
  



Bjerregrav Friskole: 

Bjerregrav Friskole  en selvejende insitution. Det be-

tyder, at skolens familier ”ejer” skolen, mens deres 

børn, går på skolen. 

Som familie er man derfor en væsentlig del af fælles-

skabet omkring eleverne og skolen. Vi har sammen et 

fælles ansvar for at sikre at eleverne  dannes i indsigt, 

udsyn og fællesskab  og at vi passer godt på vores 

skole 

 

Vi  er en lokal friskole for lokalområdets børn og væg-

ter nærværet med det enkelte barn og den enkelte 

familie meget højt .  Lokalområdet er en vigtig med-

spiller for os som skole, og derfor arbejder vi også 

tæt sammen med de erhvervsdrivende og foreninger-

Fakta 2021/2022: 

191 elever 

1 spor fra 0.—9. kl. 

Vi har egen minihal, Fysik/

Kemilokale, musiklokale og mad-

kundskab 

Vi har naturen lige uden for dø-

ren med bæk, skov,  Hvolris Jern-

alderlandsby, nye boldbaner og 

skolegård. 

Pris: 

1095 kr. for 1. barn 

725 kr. for 2. barn 

360 kr. for 3. barn 

4. barn gratis 

820 kr. for 1. barn SFO 

605 kr. for 2. barn SFO 

  



Hvad sker der på Bjerregrav Friskole: 

 

• Høj faglighed 

Morgensamling  for hele skolen hver morgen 

Høj faglighed  

• Mange sjove og anderledes undervisningsdage 

• Ture ud af huset  

• Lejrskoler hvert år:                          

Introtur 5.-6. klasse 

Introtur 7.-9. klasse 

Hyttetur 2.-4. klasse  

Primitur for 7. klasse 

Københavnertur 6. klasse 

Udenlandstur for 8.-9. klasse 

• Heste-føl ordning mellem 0. og 7. kl. 

• Grønt flag: Skolen har for 6. gang ”Grønt flag” i flagstangen. Vi 

ønsker, at eleverne træffer kloge valg omkring miljø og forbrug 

• Arrangementer: Adventstfest, skolefest, forårskoncert mm. 

• Projektuger—særligt for 7.-9. klasse 

• Hjælp og vejledning for 9. klasse til afgangsprøven (Eleverne går i skole og læser her med mulig-

hed for lærerhjælp) 

• Kortere skoledage - vi har ikke understøttende undervisning. Til gengæld skal man regne med at 

lave lektier hjemme hver dag. 

• Et fantastisk fællesskab mellem elever 

og forældre og personale 

 

  

  

 

 

 

 

 

Karaktergennemsnit ved de 

bundne prøver  

Bjerregrav Friskole 8,0 

Viborg Kommune 7,1 

Landsgennemsnit 7,4 

  



 

Vi vil altid gerne fortælle om vores skole: 

Bjerregrav Friskole 

Herredsvejen 131 

9632 Møldrup 

Tlf. 86 69 12 83 

https://bjerregravfriskole.dk/  

Email: kontor@bjerregravfriskole.dk 
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