Kære elever, forældre og ansatte.
I denne lille guide kan I orientere jer om alle årets arrangementer og andet vigtigt på vores skole 
Igen i år vil Kalenderen være det sted, hvor I kan se, hvad der sker både aktuelt og i resten af
skoleåret. Kalenderen for den følgende uge bliver sendt på mail hver fredag, men det kan være en
rigtig god idé at kigge længere frem, så I f.eks. kan se, hvornår vi afholder arrangementer på
skolen.
Guiden er ordnet alfabetisk.
God fornøjelse!

Arbejdsdage: I løbet af skoleåret arrangeres der en arbejdslørdag og 3 arbejdseftermiddage på
skolen, hvor forældrene tager ansvar for vedligeholdelsesopgaver på skolen og styrker
fællesskabet. Se i kalenderen for datoer
Vi forventer selvfølgelig, at alle deltager med glæde.

Fester og højtider: I løbet af skoleåret er vi gode til at markere årstider og højtider i skoletiden.
Der er orienteret om dette i kalenderen.
Den årlige forkælelsestur er en hel dag ud af huset med forkælelse på programmet. Der spises
bl.a. på restaurant. Der opkræves egenbetaling for arrangementet.
Skolens ældste grupper planlægger én gang om året en Ungdomsfest lige i forlængelse af
skoledagen en fredag. Der er mødepligt til festen. Der opkræves egenbetaling for arrangementet.
Forældrene henter selv deres børn, når festen slutter.

Frikvarter:
På Nordskovens Friskole tager vi kammeratskab, leg og samvær alvorligt. Derfor er alle frikvarterer
med planlagte og aftalte aktiviteter. Som en del af morgensang bliver der hver dag lavet
frikvartersaftaler. Eleverne foreslår aktiviteter, lege, spil og melder sig efterfølgende på de
’udbudte’ aktiviteter. Der er en voksen på hver aktivitet til at hjælpe eleverne med at igangsætte,
rammestyre og guide undervejs i aktiviteten.
På den måde ved alle elever, hvad de skal lave i frikvartererne, hvilket giver den fornødne ro og
forudsigelighed, som vores elever trives godt i. Når der ringes ind, ringes der to gange – første
gang er et opmærksomhedsring, andet ring er et tegn på, at frikvarteret endegyldigt er slut og alle
skal gå ind.
Alle elever benytter egen indgang både når de kommer om morgen, i forbindelse med frikvarterer,
og når de går hjem. Det betyder, at der ikke opstår stor tumult med uro til følge i garderoben.

Fripladstilskud:
Det er muligt at søge om delvist fripladstilskud. Der er ansøgningsfrist en gang årligt i starten af
hvert skoleår, og den oplyses på intra forud for fristen. Ved henvendelse kan der tilsendes
ansøgningsskema.

Fødselsdagsfejring på skolen:
Børnene glæder sig altid meget til at komme i skole på deres fødselsdag. Nogen tæller ned mange
dage i forvejen.
Til morgensang synges fødselsdagssang og eleven kan vælge en sang. I løbet af formiddagen
deler barnet ud til alle på skolen, både voksne og børn.
Nogen bager en kage, andre deler en flødebolle ud og atter andre deler 3 små stykker slik til hver
fra f.eks. en pose med Matadormix. Det vigtigste er ikke, hvad der bliver delt ud, men at barnet kan
gå fra klasse til klasse og blive lykønsket og få et ”Tak for slik og tillykke” med på vejen. Det træner
i at give og i at modtage – to meget vigtige ting!
Ønsker man at indbyde til fest i hjemmet, så bydes enten hele gruppen eller ALLE pigerne eller
ALLE drengene med.
Vi holder ingen udenfor! Barnet kan selvfølgelig også byde kammerater med fra andre grupper, når
bare hele barnets egen gruppe/pigerne/drengene også indbydes.
Rigtig god fornøjelse!

Indesko: Alle elever medbringer indesko.

Kalenderen: I kan se hvilke dage mødetidspunkterne evt. er ændrede. I får således mulighed for,
nu ved skoleårets start, at indføre i jeres personlige kalendere, hvornår der foregår noget på
skolen, som vi forventer, at I og jeres barn deltager i.
Vi har prøvet at få det hele med, men der kan selvfølgelig ske ændringer i løbet af året. Vi beder
jer derfor holde øje med dette på skolens hjemmeside eller på intra, hvor kalenderen løbende vil
blive redigeret.
I vil også få en ugekalender tilsendt på email løbende gennem skoleåret.

