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Vi er som vi er – og det er godt nok… 
Vær den bedste udgave af dig selv… 

 
Hver morgen har jeg den store fornøjelse at stå for morgensamling. 
Hver morgen er skøn for mig, men denne ene morgen gav mig en 
særlig tanke. Jeg kom til at tænke på denne, efterhånden noget gam-
le, børnesang ”Man er som man er” af Laus Høybye.  
 
 
 

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

At se ud over alle vores elever og medarbejderteam, gav mig her et 
sus i kroppen. Wauw… tænk, at vi er samlet i ét stort fællesskab, 
sammensat af 90 forskelligheder. 90 forskelligheder, der hver især, 
kan være præcis den de er. DET er da et privilegie og en frihed, der 
er skaber og giver værdi.  
 
Vi er alle frie, på den måde, at ingen af os er sat i faste kasser, på 
trods af at undervisningsdagene og vores arbejdstider oftest er opsat 
efter både skema og rammer. Det vi så har inden for skemaet og 

rammerne er levende på 90 
forskellige måder, og det 
giver plads til at både elever 
og medarbejderteamet kan 
udvikle sig i det omfang de 
formår, hver især. DET er at 
være levende – vi er som vi 
er, og DET er godt nok! :-) 

 

Fortsættes…. 

Mens'ker er små, før de ka' gå 
og ligner hinanden med bleerne på 
så vokser de op med hver deres kroppe 
og nogen er tykke og tynde En hest er en hest, og en kalv er en kalv 

de er lig'så forskellig som dag og som nat 
og tysker og svensker er os en slags mens'ker 

og rødhåred piger er kønne 

Man er som man er, det ka' ikke laves om 
man går rundt og ser ud som man gjorde da man kom 
du kan drøm' om at være en kineser i New York, 
men man er som man er, og det er godt nok. 
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Tiden er dog noget, der i vores hverdage, kan spænde lidt ben for os -  
særligt hvis ikke vi er opmærksomme på indholdet. Vi bombaderes af 
hvordan vi skal kunne rumme alt, og hvis ikke det kan rummes, som 
vores verden ønsker vi skal, så bombaderes vi af hvordan vi kan ar-
bejde os ud af det, så vi opnår til fulde. 

Jeg tror næppe, at vi kan vælge div. bombardementer heeelt fra. Vi er 
alle i besiddelse af mobiler, Ipads, tablets, computere osv.- med inter-
net - og her kan vi bare ikke gemme os, uanset hvordan vi vender og 
drejer det ;-) 
 
Men hvad er kunsten i virkeligheden så?? At slukke mobilen, tv, Ipads 
mm. bare engang imellem? At sætte sig ned, bare engang imellem, 
og lukke af for omverdenen med roligt musik i ørerne? At grine noget 
mere? At trække noget mere på skulderne? Ja...det er vist et godt 
spørgsmål, og det må være et væsentligt spørgsmål at stille sig selv, 
sin familie, sine omgivelser - om end bare engang imellem, tror jeg.  

Kære alle. Når jeg går et nyt år i møde, tænker jeg altid tilbage og 
vender tingene for at se fremad. Har jeg nået de ting jeg gerne ville, 
både som skoleleder, men også som mor og som familie.  
Arhhh jeg må nok erkende – som jeg gør hvert år – at jeg ikke har nå-
et det hele:-) Men jeg holder nu fast i: at ved at forsøge at være den 
bedste udgave af mig selv, så tænker jeg faktisk at DET er godt nok. 
 
Med dette på hjertet, ønsker jeg jer god fornøjelse med Kimen - et lille 
indblik i vores hverdage på Fole Friskole & Naturbørnehave. 
 
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et bringende godt nytår, og jeg 
glæder mig (som altid) til at være kampklar sammen med jer og jeres 
børn d. 6. januar 2020. 

