
Kom indenfor

Folder til forældre



AGERSTED FRISKOLE

FORORD
Denne folder er tiltænkt Agersted Friskoles forældre. Her kan du finde information 
om skolen, og du kan læse om forventninger, pligter og ansvar, når man har et 
barn på Agersted Friskole. 

Har du tilføjelser, forslag eller rettelser til folderen, er du til enhver tid velkommen 
til at henvende dig til skolens kontor. 

DETTE FINDER VI VÆRDIFULDT:

• Frihed, spontanitet, nærvær, oplevelser
• Fællesskab på tværs af klassetrin 
• Fællesskab på tværs af skole og børnehave
• Fællesskab på tværs af lokalsamfund
• At der er trygge overgange for barnet i fx skiftet fra børnehave til 

skole
• At være tæt på naturen
• Emneuger, temaprojekter og oplevelsesorienteret undervisning

Vi samarbejder 
• med hinanden, forældre, elever, personale og bestyrelse
• med borgere og virksomheder 
• på tværs af klassetrin
• på tværs af skole og børnehave



HVAD KAN DU FORVENTE AF AGERSTED FRISKOLE?
• At skolen overholder friskoleloven som sætter en fælles ramme for alle danske 

frie grundskoler. I loven står der bla. følgende grundsætning: ”Frie grund-
skoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter 
deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes 
demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende 
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

• At du jævnligt informeres på skoleintra om stort og småt 
• At der på skoleintra eller hjemmeside er en kalender over årets aktiviteter
• At skolen indkalder til arrangementer i god tid
• At skolen har en beredskabsplan i tilfælde af alvorlige kriser
• At skolen har en antimobbestrategi
• At skolen har en politik for brug af mobiltelefoner, tablets og computere
• At skolen prioriterer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for såvel ansatte 

som elever højt
• At skolen har fokus på en sund økonomi



DET FORVENTES AF FORÆLDRENE AT DE:
• Aktivt bidrager til god trivsel og åbne relationer i barnets klasse
• Deltager i mindst 2 ud af 4 arbejdsdage/pædagogiske dage årligt (tilmelding 

foregår i august)
• Deltager i mindst 1 ud af 2 hovedrengøringer af barnets klasselokale årligt 

(januar/inden skolestart)
• Deltager i fællesskabet i klassen og i møder og arrangementer på skolen
• Holder sig orienteret om information fra skolen
• Taler konstruktivt om elever og lærere i hjemmet 
• Samarbejder med skolen og hinanden og forsøger at se eventuelle konfliktsi-

tuationer fra flere sider
• Meddeler sygdom, fravær og lignende direkte til klasselæreren på skoleintra
• Betaler skolepenge til tiden, og i modsat fald kontakter skolens kontor, så en 

afdragsordning kan iværksættes 
• Ikke ryger på skolens område, herunder parkeringspladsen 
• Etablerer en ulykkesforsikring for sit barn, idet skolen (i lighed med kommu-

nale skoler og institutioner) ikke kan tegne en ulykkesforsikring for sine elever. 
I modsat fald hæfter forældre/værge for evt. udgifter



DET FORVENTES AF BØRNENE AT DE:
• Taler og opfører sig pænt og respektfuldt over for andre 
• Tager aktiv og positiv del i undervisningen 
• Laver lektier og møder forberedt op til undervisningen (penalhus, bøger, 

gymnastiktøj, mm.)
• Holder orden i garderobeområderne og på fællesarealer og passer på skolens 

inventar 
• Udfører sine duksepligter 
• Møder veludhvilede til undervisningen og kommer til tiden 
• Sørger for at tage fat i en voksen, hvis der sker noget træls
• Arbejder aktivt for at gøre det rart for kammerater at være på friskolen
• Respekterer skolens mobiltelefon-politik.
• Ikke forlader skolen i skoletiden



ALFABETISK VÆRD-AT-VIDE OM AGERSTED FRISKOLE 

AFBUD VED SYGDOM OG ANDET FRAVÆR
Al sygdom og fravær meldes til klasselæreren via intra.  

ARBEJDSDAGE
4 gange årligt afvikles arbejdsdage på Agersted Friskole og børnehave/SFO. Det 
kan være på en fredag kl 15-20 eller lørdag kl 9-13(ikke helligdag) i februar, maj, 
september og november. Dagene bruges til rengøring, vedligeholdelse og for-
skellige opgaver, der ikke er mulige at få udført i dagligdagen.

