Vi er en lille friskole, beliggende i
naturskønne omgivelser, mellem skov,
mark og bæk.
Hos os bliver jeres barn en del af et
velfungerende, trygt og lærerigt fællesskab.
Morgensang og fortælling er en fast del
af skolens hverdag og er ligesom skolens mange traditioner med til at styrke
dette fællesskab.
Et tæt samarbejde med forældre er en
stor del af skolens fundament.
Vores lave klassekvotient giver lærerne
en stor pædagogisk og faglig indsigt og
mere tid til det enkelte barn.
Vi betragter trivsel og gode relationer
som en forudsætning for læring, derfor
prioriterer vi børnenes trivsel højt.
Hos os kender alle børn og voksne hinanden og det er med til at skabe et
hjemligt og trygt miljø.
Børnene lærer at tage ansvar for og tage
vare på hinanden på tværs af klasser og
alderstrin.

FAGLIGHED
Vi vil have dygtige børn. Vi tilrettelægger vores undervisning med
henblik på at motivere og fremme aktivitet og glæden ved at lære.
Med få lærerskift og modulopdelt undervisning, oplever børnene
helhed og ro i hverdagen.

TEMA
Vi arbejder tværfagligt i faget TEMA, hvor både boglige og kreative
fag bidrager.
Her får eleverne lov til at være nysgerrige, innovative og mulighed
for at opdage nye sammenhænge.
I TEMA arbejder vi med 3-4 forskellige emner om året. Eleverne får
mulighed for at fordybe sig i emner som eksempeltvis: Romerriget,
Grønland, H.C. Andersen etc.

MORGENSANG
Hver dag starter med morgensang. Der synges et bredt udvalg af
sange, klassiske såvel som mere moderne. Har nogen fødselsdag,
synger vi naturligvis også fødselsdagssang.
På morgensangen udveksles fællesbeskeder og til sidst holder en af
lærerne fortælling.

FLEX
Hver dag efter morgensang har vi det vi kalder Flex-Bånd. Flex-bånd
indeholder bevægelse eller læsetræning. Det skaber variation i
hverdagen og understøtter skolens undervisning.

KOLONI
Hvert år tager hele skolen på koloni sammen. Børnene er sammen
med hinanden på nye og andre måder end i hverdagen. Det giver et
stærkt sammenhold og nye sociale relationer.

UDELIV
Vi har en stor grøn legeplads med hyggelige kroge, store træer,
bålplads, legeredskaber, boldbane og multibane, det er naturligt
for os at indrage disse i undervisningen.

SKOLE & SFO
Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 6. klassetrin,
og SFO for alle børn
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