Lene Siig Dusenius, Skoleleder 
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Mads 6. klasse: 
Jeg synes det bedste på hele 
lejrskolen var at lave en telefon 
ud af skrald og dåser, som vi 
fandt på stranden. Vi måtte selv 
bestemme hvad vi ville bygge ud 
af skraldet vi fandt på stranden. 
Men vi havde også nogle brugte 
dåser, så dem måtte vi også bruge. Generelt synes jeg bare torsda-
gen var bedst, fordi vi kom ned til stranden og bade/gå og vi skulle 
lave en sang alle sammen, som så vil blive til en hel sang. Til mid-
dagsmad fik vi pitabrød med dressing skinke/kylling og grøntsager. Vi 
fik også meget fri leg den dag, og det var mega fedt. Men om aftenen 
skete det fedeste af det fedeste. Vi skulle til aftensmad have Pulled 
pork burgere! Det var noget af det bedste mad jeg længe har fået. Det 
smagte virkelig godt. Mine smagsløg var i himlen. Det var mega fedt. 
Bagefter skulle vi synge den sang vi havde lavet, og så skulle vi putte 
de små i seng. Så var det fri leg for de store. Vi gik i seng 10:30 og 
jeg sov rigtig godt. 
 

Tema: NATUR, KLIMA & GENBRUG 
 
Lukas 6. klasse 
Jeg synes det var fedt at vi havde et specielt tema på lejrskole i år. Vi 
skulle ned på stranden og finde alt det vi så. I starten lignede det ikke, 
at der var særlig meget, men da man begyndte at kigge sig omkring 
var der virkelig meget skrald, der bare lå. Det var også fedt at vi hav-
de så meget fri leg i så lang tid forhold til nogle af de andre år, hvor vi 
skulle lave alle mulige aktiviteter. Vi skulle heller ikke have rugbrød til 

frokost, der var i hvert fald godt, at vi 
skulle have lidt andet i stedet for det 
vi fik i hverdagene. Men den bedste 
aften var, at mig og en anden vi fik 
lov til at lave popcorn, og det der var 
tilbage måtte vi selv få og der var 
meget... rigtig meget…;-) 
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Nu nærmer vi os snart den 
dejlige julemåned, vi glæder 
os hver år fordi vi hygger 
max og har en del traditioner 
som børnene har stor glæde 
af. 
Vi laver hemmeligheder til 
forældrene, men det starter 
vi allerede på i starten af no-
vember, så vi ikke har alt for 
travlt. 
Vi har som en tradition også vores julefrokost hvor børnene 
kommer med hver deres mad, de alle sammen finder deres 
fine tøj frem..! 
Vi åbner hver dag en gave i vores kalender, den hænger inde 
på stuen, så de kan følge med i hvor langt der til jul. 
Børnene er også opmærksom på, at de skal være stille.. 
(ihvertfald det meste af tiden), for oppe på loftet sover nisse 
bark og hvis de ikke er søde driller nisse bark dem. Han har 
blandt andet pakket vores juletræ ind, så vi ikke kunne se den, 
han har også puttet ris i vores støvler og bundet vores flyver-

dragter sammen. 
Vi spiser masser af risengrød med en 
smørklat og kanel. Vi er også blevet 
inviteret over i kirken sammen med 
den lokale præst hvor der er jule-
gudstjeneste. 
Til sidste og ikke mindst for vi klippet, 
klistret og hørt en masse 
Julemusik. 

 

Ulla Bøgen, Pædagog. 
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European Friends - venskabsklasse 

I Ask arbejder vi, i engelsk, sammen med en klasse i Spanien.  

Vi har arbejdet med Scary Stories. Vi skulle tegne en Halloween 
karakter, og bagefter skulle vi skrive historier om dem. Vi har 
skrevet historierne i grupper sammen med eleverne fra Spani-
en, og vi skal udgive historierne på nettet. 

Vi har også lavet præsentationsvideoer, hvor vi skulle præsen-
tere os selv. Vi skulle sige, hvad vi hedder og hvor gamle vi er, 
mens vi gjorde det stod vi i et lokale på skolen, som vi også 
skulle præsentere. Videoen blev klippet sammen, så det blev til 
en præsentationsvideo af os i Ask og af skolen. 