Kontakt: I er altid velkomne til at kontakte skolens ansatte på hverdage mellem kl. 7.50 og 17!
Mailadresser og tlf.nr. er på intra under Kontaktoplysninger. Det er dog let at huske, at de fleste
mailadresser til ansatte er vedkommendes fornavn efterfulgt af @nordskovensfriskole.dk (f.eks.
andreas@nordskovensfriskole.dk)
Skolens telefonnummer:

65901922

Lejrskole:
Alle skolens elever deltager i lejrskole én gang årligt. Det kan strække sig fra en enkelt overnatning
på skolen til to overnatninger længere eller langt fra skolen. Forældrene betaler 75% af udgifterne.

Lektier:
På Nordskovens Friskole gives kun lektier i beskedent omfang og kun efter forudgående
instruktion. Lektierne gives altid individuelt og under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.
Vi orienterer forældrene om aktuelle lektier i kalenderen, på mail eller sms.
Det er vigtigt, at der kommunikeres mellem skole og hjem om lektierne, så de kan afstemmes den
aktuelle situation. Lektier må ikke blive et konfliktpunkt i hjemmet.
Læs mere om skolens lektiepolitik på hjemmesiden.

Mobiltelefon: Din mobiltelefon skal være slukket og ligge i tasken i skoletiden. Der kan dog være
undervisningssituationer, hvor du må bruge den efter anvisning fra din lærer/pædagog.

Mødetider: Daglig mødetid: Kl. 8.00 - 14.00. Morgensangen begynder præcis kl. 8.00. Vi bliver
glade, hvis I hjælper jeres børn med at møde rettidigt. Det giver den bedste og roligste start på
dagen for alle på skolen. Tak.
Yngre elever/pasningskrævende elever skal være i morgenSFO, hvis de møder FØR kl. 7.50. Der
kan laves aftale om, at ældre og selvstændige elever kan ankomme til skolen fra kl. 7.30 og
tilbringe ventetiden i egen klasse på egen plads med lektielæsning, frilæsning eller anden stille
aktivitet.

Skolens tilsyn med elever, der IKKE er i MorgenSfo starter kl. 7.50.
Ordensregler: Se skolens hjemmeside under punktet Pædagogik.

Parkering og aflevering af elever:
Taxaer samt forældres biler henvises venligst til den P-pladsen overfor skolen. Det betyder, at der
ikke må parkeres på skolens side. Det betyder så også, at alle elever skal krydse Hedebovej. Vi
beder derfor jer alle om at sikre, at jeres børn kommer sikkert over vejen. Hvis I selv kører jeres
barn til skole, så være søde at følge dem over eller at instruere dem grundigt, hvis I mener, at de
skal klare det selv.
I de mørke perioder vil vi sørge for at hjælpe taxabørnene over vejen om morgenen.
Børnene skal selvfølgelig også lære at færdes sikkert i trafikken, så tal med dem om, hvordan man
krydser vejen på en sikker måde: Se dig til begge sider, gå lige over vejen, vær sikker på at vejen
er fri, tag ingen chancer osv.
Der er skiltet til begge sider, så øvrige trafikanter kan se, at der er skole og krydsende børn forude.
I forældre kan hjælpe med til at skabe større trafiksikkerhed ved at nedsætte hastigheden omkring
skolen.
Pennalhuset: Vi beder om, at alle pennalhuse indeholder:
3-4 gode og spidsede blyanter. Hvad er så en god blyant? Ja, for de fleste elever er det en blyant,
som er let at holde på plads, mens man skriver. Jeg vil foreslå tykke skriveblyanter med enten
dupper eller kanter, så blyanten ligger godt og fast. Blyanten skal også være let at spidse uden at
stiften knækker igen og igen.
1 godt viskelæder. Mange viskelædere tværer mere end de visker, så gerne et hvidt og blødt.
En lineal. For de større elever er der brug for en 30 cm lineal. Den kan opbevares på skolen. Skriv
navn på med en permanent tusse.
Spørg jeres barn, om det har brug for en tegnetrekant og en vinkelmåler. Det har mange af de
ældre elever.
En sort tynd skrivetusse.
Gerne gode farveblyanter (rød, blå, grøn, gul, sort, brun).
En blyantspidser.
En limstift.
Påklædning: Vi beder om, at skolens elever er klædt på, så de kan deltage i leg udenfor i alle
pauser – året rundt. Det er en god ide med gummistøvler og regntøj på skolen. Vi er lidt
gammeldags og anmoder om, at eleverne ikke er udfordrende klædt eller bærer kasketter i
undervisningstiden.

