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Udviklingsplan for Bjerregrav Friskole og Børnehus 2022-2027 
 

Formål: 
Bjerregrav Friskole og Børnehus er en friskole og et børnehus for lokalområdets børn. Vi vægter nærværet 
med det enkelte barn og den enkelte familie meget højt. Lokalområdet er en vigtig medspiller for os som 
friskole, og derfor arbejder vi også tæt sammen med de erhvervsdrivende og foreninger 
 

Bjerregrav Friskole og Børnehus samler gennem indsigt, udsyn og fællesskab lokalområdet omkring Bjerregrav. 

Vision og værdigrundlag: 
Vi vil være det bedste skole og - dagtilbud i den nordlige del af Viborg Kommune 

- Jeg er nysgerrig på mig selv og livet 

- Jeg ser den lille og den store verden 
- Jeg hører til, når jeg har omtanke for mig selv og for andre 

 

Mission: 
Vi vil med nærvær og forventninger til den enkeltes potentiale lave et skole- og dagtilbud, hvor vi med høj 

faglighed og en eksperimenterede og nysgerrig tilgang til læring, giver børn og elever mulighed for succes. 

 

 

 

 

 

http://www.bjerregravfriskole.dk/
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Strategi for Bjerregrav Friskole 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever oplever 

udsyn og fællesskab 

gennem ture ud af 

huset og lejrskoler 

hvert år i ind- og 

udland 

Elever kan tale og 

præsentere i 

større forsamlinger 

Vi er en FRI skole og 

arbejder derfor med 

en eksperimenterede 

og nysgerrig tilgang 

til læring og 

evaluering 

Forældre tager del 

i børnenes faglige, 

sociale og 

personlige 

udvikling 

Forældre og elever 

deltager aktivt i 

arbejdsdage og 

arrangementer 

Undervisningen 

udfordrer alle elever 

gennem varierende 

undervisningsformer 

Elever får igennem 

feedback indsigt i 

det de mestrer og 

næste skridt for at 

udvikle sig 

Kompetencecenter 

(KC) støtter de 

elever, der har 

behov for det til at 

komme i trivsel og 

læring 

Vi har klassestørrelser 

med omkring 22 

elever i en klasse. Hver 

klasse har to lærere på 

i min to lektioner om 

ugen 

Sammenhæng 

mellem børnehus 

og skole 

Bestyrelsen står bag 

forældrekredsen og 

har det overordnede 

overblik over 

Bjerregrav Friskole og 

Børnehus 

Forældre har tillid 

til skolen og har 

ansvaret for deres 

børn møder parate 

til at gå i skole 

Elever på  

Bjerregrav 

Friskole oplever 

hver dag succes  

Vi indgår og bruger 

lokalsamfundet til 

at få indsigt, udsyn 

og fællesskab 

Vi har fælles 

oplevelser omkring 

mad og sundhed 

På Bjergrav 

Friskole har man 

omtanke for sig 

selv og andre 

Kortere skoledage 

sikrer der er energi 

og overskud til at 

dyrke relationer og 

aktiviteter udenfor 

skoletiden 

Bæredygtighed, 

bevidsthed og 

omtanke 

Vi ønsker at være en 

attraktiv 

arbejdsplads for et 

veluddannet og 

motiveret personale 

http://www.bjerregravfriskole.dk/


 Herredsvejen 131    9632 Møldrup    Tlf.8669 1283    www.bjerregravfriskole.dk 
 
 

Strategi for Bjerregrav Børnehus 2022 - 2027 
 

    Børnene oplever 

udsyn og fællesskab 

via koloni, ugentlige 

ture ud af huset 

både i lokalområdet 

og med bus 

Naturen er vores 

andet hjem og 

giver afsæt til 

læring og leg 

Forældre og 

børnehus har 

samarbejde baseret 

på tillid og skolens 

/børnehusets 

værdigrundlag   

 

Børnene møder de 

samme voksne i 

børnehave og SFO 

Bjerregrav Børnehus 

er indrettet i 

hjemlige og 

hyggelige rammer 

med plads til leg, 

kreativ og udfoldelse 

Uderummene 

omkring 

børnehaven er 

indrettet, så de 

understøtter den 

styrkede læreplan 

Spilopperne er i 

svømmehallen 

hver uge i 

forårshalvåret 

Bjerregrav Børnehus 

er en naturbørnehave, 

der i det store og det 

små værner om 

biodiversitet 

Vi har fantastiske 

faciliteter og 

bruger skolens 

gymnastiksal, 

madkundskab 

Bestyrelsen står bag 

forældrekredsen og 

har det overordnede 

overblik over 

Bjerregrav Friskole og 

Børnehus 

Forældre har tillid 

til børnehuset og 

har ansvaret for 

deres børn møder 

klar til at gå i 

børnehuset 

Børn i  

Bjerregrav 

Børnehus oplever 

hver dag succes  

Vi indgår og bruger 

lokalsamfund til at 

få indsigt, udsyn og 

fællesskab 

Vi har fælles 

oplevelser 

omkring mad og 

sundhed 

Vi møder det 

enkelte barn, der 

hvor barnet er – og 

giver barnet tro på 

sig selv 

Vi har en tryg 

struktureret og 

forudsigelig 

hverdag, hvor der 

også er plads til at 

gribe nuet 

Vi laver en tryg 

overgang mellem 

børnehave og 

skole 

Vi har en 

normering, der 

ligger over 

landsgennemsnit-

tet 

Vi sætter en ære i, 

at børn og 

forældre får en 

god og tryg start i 

børnehuset 

http://www.bjerregravfriskole.dk/