I øjeblikket indtaler vi uregel-
mæssige verber, gætter 
kendte personer og snart 
skal vi lave julekort til hinan-
den. 

 

 

Jeg syntes det er en rigtig 

god ide at arbejde sammen 

med andre elever på en-

gelsk, fordi vi lærer at lytte til 

engelsk med forskellige ac-

cent. Det gør det lettere at lære, og sjovt at snakke med hinan-

den på engelsk. (Sophie, 7. klasse) 

Jeg synes at samarbejdet med den spanske klasse er sjovt, for-

di vi bruger engelsk på en anden måde. (Ditte, 7. klasse) 

 

Skrevet af Sophie og Ditte.  
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Vores skolebusser bliver benyttet flittigt til at hente og brin-
ge elever til og fra vores friskole. Pt. kører 20 elever med 
vores skolebusser, og tallet bliver ikke mindre, grundet 
elevtilgang fra andre byer.  

Vores børn fra Naturbørnehaven benytter desuden også 
busserne, så de kan komme ud at opleve verden. 

Hele vores forældrekreds, andre private og erhvervsdriven-
de har mulighed for at sponsorere et givent beløb til Fole 
Friskole og Naturbørnehaves skolebusser. Jeres donationer 
til vores skolebusser, gør en væsentlig forskel for vores 
mulighed for at både hente og bringe vores elever til og fra 
skole. 

TAK til alle sponsorer, se dem alle på 
www.folefriskole.dk        

MEN 

Vores busser kører ganske vist ikke af sig selv, men af 5 
chauffører. De er et særligt team på vores skole, tak for je-
res måde at være på - både overfor forældre, os medarbej-
dere og ikke mindst overfor eleverne. I er en del af vores 

hverdag, og det er vi taknemmelige for.  

TAK til Bent, Asta, Helle, Jette og Alex!  

SKOLEBUSSER OG 

CHAUFFØRER 
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Nyt fra  
Fole Naturbørnehave  

 
 
For år tilbage søgte Naturbørne-

haven om midler ved Friluftsrå-

det til etablering af en sanse-/

barfodssti og udekøkken, og det 

var vi heldige at få. 

Så med midler fra både friluftrå-

det og FFV, kunne vi i september 

måned med hjælp fra en gruppe 

frivillige i forældrekredsen påbegynde og færdiggøre projektet. 

Det er blevet super lækkert, både børn og voksne glæder sig til at 

tage sansestien rigtig i brug til foråret når vi kan smide  strømper-

ne. 

 

 

 

 

 

Ledelsen og medarbejderne i Fole Naturbørnehave har svært ved 

at få armene ned i ren begejstring over, at der, siden Naturbørne-

havens start i 2016, nu er fuldt hus. 

Vi har oplevet flotte indmeldelser siden opstart, og det betyder, at 

vi efter en succesfuld åbent hus arrangement fredag den 30. au-

gust, har 33 børn i Fole Naturbørnehave inden sommerferien 

2020. Så nu er vi i den dejlige situation at vi har oprettet en ven-

teliste. 

       Fortsættes…. 
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Børnene kommer fra Esbjerg, Tønder, Vejen 

og Haderslev kommune – Det er vigtigt med 

alternativer til de store institutioner, og vi 

kan se, at forældrene er villige til at køre ef-

ter tilbuddet, hvis de mener, det er det rigti-

ge til deres børn. Vi bringer naturen ind i 

dagligdagen og vi ligger vægt på venskab, 

tryghed, nærvær, tillid og forskelligheder. 

 

 

Som tingene se ud de næste par år og forhåbentlig mange år frem 

vil succesen fortsætte og vi glæder os til at tage imod flere dejlige 

og nysgerrige børn. Denne succes har også været medvirkende til, 

at vi er begyndt at tænke større og bedre. Kunne man evt. bygge 

til eller udvide vores eksisterende børnehave, så man kunne få 

plads til 7 ekstra børn?  