BOGBUS
Skolen har ikke et bibliotek, men bogbussen holder ved frisko-
len en gang om ugen, og vi tager en gang i mellem på bibliote-
ket i Dronninglund.

BUSTRANSPORT
Agersted Friskole råder over tre busser, som bruges til skolebuskørsel og når vi 
skal på ture. Skolens planlægger og reviderer jævnligt skolebusruterne, så skole-
buskørslen er økonomisk og rationel.
Børnene starter skoledagen, når de stiger ind i bussen. Børnene følger de regler 
og informationer, som buschaufføren giver. Venner kan komme gratis med bus-
sen, når der er arrangeret legeaftaler.
Se yderligere information under ”Retningslinjer for kørsel med Agersted 
Friskoles busser” på friskolens hjemmeside.

EMNEUGER
Flere gange om året samles hele skolen i ét stort emnearbejde. Og børnehave/
SFO deltager, hvor det er relevant. 

FORÆLDREMØDER OG SKOLE/HJEMSAMTALER
Der afholdes årligt forældremøder i hver klasse, nogle gange flere efter behov. 
Der afholdes én skole/hjemsamtale om året, og derudover kan forældre 
og lærere aftale samtaler efter behov.



GARDEROBE
Alle elever har en knag, hvor der kan hænge en pose eller lignende med skiftetøj. 
Det anbefales at gennemgå posens indhold jævnligt, især når vejret er koldt og 
vådt.

GLEMT TØJ
Lægges i en kort periode ved hovedindgangen. Derefter lægges det i 
gymnastiksalens omklædningsrum. Ved arbejdsdagene lægges tøjet frem 
og ved sommerferiens start gives det tøj, som ikke er blevet afhentet i 
løbet at året, til genbrug.

INDMELDELSE/UDMELDELSE
Indmeldelse og udmeldelse foregår via skolens kontor. Når forældre overvejer at 
melde sit barn ind på friskolen, kontaktes friskolens leder på mail eller telefon. 
Herefter er der en rundvisning og optagelsessamtale med skolelederen. Der er 
som udgangspunkt en måneds gensidig prøveperiode. 

KLASSERÅD
Klasserådet vælges ved det første forældremøde efter som-
merferien. Klasserådet består normalt af 3 til 5 forældre og har 
til opgave at lave et par arrangementer, finde bagere til møder 
på skolen og koordinere rengøringen i klasselokalet. Klasselæ-
reren kan henvende sig til klasserådet, hvis han/hun har gode 
ideer til trivselsaktiviteter for klassen eller hvis der er udfordrin-
ger i klassen, som forældrene skal inddrages i.

KOMMUNALT SAMARBEJDE
Friskolen samarbejder med diverse kommunale instanser på samme måde som 
folkeskolerne. Det gælder skoletandlægen, psykologer (PPR), socialrådgivere i 
familieafdelingen, ungdomsuddannelsesvejledere (UU), sundhedsplejen, politiet 
(SSP), musikskolen osv.



LEJRSKOLE
6. klasse (indenrigs) og 8. klasse (udenrigs) tager på lejrskole hvert år uden ekstra 
omkostninger for forældrene. Lejrskolernes basisomkostninger bliver betalt via 
skolepengene.

MADPAKKER
Eleverne skal have sund, varieret mad med i skole. Eleverne i især de mindre klas-
ser spiser også mad i 10-pausen, og det er derfor en god idé, at dette tænkes med, 
når man laver madpakken.

Ved fødselsdag må man gerne have et eller andet lækkert med til klassen.

MEDICIN
Har eleven behov for medicin i skoletiden aftales det med klasselæreren.

MOBILREGLER
Agersted Friskole har en mobilpolitik, fordi vi ønsker et undervis-
ningsmiljø, der er præget af menneskeligt nærvær, samt at ele-
verne deltager og udvikles socialt gennem fysisk leg og aktivitet. 
Vi minimerer derfor elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden, 
med mindre det er relevant for undervisningen.

Elever i 0. – 2. klasse må ikke have mobiltelefon med i skole. 
Øvrige elever får låst mobiltelefonen inde i et skab kl. 8.00. 
De kan få mobiltelefonen låst ud i 12-pausen og igen, når 
de har fri.

