.50 modul 3
13.50-14.00 pause
14.00-15.30 modul 4
Elevråd
Hvert hold vælger to elever til elevrådet, en pige og en dreng. Elevrådet arbejder med temaer, som vedrører alle på skolen. Rådet kan lave aktiviteter og udvikle egne initiativer; fx skoleblad, kæledyrsdag etc. Rådet
kan også komme med forslag og ideer, som indstilles til lærermøde/skolens ledelse.
Elevskabe
Gennem mylocker.dk er det muligt at leje et opbevaringsskab med el-stik i. I skabet kan eleverne opbevare
bærbare computere, ipads, telefoner, bøger m.v. samt få opladet de elektroniske enheder.

Ferieplan
Vi følger som udgangspunkt Vejle Kommunes ferieplan.
ForældreIntra
Vi bruger forældreIntra. Her håndteres diverse daglige informationer. Koden får I på kontoret eller af barnets holdlærer. ForældreIntra skal tjekkes hver dag. Vi klarer meget af vores information elektronisk –
MEN, det direkte, levende møde er bedst – så kom forbi kontoret eller tag fat i personalet, når det er nødvendigt.
Forældreovertagelse
Forældreovertagelse er en del af forårets aktiviteter for at frigøre tid til personalet, så personalet kan få
sammenhængende tid til planlægning og udvikling. Forældreovertagelsen betyder kort fortalt, at det er
forældrene, der har ansvaret for undervisning, pauser og SFO på friskolen de to dage, hvor personalet planlægger det kommende skoleår.
Forældreråd
Hvert hold har et forældreråd. Det sammensættes på det første forældremøde efter sommerferien. Forældrerådet består af forældre, der har lyst til at arrangere oplevelser for holdet. Det forventes, at der vil være
tre - fire arrangementer på hvert hold om året – og både små og store arrangementer har stor betydning
for det sociale liv på holdene og på skolen generelt.
Forsikringer
Skolen har alle lovpligtige forsikringer, men ingen speciel elev-forsikring. Derfor anbefaler vi, at I tegner en
ulykkes- og ansvarsforsikring med dækning i skole- og institutionstid.
Fødselsdage
Det aftales individuelt på hvert hold evt. i forældrerådet, hvordan fødselsdage holdes, og hvor meget fødselsdagsgaver må koste.
Generalforsamling
Friskolens generalforsamling skal bl.a. bruges til at drøfte skolens anliggender med skolekredsen og
forældrekredsen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Der kan læses mere
herom i skolens vedtægter, som findes på friskolens hjemmeside.
Jellingløbet
Rigtig mange af froskolens børn og voksne deltager i Jellingløbet i juni. Fællesskabet vokser og skolen

kæmper hvert år for at være det største hold.

Madordning
Vores elever kan købe skolemad gennem kantinen på UCL. Skolemaden er opdelt i perioder i løbet af året,
og der er mulighed for at bestille mad mandag og fredag (2 x mad om ugen) eller hver dag (5 x mad om
ugen). Skolens kontor melder perioden ud – og koordinerer tilmelding og betaling. Elever som har madpakke med hjemmefra benytter skolens køleskabe og eleverne spiser fælles på de enkelte hold, sammen med
holdlæreren.
Samling, bevægelse og PUFL
Samling er en central del af vores friskoleliv. Her er alle børn og voksne samlet til fortælling, sang, bevægelse og oplæg om alt mellem himmel og jord. Oftest er det lærerne som står for samlingerne, men eleverne
er også på banen og vi nyder, når gæster eller forældre og bedsteforældre indtager rummet.
Vi bevæger os i idræt og sørger for, at der også er bevægelse i de øvrige timer. Samtidig er bevægelse en
del af vores fællesskab.
PUFL er vores eget fag: Personlig Udvikling – Fælles Liv. Her folder vi fællesskabet ud og udfordrer os selv
og hinanden. Det er også her, elevrådet har plads til at behandle forslag og indstillinger.
SFO/Klub
Vi tilbyder pasning for 0. – 6. klasse fra kl. 6.30 – 17.00 (16.00 på fredage). Der er lukket uge 29 – 31 i sommerferien samt mellem jul og nytår.