 

Det sidste halve års tid har vi arbejdet en del med læringsrum i 

børnehaven. De rum, vi færdes i, påvirker os bevidst eller ube-

vidst. Rummene kan være en medspiller eller en modspiller for den 

samværsform, leg eller aktivitet, man ønsker skal finde sted. Vi har 

derfor prøvet at flytte og udskifte nogle af vores lege og lærings-

rum med nye tydelige inddeling, der gerne skulle skabe et pæda-

gogisk overskud i hverdagen. Vi kan allerede mærke, at der er me-

re ro på børnene og vores rum bliver brugt på en helt anden måde. 

 

Takker for den hjælpsomhed, engagement og deltagelse som i 

børn, medarbejdere, forældre, bestyrelse, støttekredsen og alle 

andre viser Fole Naturbørnehave.  

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til, at ønske jer alle en rigtig 

glædelig jul samt et lykkebringende nytår, på gensyn i 2020. 

   Berit Lassen, adf.leder 
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Støttekredsen er en vigtig del af friskolens og børnehavens 
virke, selvom de ikke nødvendigvis har daglig kontakt til sko-
len eller børnehaven.  
 
Støttekredsen består af frivillige ildsjæle, det være sig tidli-
gere elever, tidligere forældre, bedsteforældre eller andre 
med særlig interesse for Fole Friskole og Naturbørnehave 
 
De arbejder løbende på at skaffe midler til nytte for Fole 
Friskole & Naturbørnehave, bl.a. samler de dåser ind og er 
medarrangør til det årlige knallertræf m.fl.  
 
 
FFV berigede i foråret stole og borde til skolens 0. og 1. 
klasse og Naturbørnehavens sansesti var FFV også med at 
til støtte økonomisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan som familie støtte FFV (og dermed friskolen og bør-
nehaven), og blive medlem af FFV ved at købe et medlems-
kort. Det koster blot 100 kr. pr. person og derved gør du en 
stor forskel.   
Reg.nr. 9740, kontonr.: 8885694196. Husk at skrive navn 
på overførsel, eller kontakt Morten på mobil 20281850. 
 
Stort tak FFV, fordi I gør denne forskel for vores børn og 
medarbejdere. 
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SFO'en ingen vil hjem fra 
Vi er igang med rigtig mange ting i denne juletid. 

Der bliver klippet alle slags juleting, som også bliver hængt op 
rundt omkring på skolen og i  SFO´en. Vi bager også lidt jule-
godter, men kagedåserne bliver hurtigt tomme igen :) Julefro-
kost skal der også holdes med rigtig julemad, så det glæder vi 

os til. Og hvad er julen uden hemmeligheder, så det har vi også 
gang i.                                                                                       

Børn (hvad er det første I tænker om SFO´en)  

- Vi laver mange sjove ting                                                           
- Dagen går tit alt for hurtig                                                          
- Vi får tit noget lækkert til frugt (dog ikke når vi får fisk ;))           
- Vi er med til at bestemme hvad vi skal lave, og det er dejligt    
- De voksne er mega skøre, fordi de tit pjatter med os og siger 
underlig ting                                                                                  
- Der er altid et eller andet man kan lave, så man keder sig al-
drig                                                                                               
- Vi leger alle sammen med hinanden, så der er altid nogen at 
lege med                                                                                      
- Nogle gange må vi låne en computer og spille på                                     
- Jesper driller tit os piger, han danser nogen gange med os, 

men han er dårlig 
til det:) 

 

 

 

 

   

    

Jesper Clausen, 

Pæddagog 
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- Fole Friskoles fokus på verdensmålene. 
 
På Fole friskole har vi som gennemgående tema, både på vores 
årlige lejrtur, i science emnedagene og i den daglige science 
undervisning, i år, valgt at beskæftige os med de 17 verdensmål 
- Verdens vigtigste plan.  
 
Med udgangspunkt i et ønske om at give vores elever en forstå-
else for, hvor vigtigt det er at passe på vores fælles hjem, Jor-
den, har vi særligt målrettet i vores science emnedage arbejdet 
med verdensmålene.  
 