Rygeforbud: Nordskovens friskoles lokaler er røgfri zone.
Alle skolens arealer er røgfrie, når der er elever på skolen.
Dette gælder også skolens P-plads og arealet udenfor og overfor skolen.
SFO 1 + SFO2: Skolens elever kan tilmeldes til enten Sfo1 (0.-3.kl.) eller Sfo2 (fra 4.kl.).
Elever med taxabevilling/egenbefordring kan også benytte taxa/egenbefordring til og fra Sfo 1 og
Sfo2. Husk, at SFO er lukket på alle skolefridage/ferier, dog tilbydes pasning af SFO1-børn med

pasningsbehov i første uge af sommerferien efter aftale med SFO-lederen. Denne aftale skal være
lavet senest 1. juni 2017. Se mere på hjemmesiden www.nordskovensfriskole.dk/sfo.asp
Skolefest: Skolens ældste grupper planlægger én gang årligt en Ungdomsfest lige i forlængelse
af skoledagen en fredag. Der opkræves egenbetaling for arrangementet, som der er mødepligt til.
Forældrene henter selv deres børn efter festen.
Sundhed: På Nordskovens friskole ses sundhed i et bredt perspektiv. Det handler om at give alle
skolens elever mulighed for at opnå fysisk, psykisk og social velbefindende.
Trivsel ses som den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling og velbefindende.
Morgenmad er vigtigt for alle børn.
Skolen sørger alle dage for at børnene har adgang til friskskåret frugt og grønt samt groft
knækbrød hele formiddagen. Prisen herfor er inkluderet i skolepengebetalingen
Kl. 11.15 spiser børn og lærere madpakker sammen. Alle husker madpakke hver dag.
Alle dage skal madpakken være SUND, og der drikkes KUN minimælk og vand i skoletiden – dog
tilbydes te uden sødemidler til klassens time.
Det betyder, at vi giver lidt plads til et stykke kage eller en bolle/pandekage, når vi holder klassens
time, men ikke som en del af den daglige madpakke. På den måde hjælpes vi ad på bedste vis
med at lave gode og sunde rammer for børnene. Det er muligt at tilmelde sig mælkeordning på
skolen. Det koster 300kr pr skoleår.
Ved fødselsdage deler fødselsdagsbarnet ud til alle børn og voksne lige efter madpakketid. Det
kan være et stykke kage, en flødebolle, en slikkepind, et stykke frugt eller lignende.
Ved årstidsfester på skolen serveres måske et glas kakao eller saftevand. Der serveres dessert til
Høst- og Påskefest.

Taxa/egenbefordring: Til svært handicappede elever kan der ansøges om befordring til og fra
skole/Sfo. Ansøgningsskema og samtykkeerklæring ligger på intranettets Opslagstavle.
Hvis jeres barn IKKE skal med taxa: Meld afbud dagen før inden kl. 20. Opstår sygdommen i løbet
af natten, skal I melde taxaen fra inden kl. 6.
I skal melde afbud hver dag, mens jeres barn er sygt. I kan også aftale med Ferritslev taxi, at jeres
barn IKKE skal med taxa, før I melder det til igen. Dette skal også gøres aftenen før inden kl. 20.
Skal jeres barn IKKE med taxa hjem, som det plejer, så skal taxaen senest afmeldes tidligt om
morgenen den samme dag.
Alle afmeldinger sendes på mail til taxi@ferritslev-taxi.dk + Cc til lene@nordskovensfriskole.dk +
adm@nordskovensfriskole.dk

Venskaber, pubertet og kærester
Børn har brug for kammeratskaber og venskaber, så de kan udvikle deres personlighed. Det var
vores elever også, men for nogle kan det være svært at rumme relationen, forstå spillereglerne for
et venskab eller måske have svært ved at sige fra. På Nordskovens Friskole er vi meget
opmærksomme på dette og bruger mange resurser på relationsarbejdet. Det er blandt andet også
en af grundene til, at vi har frikvartersaftaler i hvert frikvarter. (Se under frikvarter)
Vi som skole tager et ansvar for elevernes leg og samvær og hjælper dem med at lave gode
legeaftaler og afsætter den tid til det, som det nu engang kræver. Vi forventer naturligvis at
elevernes forældre er samarbejdspartnere også i den opgave.
Mange af vores elever er gode til at besøge hinanden i fritiden, og det er dejligt! Vi har dog en lille
bøn, der går på, at eventuel overnatning hos hinanden ikke finder sted på hverdage, da det ofte vil
påvirke ’dagen derpå’.
Skolens ældste elever er i en alder, hvor pubertet er en naturlig del af vores skoledag og børnenes
samvær med hinanden. På skolen vil vi naturligvis undervise i “Pubertet og kærlighed.”
Vi vil tage individuelle hensyn således, at børn, der ikke er parate, ikke rykkes unødigt langt frem i
skoene.
Vi taler med børnene om kærester og venskaber. Vi siger: “I skolen er vi venner, i fritiden kan vi
være kærester”. Dermed siger vi, at kysseri og holden i hånd må vente til efter skoletid og
overlades til jeres vurdering/tilladelse.
Vi opfordrer jer til, at I bør tale åbent med jeres børn om pubertet, kæresterier og ikke mindst:
markere de nødvendige grænser tydeligt.