Børnene kan naturligvis låne skolens telefon, hvis der fx er 
brug for at kontakte forældrene, eller der skal laves legeaf-
taler.



MORGENBÅND
Hver morgen er der ”morgenbånd”, som er en del af dagens struktur. Mor-
genbåndet anvendes oftest til morgenlæsning, enten delt i klasserne eller 
hvor nogle klasser læser for andre. 

MORGENSAMLING
Skolens elever og medarbejdere samles til morgensamling. Her synges, gives 
fælles beskeder, og elever og lærere bidrager til indholdet ved morgensamlinger-
ne. Fødselsdagsbørn kaldes op til en fælles fødselsdagssang. Børnehavens børn 
deltager også en gang om ugen i morgensamling på skolen.

MUSIKSKOLE
Der er kommunalt tilbud om musikskole i friskolens musiklokale. Der tilbydes 
undervisning i sang og/eller  instrument. Det er gratis at deltage i friskolens eget 
kor, Junior Voice. 



MØDETID
Skoledagen starter kl. 8.15. Elever må møde ind fra kl. 7.45, hvor dørene låses op.

PARAPLYEN 
Ved dårligt vejr vurderer gårdvagten, om eleverne må være inde i pauser-
ne. I så fald sættes billedet af paraplyen op på hoveddøren.

PAUSER
I 10 pausen skal alle ud, uden mobiltelefoner. Der kan leges, spilles bold eller 
hygges, og der arbejdes løbende på, at store og små kan være sammen på tværs 
af årgange.
I 12-pausen er alle i deres klasse i min. 5 minutter, hvor der spises madpakke. I de 
små klasser starter man med madpakkerne før pausen starter. 0. – 5. kl. skal være 
ude, mens 6. – 9. må være inde. Gymnastiksalen er åben til leg eller spil.



PÆDAGOGISK DAG
En eller to gange årligt afholder personalet pædagogisk dag – og der er behov for 
at forældre varetager undervisningen typisk i tidsrummet kl. 7.45 – 13.00.

REGLER FOR OPHOLD I SKOLETIDEN
Eleverne skal blive på skolens område i skoletiden. Handel i den lokal Brugs er 
ikke tilladt i skoletiden. Efter skole skal SFO-børnene gå direkte til SFO’en og de 
må ikke handle ind i Brugsen på vej til SFO’en.

RENGØRING/KLARGØRING AF KLASSELOKALER
Omkring jul/nytår og ved sommerferien skal barnets klasselokale hovedrengøres 
af forældre. Klasserådet koordinerer arbejdet med klasselæreren.

RØGFRI SKOLE
Eleverne på Agersted Friskole må ikke ryge i skoletiden. Ved mistanke om rygning,  
tager skolen kontakt til forældrene. 
Forældre opfordres til at ryge udenfor skolens område, dette bedes også 
respekteret i forbindelse med koncerter o.l. 

SKOFRI SKOLE
Agersted Friskole ønsker at være så ren og lækker en skole som muligt. 
Derfor bedes alle tage skoene af, når de færdes indenfor på skolen.

SOMMERFEST/SKOLEFEST
Agersted Friskole afholder hvert år en stor fest for hele skolen. Her er der 
rig mulighed for en hyggelig aften med fælles spisning. 

ÅRSKALENDER
Skolen har en ”Årskalender”, som ligger på intra eller hjemmesiden. 



Vi er...

Vi er en lille, hyggelig og overskuelig landsbyskole i Agersted, ikke bare 
for den halvdel af vores elever som bor i og omkring Agersted, men 
også for et stort opland.

Vi går nemlig sammen hånd i hånd, børn og voksne, på tværs af klasse-
trin - og på tværs af lokalsamfund i Østvendsyssel. 

Vi er den nytænkende, (og eneste) friskole i et stort opland fra Lim-
fjorden til Sæby, fra Kattegat til Brønderslev, hvor vores 3 store busser 
henter den anden halvdel af vores elever. 

For vi tilbyder et alternativ til det kommunale skolevæsen, mht skole-
skema, klassestørrelse og undervisningform. Bla. krydrer vi hverdagen 
med en oplevelsesorienteret undervisning bla. takket være talrige ture 
med vores 3 busser. 