Optakten til arbejdet med verdensmålene blev skudt i gang på 
skolens lejrtur, hvor vi aktivt sorterede affald, indsamlede affald 
genbrugte affald. Vi fik italesat hvilke konsekvenser det har at 
smide affald i naturen, og fik ligeledes sat fokus på genanven-
delse.  
Samtidig var emnet med til at gøre eleverne bevidste om at vi 
med fælles hjælp kan bidrage til den handling, der er nødvendig 
i processen for at forbedre vores klima.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Line Schmidt, lærer 
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Efterfølgende blev der taget 
mere massivt fat på de 17 ver-
densmål på årets emnedage i 
science.  
Her blev der fremstillet klima 
film, plakater og ligeledes 
samlet affald, i nærområdet til 
Fole friskole.  
Eleverne synes processen var 
spændende og sidenhen kom-
mer flere elever med affald, 
de har samlet op på skolevej, i 
et frikvarter eller fortæller om 
affald de samler op i fritiden.  
 
 
 

Nogle af de udsagn, eleverne kom med til evaluering var 
blandt andet:  

 
Man må ikke smide affald i naturen.  
Lasse 1 kl. og Thilde 3 kl.  
 
Det har været sjovt at sortere affald, fordi man ikke tænker så 
meget over det derhjemme.  
Sif 0 kl. og Emma 6 kl.  
 
Man skal have sin egen spand med, når man skal samle affald.  
Therese 1 kl. og Line 6 kl.  
 
Banan skræl skal i skraldespanden og ikke i naturen.   
Victoria 4 kl. og Ditte 7 kl. 
  
Vi vidste ikke at det tog 400 år at nedbryde tynd plast i naturen.  
Johan 3. kl og MIkkel 6 kl.  
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Formålet med store-gruppen 
 

Med førskolegruppen ønsker vi, udover at give de ældste børn en 
særlig status, at børnene får nogle færdigheder, som kan være nytti-
ge for dem ved skolestart. Dette begynder vi allerede på lige efter 
sommerferien, hvor børnene rykker fra mellem-gruppen til store-
gruppen. 

I arbejdet med førskolebørnene, lægges der bl.a. særligt vægt på føl-
gende: 

At de kan fungere socialt og samarbejde om et fælles emne 
At de kan færdes og vise hensyn til andre 
At de kan vise omsorg og hjælpsomhed 
At de kan begynde at håndtere små konflikter selv 

      At de finder ud af at vi alle er forskellige, men at sammen er vi 
stærke 

I august måned blev de kommende førskole forældre inviteret til et 
forældremøde, hvor de fik fremlagt førskolefolderen. Hver måned, nyt 
emne med f.eks. ”mig og min familie”, lejrskole, trivsel, over- og un-
derbegreber mm. Børnene arbejder med de forskellige emner, og når 
vi er ved vejs ende i en måned, evaluerer børnene og jeg i fælles-
skab emnet. Børnene bliver spurgt hvad det har været godt, hvad var 
været mindre godt og hvorfor.   

 

  

Evaluering af lejrskole: 

- Det var sjovt                                       
- Det var sjovt at lege med de andre                   
- En god legeplads                                                                                
- Vi savnede mor og far lidt, og det var 
lidt svært                                                   
- Det var sjovt at sove der                    
- Godt at få læst godnat historie  
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 Terminsprøver 2019 
I starten af november tog vores 8. klasses elever, tre dage i 
streg, et sejt træk, med terminsprøver. 

Eleverne blev testet skriftligt i dansk, matematik og engelsk, 
hvor de prøvede kræfter med afgangsprøverne, som landets 9. 
klasser tog i foråret. 

Dermed får eleverne mulighed for at se, hvad der venter dem, 
når de engang skal afslutte deres forløb i grundskolen.  

Formålet med at afholde terminsprøverne, er at give eleverne 
et indblik og forståelse for, hvad der venter dem senere i deres 
skolegang. Prøvernes form vil ikke komme som en overraskel-
se, og det er jo nu de skal og har mulighed for at lave alle fejle-
ne - og lære af dette.  

