Informationsfolder

Værd at vide
Skoleår 2018/2019

Først på året
Sangbøger

Alle elever skal have en sangbog
Købes hurtigst muligt til 150 kr. på skolens kontor
Klassekasse
Betales hurtigst muligt til klasselærer eller på skolens kontor –
100 kr.
Hyttetur
0.-3. kl.: På skolen
4.-6. kl.: I hytte (og telte) et andet sted end skolen
7.-8. kl.: Tønder (skal overnatte på Marieskolen)
Der vil blive opkrævet 100 kr. ifm. hytteturene
Fødselsdage
Man inviterer kun i ”grupper” (alle piger, drenge, hele klassen….)
Alle klasser laver aftale om gaver/gaveliste/aftale om beløb
Se ”Kostpolitik” vedr. uddeling til fødselsdag
Mælkemærker Kan købes hele året hos Inger – 20 stk. koster 40 kr.
Ansøgning
Udleveret på 1. skoledag og afleveres på skolens kontor senest 7.
friplads
september
Forældreintra Brug det! Her findes forskellige beskeder, lektier, osv.
Problemer med intra? Kontakt Joan
Fredagsbrev
Læs det! Der kommer meget info her
Skolebod
Er foreløbig sat i bero. Nye tanker i gang og info kommer
Lejrskole
6.-7. kl.(Danmark) og 8. kl (udenlands)
Det er muligt at lave en opsparing hvis det ønskes, ellers
opkræves beløb forud for lejrskolerne.
Husk at…
• Binde bøger ind (ikke engangsmaterialer)
• Skolen er sko-fri (indesko er en god idé)
• Børnene har garderobeplads til skiftetøj, osv.
• Det er nemmere at finde bortkomne ting med navn på
• Kostpolitikken gør hverdagen nemmere

Klasselærere
0. klasse
1.-2. klasse
3.-4. klasse
5.-6. klasse
7.-8. klasse

Vibeke (VM)
Stine (SK) - Tina (TF) - støtte
Jane (JB) – Støttetimer: Joan (JE)
Charlotte (CP)
Støttetimer: Jens Ole (JOW)+Joan (JE)
Sanne (SJ) - Støttetimer: Joan (JE)

Lusepatruljen
”Lusekæmmere” findes på 1. skoledag. Patruljens opgave er at kæmme alle skolens
børn flere gange årligt – typisk før/efter ferier og ved behov. Forældre får besked fra
Joan, hvis der er fundet lus/æg.

Dåsedrengene
Hjælpere findes 1. skoledag – repræsentanter fra alle klasser. Dåsedrengene samler
ind ca. 1 gang i måneden. Dåsedrengene donerer penge til skolen.
Torben Klitgaard er tovholder.

Forældreudvalget
• Består af 1 eller flere repræsentant(er) for hver årgang (vælges 1. skoledag)
Opgaver
• Komme med nye initiativer, evaluere arrangementer og andet
• Koordinere og uddelegere opgaver til arrangementer o.lign.
(se ”Forældreopgaver”)
• Igangsætte sociale arrangementer for klassen/gruppen (sørge for at nogen får
arrangeret…)
• Og diverse….
Mødedatoer
• 25. september kl. 19
• 4. marts kl. 19
• 14. maj kl. 19
• Der afholdes evt. 1 møde mere ved behov

Forældreopgaver
På skolen er der forskellige arrangementer der kræver forældrehjælp. Opgaverne er
fordelt således: (forældreudvalget og/eller skoleleder igangsætter)
0. klasse:

Bage til hyttetur

1.-2. klasse: Passe bod til julefesten
3.-4. klasse: Skolefest : Kaffebord (opstilling, bage, vagter)
5.-6. klasse: Byfest: Vagter i Tombolaen
7.-8. klasse: Værkstedsaften + generalforsamling: Bage og sælge (+skolebod)

Arbejdsdag
Der er i dette skoleår kun 1 arbejdsdag, hvor håbet er at så mange som muligt kan
deltage. Arbejdsdagen betyder at vi kan spare på en del merudgifter. Det er samtidig
en dag – når vi er mange – der har stor betydning for fællesskabet.

Klassearrangementer
For at styrke klassens trivsel og forældrenes sammenhold. Kender vi hinanden er der
meget andet der er nemmere. Det tilstræbes at der planlægges 1-2 arrangementer i
løbet af skoleåret – vi har skruet ned for andre fælles arrangementer i håbet om at
der er mere overskud til denne del.
Forældreudvalget er igangsættere – men det er ikke nødvendigvis forældreudvalget
der planlægger arrangementer. Man kan f.eks. inddrage ”byens” arrangementer, så
som hoppeborgsdage, noget i byfesten, fællesspisning……..

Forældremøde oktober
Planlægges af klasselæreren (med inspiration fra forældreudvalget)
Alle klasser starter fælles op i morgensangssalen
Mødet indeholder bl.a.:
• Aktuelt tema der passer til klassen (f.eks. trivsel, sociale medier,…)
• Aftaler til værkstedsaften (hvad skal laves)
• Nyt fra forældreudvalget

Fælles forældremøde juni
Planlægges af skoleleder med inspiration fra lærere og forældreudvalg
Mødet indeholder bl.a.:
• Evaluering af året der gik
• Præsentation af det kommende skoleår
• Den tilsynsførende deltager
• Aktuelt tema

