
 
 

 

 

  

Velkommen til Bjerregrav Friskole 

 

En Friskole ejes af de forældre, der har elever på 

skolen. Bjerregrav Friskole er derfor afhængig af 

hjælpen og engagementet fra forældrekredsen. I spiller 

en afgørende rolle i skolens liv lige fra arrangementer 

på skolen som klassefester og arbejdsdage til 

lektielæsning og den gode historie.   

Friskolen er grundlagt som lokalområdets skole. Ikke en 

folkeskole men folkets skole. Vi arbejder derfor med at 

lære at respektere forskellighed og se det som en 

styrke. Til gengæld bliver I en del af et fantastisk 

fællesskab. 

10 hurtige om os:  

 

Indsigt, udsyn og fællesskab er vores nøgleord i alt, 

hvad vi gør  

 

Vi er lokalområdets skole for lokalområdets børn 

 

Vi har 18-22 elever i klasserne  

 

Vi har en god tone rundt i huset 

 

Vi laver faglig og spændende undervisning  

 

Vi arbejder meget på tværs af årgange og har 

heste/føl ordning 

 

Vi tager ofte på tur ud i det blå – med vores bus 

 

Vi er lidt som en efterskole – bare hvor man sover 

hjemme ved sine forældre 

 

Vi holder morgensamling hver morgen for hele 

skolen 

 

Vi har fokus på at den enkelte elev skal turde at 

”stå frem” 

 

 

 

 



 
 

Hvad vil det sige at være elev på Bjerregrav Friskole?  
 

Undervisningen: 

Vi arbejder meget på tværs af årgange og i projekter, så du kommer til 

samarbejde med mange og lære mange at kende. Vi synes, det er 

vigtigt, at du prøver at arbejde med mange forskellige. Selv om I ikke 

gør tingene på samme måde, er helt enige eller du ville gøre tingene 

anderledes selv, så lærer du en masse om dig selv og andre i sådan en 

proces. Vores forskelligheder er en styrke, og vi skal vise respekt for 

hinanden. I undervisningen har vi fokus på at turde ” stå frem”. Det 

betyder, at vi gerne vil træne dig i at turde stå foran andre og tale. Det 

træner vi f.eks. i klassen og på vores morgensamlinger, men også ved 

skolekomedie i 3. og 6.klasse. Vi ved, at det er en god ting at have med 

sig ud i det videre liv.  

Vi elsker at tage ud af huset – både med fagligt og socialt indhold. Vi har 

lejrskole for 1.-3.klasse, introtur for 4.-6. kl. og 7.-9.kl., lejrskole for 

6.klasse, primitivtur for 7.klasse og udenlandsrejse for 8. og 9.klasse. Og 

derudover laver vi masser af andre fede ture og anderledes dage – nogle 

også med overnatning. Og ellers.. ja så har vi også dansk, matematik og 

tyske verber på skemaet – præcis som alle andre steder.  

 

Lektier: 

Som elev på Bjerregrav Friskole vil du have lektier for.  

For elever i indskolingen vil det være 20-30 minutter om dagen og tiden 

øges igennem skoletiden. Vi giver lektier og afleveringer for, for at give 

jer træning i bestemte faglige områder, for at sikre at alle er forberedt til 

undervisningen og for at give jer gode vaner, som vil hjælpe jer i jeres 

videre skoleliv efter Bjerregrav Friskole. 

Efterskole - men vi sover hjemme:  

Mange sammenligner det at gå på Bjerregrav Friskole som at gå på 

efterskole – bare hvor man sover hjemme hos sine forældre. Vi har en 

særlig stemning her og trives bedst i rolige og hjemlige omgivelser. Derfor 

er vi også en skofri skole – til gengæld har vi planter og stearinlys i 

vindueskarmene. Vi elsker at være sammen med børn og unge mennesker og går 

op i, at I lærer, trives og har det godt. Du vil derfor opleve voksne, der spørger 

ind til dig og dine interesser. Vi kender vores elever rigtig godt, og sådan kan vi 

bedst lide det. Vi ønsker også, at I elever skal kende hinanden rigtig godt, og 

derfor har vi fjernet skærmen fra jer, så I kan kigge hinanden i øjnene i stedet 

for. Mobilen er derfor låst inde, mens du er i skole, med mindre den skal bruges 

i undervisningen.  

 

Fælleskab:  

Når du er elev her på Bjerregrav Friskole, så vil du møde mange forskellige 

elever på din vej. Vores værdigrundlag; indsigt, udsyn og fællesskab fortæller 

vores måde at være skole på.  

Du skal som elev have indsigt – det betyder, at du skal lære en masse både i 

fagene men også om dig selv. Du skal også have udsyn – det betyder, at du skal 

lære om, hvordan verden er rundt omkring dig, og hvordan din plads i den store 

verden er. Og sidst men ikke mindst, så skal du være en del af et fællesskab. Det 

betyder, at du skal kunne give plads til andre, mens du samtidig giver plads til 

dig selv. Når vi er i et fællesskab bliver vi stærkere mennesker, der kan klare 

mange flere udfordringer, end når vi er alene. Alt dette er det, de voksne her på 

skolen vil hjælpe dig med hver eneste dag, men det lykkes kun, hvis du arbejder 

med os.  



 
 

Hvad vil det sige at være forældre på Bjerregrav Friskole?  
 

Samarbejde mellem skole og hjem:  

På Bjerregrav Friskole er vi afhængige af det gode samarbejde mellem skole og forældre. Vi arbejder ud 

fra mottoet ”sig det til den, der kan gøre noget ved det” og sætter samarbejde og dialog i centrum. 