Og hvad synes eleverne så om at have prøvet dette? 

 

 

“Det var lidt svært at kon-
centrere sig i så lang tid”.  

“Jeg vil ikke sige det var 
nemt, men det var heller 
ikke mega svært”.  

“Det var meget rart at prøve, så man på en måde ved, hvad 
man skal forvente...agtig”. 

“Det var godt, at kunne prøve, hvordan en rigtig prøve foregår”. 

“Det var dejligt, at vi ikke var ret mange og der var masser af ro 
til at arbejde”. 

 

Laura Fu, Cassandra, Viktoria 8. kl. :-) 
Simon Jensen, lærer 
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Må vi hente dit juletræ? 
  
7. og 8. klasse på Fole Friskole skal på studietur til Norge til 
foråret. For at tjene penge til turen tilbyder vi at hente dit 
brugte juletræ.  
 
 

 
Vi samler træerne ind i Fole og opland, 

søndag den 5. januar fra kl. 10.00.  
 
 
 
Ønsker du at støtte vores tur, skal du bare lægge træet ud 
til fortovet / indkørslen og bin-
de en pose med minimum 20 
kr. til træets top.  
 
 
PS: Træet skal være tømt for 
lys, glimmer og pynt, da geder 
ikke kan tåle det i deres maver 
  
 
På forhånd tak.  
God Jul og Godt Nytårs  
ønsker 7. og 8. klasse på 
Fole Friskole 
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Hej alle sammen. 
 
Jeg hedder Kristina og er sko-
lens og børnehavens nye kon-
tormus. 
 
Det meste af november har 
jeg arbejdet sammen med 
Christina og Lene, hvor de på 
en helt fantastisk måde har 
sat mig ind i alle de opgaver 
jeg fremad skal stå for. 
 
Ud over at sidde på kontoret 
har jeg også dialogisk læsning 
med Pil. De er så gode til at 
lytte og komme med synsvinkler i børnehøjde. Jeg glæder mig 
hver dag til skulle ind til dem. 
 
Alle børnene og medarbejderteamet har været rigtig gode til at 
tage varmt imod mig. Det kan stadig knibe lidt med at kunne 
alle børnenes navne, men øver mig hver dag :-) 
 
Jeg er meget fascineret over det sammenhold og opbakning 
der er til skolen og børnehaven og kan slet ikke vente med at 
være en del af det hele. 
 
Jeg glæder mig utrolig meget til at møde jer alle sammen.  
 
 
        Kristina, sekretær 
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Skatte af enhver slags...både dem vi kan se og ikke se?? 

Kunsten er at gribe ”nuet” og skabe stjernestunder sammen 
med - og for børnene. I fællesskab skabe glæde og sikre de go-
de historier og positive hverdagsoplevelser. 

Have øje for og skabe rammer, som kan guide det enkelte 
barn, i et udviklende fælleskab. At arbejde anerkendende og 
møde børnene med et ressourcesyn, så det enkelte barn ople-
ver sig set og hørt.  

Give børn troen på egen mestring (jeg vil, jeg kan selv, sam-
men med andre). 

Pædagogisk at ”arbejde på fremmed 
grund” - rummet at dagens aktiviteter, ikke 
altid forløber helt som planlagt. Processen 
er grundsten i relationen til børnene og det 
fremadrettede arbejde. 

