Muligheder for de(t) ’umulige’

Kontakt

Som forælder ved du, hvad der er godt for
dit barn. Problemet kan være at finde
skolen, der kan løfte opgaven.
Nordskovens Friskole er en af de små
oaser, der arbejder med børn, som har det
svært.
Nordskovens Friskole er profilskole,
certificeret skole for specialundervisning.

Hvis du mener, at Nordskovens Friskole
lyder som et interessant sted for dit barn,
er du velkommen til at kontakte os på
tlf. 6590 1922, så vi kan aftale et besøg på
skolen. Inden evt. start på skolen er der
mulighed for en praktikuge. Forældre tilbydes ekstra samtaler på skolen i opstartsfasen.
Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere og PP-konsulenter for at sætte de bedste rammer for jeres barn.

Vi har kompetencerne, erfaringen, viljen og
ikke mindst tålmodigheden til at få de
elever, der ikke troede, de kunne lære, til at
opdage det
modsatte.

Yderligere information kan fås på:
www.nordskovensfriskole.dk
Skoleleder Kristine Grauenkjær
Nordskovens Friskole
Hedebovej 46
5750 Ringe
Tlf. 6590 1922
adm@nordskovensfriskole.dk
www.nordskovensfriskole.dk

Velkommen
Har dit barn det svært i skolen?
“Vi er en lille skole for børn med
specielle behov.”
Ro til at gro

Stimulering af sanserne

Sang, madlavning, bål, leg, massage mm.

Styrke opmærksomheden på sig
selv og andre

gennem fællesskab, samvær, samtaler,
ansvaret for vores fælles skole,
samarbejde og leg.

Stimulering af fantasien

Kreativ udfoldelse, fortælling,
dramaforløb, konfliktløsning, leg, natur
mm.

Intellektuel udvikling

Ro til at gro
RO TIL AT GRO er det, det hele drejer sig
om på Nordskovens Friskole. Vi er en
lille skole med fokus på de elever, der har
svært ved at trives i store og
uforudsigelige læringsrum. Et fokus, der
tager udgangspunkt i en tæt og stabil
voksenkontakt med læring, social- og
følelsesmæssig udvikling til følge.
Det handler i bund og grund om styrkelse
af barnets livsfølelse. Vi lægger vægt på:
Fysisk aktivitet og udvikling af kroppen,
leg, motorisk træning, ture ud i naturen,
svømning, idræt, musik og bevægelse.

Hvor alle bliver udfordret der, hvor de kan
tage initiativ og har forståelsen med. Vi
anerkender selv de små succeser.

Derfor valgte vi skolen
Fra første henvendelse blev vi mødt af et
dybt engageret og kompetent personale,
som sætter børnene højest.
Det føltes bare som det rigtige sted
rationelt, men også med en mavefornemmelse for noget godt - for som de siger,
der er RO TIL AT GRO.
Der er fællesskab med plads til
forskelligheder, og der tages hensyn til
den enkeltes behov. På skolen er der en
gennemgående respekt for, hvad hver
elev har brug for. Nordskovens Friskole er
en lille skole i rolige og rummelige
omgivelser. Hverdagen er struktureret og
voksenstyret, dette dog med øje for
elevernes synspunkter.
”Kenneth og Stine, forældre til Emilie”