Hvis personalet på skolen oplever noget omkring jeres barns læring eller trivsel, kan I derfor være sikre 

på at blive kontaktet af os. På samme måde forventer vi, at I kontakter klasselæreren, hvis I oplever 

noget hjemme. 

Vi ved af erfaring, at klassens elever trives bedst, når forældrene trives med hinanden. Vi forventer 

derfor, at man deltager aktivt i Bjerregrav Friskoles liv. Det betyder, at vi forventer, at man deltager i 

skolens fælles arrangementer, skole-hjemsamtaler, forældremøder mv. Når I er deltagende på skolen, 

viser I jeres barn, at I tager deres skoleliv alvorligt og gerne vil være en del af det.  

 

Undervisningen:  

Vi har dygtige og faglige voksne, der sætter rammerne for 

undervisningen. Jeres opgave som forældre er at sikre, at eleverne møder 

klar til undervisningen. De skal være udhvilede og have nok brændstof til 

en dag fyldt med læring og samspil med andre – det kræver meget energi.  

På Bjerregrav Friskole har vi mange anderledes skoledage. Vi elsker at 

tage på tur ud af huset og bryde skemaet op i emnedage, projekter, 

overnatninger mv. Vi gør det, for at give vores elever en masse 

oplevelser, der er med til at krydre deres skoleliv, sætte gang i sanserne 

og aktivere forskellige læringsprocesser. Og så ved vi, at netop ture ud af 

huset og lejrskoler er med til at styrke relationen mellem eleverne 

indbyrdes og mellem eleverne og de voksne. Hvis jeres barn oplever, at noget er svært i skolen, skal I 

derfor tage kontakt til klasselæreren. Vi har stor erfaring med at hjælpe elever, der kan være 

udfordrede, og vi skal nok få dem godt igennem det.   

Lektier:  

Bjerregrav Friskole har kortere skoledage og prioriterer lektier for eleverne. Vi forventer, at I som 

forældre hjælper til med lektierne og med at få skabt gode strukturer omkring lektielæsning, men vi står 

altid klar til at give en hjælpende hånd.  

Lektier hjemme giver forældre et godt indblik i deres barns selvstændighed, fokus, gå på mod og faglige 

niveau. Dette indblik er vigtigt i skole-hjemsamarbejdet for at sikre de bedste betingelser for den 

enkelte elev. 

 

Fællesskabet: 

Fællesskabet er en grundsten i vores skole. Vi forventer, at I som 

forældre bakker op om fællesskabet og husker at give plads til 

forskellighed.   

 

Økonomi: 

På Bjerregrav Friskole har hver klasse en klassekasse. Klassekassen 

følger klassen fra 0. Klasse til og med 9. Klasse og administreres af 

det til enhver tid siddende forældreråd eller klassens kassér. 

Indtægt til klassekassen kan ske ved alle typer af fælles arrangementer afholdt af elever eller forældre i 

klassen. Pengene i klassekassen skal bruges på fælles aktiviteter eller ting for klassen i relation til 

skolen, samt som målrettet opsparing til div. lejrture og udenlandsture i skoleforløbet. Der vil i 

forbindelse med lejrskoler kunne være en egenbetaling udover bidraget fra klassekassen. 

Bestyrelsen på Bjerregrav Friskole har besluttet, at det forventes, at alle elever fra 4. – 9.klasse skal 

medbringe deres egen computer til skolebrug. Skolen tilbyder alle elever download af Microsofts Office-

pakken og hjælper med at koble sammen med elevernes skolekonto. Vi anbefaler ikke Chromebooks.  
                                                                                                                            



 
 

Alt det praktiske omkring Bjerregrav Friskole 

 

 

 

 

I kan læse meget mere på vores hjemmeside www.bjerregravfriskole.dk eller på vores 

Facebook profil Bjerregrav Friskole og Børnehus 

Ringetider skoleåret 2022-2023  
 
8.00 - 8.10       Morgensamling 

8.10 - 8.55       1.lektion 

8.55 - 9.40 2.lektion 

9.40 - 10.00 Frikvarter 

10.00 - 10.45 3.lektion 

10.45 - 11.00 Bevægelse 

11.00 - 11.45 4. lektion 

11.45 - 12.00 Spisning 

12.00 - 12.15 Frikvarter 

12.15 - 13.00 

 

 

13.00 - 13.10 

5.lektion incl. læsebånd- 

0.kl. fri kl. 12.30 

 

Frikvarter 

13.10 - 13.50 6.lektion 

13.50 - 14.30 7.lektion 
 

Bus til og fra skole 
Bjerregrav Friskole har sin egen bus. Vi 
bruger den til ture ud af huset, og så 
kører den selvfølgelig også elever til og 
fra skole. 
 
Hjemkørsel: 
mandag kl. 14.40 
tirsdag kl. 13.10 og 14.40 
onsdag kl. 13.10 og 14.40 
torsdag kl. 13.10  
fredag kl. 13.10 og 14.00 
 
Se busrute og tider på vores 
hjemmeside 

Pris for at gå på Bjerregrav Friskole og 
i SFO pr. 1. august 2022                              
 
1.       barn 1135 kroner 

2.       barn 765 kroner 

3.       barn 400 kroner 

4.       barn gratis 

1.       barn SFO 850 kroner 

2.       barn SFO 635 kroner 

 
Ved udmeldelse betales for løbende 
måned + 2 måneder.  
Udmeldelse sker ved at rette 
henvendelse til skolen.  

http://www.bjerregravfriskole.dk/