Fange børns interesser og skabe en plat-
form hvor såvel det enkelte barn som fæl-
lesskabet styrkes. Dette ved at give børne-

ne medansvar og medbestemmelse – afstemt efter det enkelte 
barns interesse og niveau. Målet er, at børnene skal have en 
god følelse af, at alle har bidraget og 
har haft betydning i såvel processen 
som produktet. 
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Støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere 
af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt 
ved at skabe og understøtte situationer, der giver børnene mulighed 
for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Fællesskaber på 
tværs af køn, alder og sociale forskelligheder. Det er i disse proces-
ser/aktiviteter, man som voksen finder de skjulte skatte i det enkelte 
barn. At man som voksen formår at skabe tid og rum og lytte til bar-
nets ideer og fantasi. Således at børnene oplever, at det er deres 
ideer og produkt, at det er dem, der saver i et stykke træ eller slår et 
søm i. Selv om det er den voksne, deri fællesskab med barnet fører 
sav eller hammer.  Det er tydeligt, at se stoltheden i barnets øjne, 
når et bræt bliver savet over, søm slået i et bræt. 

 

 

 

At den voksne formår at træ-
de ind i børns finurlige uni-
vers af skæve ideer og på-
fund. 

 

 

 

 

 

Holde legen eller aktiviteten i gang ved at spørge ind til hvad skal der 
nu ske, bidrage med at lave noget eller finde dimser og komme med 
forslag. Børn leger sig til udvikling, igennem legen forstår barnet sig 
selv og det sociale fællesskab - og dagens indtryk omsættes til ud-
tryk. 

Det er vi gode til i Fole Naturbørnehave 

    

        Brian, pædagog 
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Grødhætte og Ulven 
Vi syntes teater ugerne var gode som altid og man fik 
rykket en masse grenser, Fx Fik jeg (Laura) endelig 
taget mig sammen til at synge solo foran et publikum 
og Freja.H fik prøvet at rappe 

 

I teater ugerne syntes vi også, at man kon-
centrere sig lidt bedre om sit arbejde på værksteder-
ne, da man holder en pause fra den normale skoledag. 
Det er dejligt, at vi ikke bare har ren dansk og mate-
matik et helt skoleår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grødhætte og ulven var sjovt at lave, da der var lavet 
pænt meget om på rollerne og historien. Så det gjorde 
også, at der var en lidt sjovere stemning bag scenen i 
år. 

-Laura.H og Freja.H 6.klasse  
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Vores valg var...at vores børn skulle  

være en del af noget unikt.  

Fole Friskole og Naturbørnehave var et nemt valg. Endnu 
nemmere blev det med tiden, hvor drengene var startet og kun-
ne se og opleve hvor meget de nød det. 

Den glidende overgang fra børnehave til skole gik uden proble-
mer, og altid med glade børn. Leander og Ludvig er vidt for-
skellige, men bruger hvert minut sammen, så den adskillelse 
(skole/børnehave) var rigtig godt for dem. 

Som forældre var det en lettelse, at selv de mindste spørgsmål 
blev taget med kyshånd - god guidning og med forståelig infor-
mation - ikke mindst fordi man får en kontaktfamilie, som i vo-
res tilfælde nærmest står til rådighed 24 timer i døgnet eller 
eks. udviser mangfoldighed uden at man har mødtes før. Men 
er velkommen og man føler sig allerede som en del at ”holdet” 
allerede inden første møde. 

 

 

 

 

 

 

For os er det bedste valg, for vores børn:                                      
Fole Friskole & Naturbørnehave 

            Carina og Simon, Leander 0. kl. og Ludvig børnehave. 
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Samarbejde med lærere og elever i andre lande giver ele-

verne oplevelser, de udvikler interkulturelle kompetencer, 

og de får mod på at kommunikere på fremmedsprog...  

 

Hej, Guten Tag og Mojn 

Wenn zwei Sprachen sich treffen, kann neue Freundschaften 

entstehen. Das wollen Birk und Ask mit der Deutsche Schule 

Tingleff gerne wissen.  

Nu bliver det en lang smøre at komme igennem, hvis vi 

tager den helt ud på tysk. Så derfor fortsættes dette skriv på 

dansk.  

Vi har efter sommerferien startet et samarbejde med den tys-

ke skole i Tinglev. Skolen tilhører det tyske mindretal i Dan-

mark og er præget af elever, som både kun taler tysk, men 

også elever der er opvokset i Danmark og derfor kan lige så 

godt dansk som tysk.  
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Indtil videre, har elevernes samarbejde bestået i, at lave små 

præsentationsvideoer, der skulle fungere som isbrydere for ele-

vernes videre kommunikation med hinanden. Nogle valgte at 

tale tysk, mens andre havde det bedst med at gøre det på 

dansk i første omgang.  