SFO'en er for 0. – 3. klasse og klubben er fra 4.klasse. I finder mere information i SFO/Klubbens nyhedsbreve, aktivitetskalender og fredagshilsen på forældreIntra. Børnene kan melde sig til de forskellige aktiviteter
i løbet af ugen.

I SFO og Klubben er der bl.a. mandagskokke, hal-aktiviteter, kreative værksteder og rollespil. Derudover
holdes der bl.a. Klubaften i løbet af året. Lige nu arbejdes der på klubarrangementer for skolens ældste
elever i 7.-9.klasse, hvor forældregruppen er tovholdere.
Skolestart
På Jelling Friskole tager vi imod skolebørn hele året. Ved interesse for Jelling Friskole kan man kan komme
på besøg og til samtale på skolen. Vi optager elever i det omfang, der er plads på de enkelte
hold. Skolestartere i 0.klasse har mulighed for at begynde skolelivet i marts/april eller august.

Første skoledag efter sommerferien er hvert år en festdag på skolen. Alle 0. klasses elever medbringer forældre og andre elever er også velkomne til at tage forældre med. Efter velkomst i salen er fællesaktiviteter
uden for og madpakker (både børn og voksne).
Skolepenge
Skolepenge er i skoleåret 2016/2017 månedligt 1.040 kr. for jeres 1. barn, herefter reduceres beløbet for de
følgende børn. Juli måned er betalings fri. I finder yderligere information på skolens hjemmeside. I kan evt.
søge hel eller delvis friplads til børn i den undervisningspligtige alder. Fripladstilskud tildeles på baggrund af
familiens indkomst. Spørg gerne på kontoret.
Skolens bestyrelse
Skolens bestyrelse består af syv medlemmer samt to suppleanter, fortrinsvis forældre. Bestyrelsen arbejder
med skolens rammer indenfor det økonomiske, personalemæssige og faglige. På skolens hjemmeside finder
I en præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
Temalørdag i januar
Der er gode erfaringer med at samle friskolens forældre og medarbejdere om en temalørdag, hvor skolens
udvikling og fremtid drøftes på tværs af holdene. Emnerne har eksempelvis været: Forældreinddragelse,
kommunikation, læring og evaluering.
Temaundervisning
Temaforløb er et centralt element i undervisningen. I løbet af skoleåret arbejder friskolen med 7-10 forskellige temaer, hvor indhold, fag og form varierer fra gang til gang. Forløbene organiseres, så eleverne prøver
forskellige samarbejdsrelationer af i løbet af året, f.eks. blandende årgange. Temaerne udgør en væsentlig
del af vores undervisning – både i timetal og betydning.
Tilsynserklæring
Friskolens tilsynserklæring kan findes på skolens hjemmeside. Det skal bl.a. fremgå af en tilsynserklæring,
om undervisningen på Jelling Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskole, at undervisningen foregår på dansk, og at elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende.
Endvidere skal skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre.

Historien
Jelling Friskole blev oprettet i 2013 af en gruppe forældre, som ønskede et skolealternativ i Jelling. Forud
var gået et langt sejt forarbejde. Som mange andre steder i Danmark viste det sig, at også i Jelling skulle der
arbejdes hårdt for at få en ny skole godt i gang.

Siden første skoledag i august 2013 er det gået stærkt. Skolen åbnede 10.august 2013 med 50 elever fordelt på 0.-7.klassetrin. Året efter havde skolen 97 elever og i sommeren 2017 er vi 157 elever fordelt på 0.9.klassetrin. Personalegruppen er vokset tilsvarende og der gøres hver dag en kæmpe indsats for at give
eleverne den bedst mulige skolegang.

Vi har afviklet afgangsprøver for første gang i 2016 og vi glæder os over, at vi, på ganske få år, har fået et
solidt fæste – så vi med stolthed og sikkerhed i stemmen kan sige, at Jelling Friskole i dag udgør et sundt og
stærkt skolealternativ.