I øjeblikket producerer vore elever julekort til eleverne i Tinglev. 

Samarbejdet vil i det nye år bringe på flere gode og lærerige 

oplevelser for eleverne, såvel lærerteamet på både Fole Frisko-

le og på Deutsche Schule Tingleff.  

 

       Anette og Allan, lærer 
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At være elev i 0. kl…. 
For mig er det vigtigt at have for øje, at ”mine børn” trives her 

på vores skole. Jeg gør meget ud af at snakke med børnene, 

og skabe det positive frem, da jeg af erfaring ved, at sættes 

der fokus på det der virker, det positive - så VIRKER det, og 

det er POSITIVT.  

  

MEN, at være så privilegeret at alle ”mine børn” rent faktisk 
også formår at mærke det, det er jo ganske enkelt fantastisk. 
Her er hvad eleverne fortæller: 

Alle elever i 0.klasse er enige om, at der altid er nogen at væ-
re sammen med. Fællesskabet og trygheden er vigtigt for 
dem. Det er dejligt, at der altid er en voksen, der har tid til at 
snakke, når man har brug for det. 

  

Børnene siger: 

- sjovt at lave lektier                                                                     
- de voksne er sjove                                                                     
- dejligt at være her, søde børn 
og voksne                                                   
- sjovt at holde frikvarter                                                                      
- masser af venner at lege 
med                                                           
- alle fag er sjove                                                                          
- der er altid nogen der vil 
hjælpe                                                         
- de voksne finder på skøre 
ting, der er sjove 

                                                            

Hilsen 0.klasse og Anette 
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Praktisk info: 
 
Naturbørnehaven er åben hver dag fra kl. 06:30-16:45, fredage til 
kl.15:30. 
 
Skolen er åben hver dag fra kl. 07:30. Tilsyn med eleverne  
foregår i SFO’en. 
 
SFO’en er åben hver dag fra kl. 06:30-16:45, fredage til kl. 15:30. 
 
 
 
 
Fole Naturbørnehave: 
Afdelingsleder, Berit Rogarth Lassen:   Tlf.: 40 57 92 85 
Fole Naturbørnehave:      Tlf.: 74 82 29 33 
Fole Naturbørnehave mobil:     Tlf.: 30 28 19 86 
 
Fole Friskole: 
Skoleleder, Lene Siig Dusenius:    Tlf.: 23 96 89 22 
Souschef, Simon Jensen:     Tlf.: 40 55 98 82 
Fole Friskole:       Tlf.: 74 82 29 32 
Fole Friskole, mobil:        Tlf.: 51 54 93 94 
Fole Friskole, SFO:                  Tlf.: 71 75 79 32 
 
Sekretær: 
Kristina Bjerregaard:                                  Tlf.: 50 73 80 00 
 
Skolens Tilsynsførende: 
Peter Lawaets:                                           Email: info@remisen.dk 
 
Bestyrelsen: 
Formand, Casper Hartung Struer:    Tlf.: 42 16 92 30 
Næstformand, Thomas Jensen:        Tlf.: 28 34 96 65 
 
Forældrerådet: 
Formand, Sara Olesen:     Tlf.: 51 23 79 17 
Næstformand, Vicky Carstensen:    Tlf.: 51 52 85 18 
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    Fole Friskole & Naturbørnehave                                 

Folevej 25-29 6510 Gram                          

23968922/40579285 

 

Vi skal ikke lære vores børn, at de er specielle                    

i betydningen af at være bedre end andre. 

Vi skal lære dem, at de er specielle                                
i betydningen af at være dem de nu er. 

De er specielle, fordi de er dem.                         
Og holder de fast i sig selv, og lytter de til sig selv,                                     

så finder de den vej, der er rigtig for dem. 