Skole-Hjem samtale januar
Efter grundig evaluering har vi valgt, at vi i dette skoleår afholder samtale én gang
og januar er valgt, da alle på dette tidspunkt har arbejdet så længe, at der vil være
en god indsigt i det faglige niveau, barnets trivsel osv.
For 0. klasse gælder, at der vil være en ekstra samtale i efteråret hvis det ønskes. For
alle gælder, at man til enhver tid er velkommen til at lave aftale om en samtale, hvis
der er behov.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse
med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere
ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med
bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens
vedtægter.
Bestyrelsen har følgende medlemmer:
Formand: Jens Korsholm
Næstformand: Torben Klitgaard
Kasser: Flemming Skovsende
Sekretær: Pernille Kristensen
Herudover: Ole Lange – Pia T. Martinsen – Ingeborg R. Lautrup-Jacobsen
Dorthe Hahn – Lars Kørschen
Fra skolen: Souschef Jane Bisgaard og Skoleleder Joan Emiliussen
Mødedatoer for bestyrelsen:
6. september
28. september (socialt arrangement)
2. november (pædagogisk dag)
4. december
16. januar
28. februar
Uge 12 (regnskabsgennemgang)
4. april: Generalforsamling
23. april: Konstituerende bestyrelsesmøde

Feriekalender
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Bededag
Kr. Himmelfart
Grundlovsdag
2. pinsedag
Sommerferie
1. skoledag
19/20

15.10.18-19.10.18 (begge dage incl.) Mulighed for pasning i
Børnehuset
24.12.18-4.1.19 (begge dage incl.)
SFO har åben 2.,3. og 4.
januar
11.2.19-15.2.19 (begge dage incl.)
Mulighed for pasning i
Børnehuset
15.4.19-22.4.19 (begge dage incl.)
17.5.19
30.5.19-31.5.19 (begge dage incl.)
5.6.19
10.6.19
1.7.19-9.8.19 (begge dage incl.)
SFO har åben uge 32
11.8.19

Kontakt
Branderup Friskole, Tingvej 1, 6535 Branderup J.
Kontoret
Skoleleder
Lærerværelset
SFO
Souschef/Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Støtte/SFO
Sekretær/SFO
Bus/Rengøring
Bus

branderupfriskole@skolekom.dk
Joan Emiliussen (JE)

Jane W. Bisgaard (JB)
Stine Riber Køhling (SK)
Sanne Jelsberg (SJ)
Vibeke Magnussen (VM)
Charlotte L.V. Pedersen (CP)
Tina Fabricius (TF)
Jens Ole Wortmann (JOW)
Inger Lund (IL)
Ingelise Thuesen
Lone Korsholm

Aktivitetskalender

89934200
89934202/60643734
89934203
30735201
29660590
21819703
23433246
28192352
51300741
61367960
29929105
23901188
61366137
30112901

August
12. august
1. skoledag og 10 års jubilæum
23.-24. august
Hyttetur (for eleverne)
September
Uge 38
Fag-dage (for eleverne)
22. september
Arbejdsdag
Oktober
3. oktober
Fotografering
5. oktober
Åben Morgensang
(11.)+ 12. oktober
Aktivdag (for eleverne)
23. oktober
Klasseforældremøder
November
Uge 47
Emneuge/Praktik (for eleverne)
22. november
Værkstedsaften
December
2. december
Julefest i Aktivcentret
14. december
Åben Morgensang
19.-20. december
Trivsels/klassedage (for eleverne)
21. december
Sidste skoledag (for eleverne)
Januar
7. januar
Skolestart
14.-15. januar
Skole/Hjem samtaler
Uge 4
Emneuge/Projekt (for eleverne)
Februar
4.-5. februar
Æstetiske dage (for eleverne)
Marts
1. marts
Fastelavn (for eleverne)
Uge 9
Introuge for 8. klasseelever
Uge 10
Motions/gymnastikuge (for eleverne)
8. marts
Gymnastikopvisning
15. marts
Åben Morgensang
20. marts
Møde for kommende 0. klasses forældre
April
Uge 14+15
Skolefest-emne (for eleverne)
4. april
Generalforsamling Friskolen/Børnehus/Støtteforening
11. april
Skolefest
Uge 18
UU/praktikuge for 8. klasseselever
Maj
24. maj
Åben Morgensang
Juni
Uge 23
Fag-dage (for eleverne) + Byfestuge
Uge 24
Lejrskole for 6.-7. klasse + Emneuge (for eleverne)
Uge 25
Lejrskole for 8. klasse
24. juni
Fælles Forældremøde
28. juni
Sidste skoledag
Hertil kommer en overlevelsestur for 7.-8. klasse, som endnu ikke er fastlagt

Blandet
Mobiltelefoner, IPads, PC´er….
• Medbringes på eget ansvar
• Ingen andre kan stå til ansvar for skader, med mindre de er påført forsætligt
• De medbragte devices anvendes kun efter aftale med lærerne og ud fra de til
enhver tid gældende regler
• Eleverne må ikke tage billeder/videoer af hinanden
Fravær/Sygdom/Fri
Giv besked til klasselæreren via telefon eller på intra ved sygdom/fravær– kører
barnet med bus så husk at give besked til Lone/Ingelise. Skal barnet have fri flere
dage er det Joan der kontaktes.
Facebook
Bruges til opslag/billeder. Vi prøver (næsten) hver dag at lægge hverdagsbilleder op
på siden. Del gerne opslagene.
Lektier
Det aftales i de enkelte klasser vedr. lektier – omfang, dage, osv.
Madpakken/kostpolitik
Vi har i det forgangne år (forældreudvalg og Børnehuset) arbejdet med at udforme
en kostpolitik for både Børnehus og Friskolen. Grunden hertil er at kost og indlæring
går hånd i hånd, og fordi der har været mange ”regler”, men ikke noget konkret at
forholde sig til. Politikken er ment som en opfordring (ikke en løftet pegefinger). Læs
politikken igennem – der er nogle få ting vi ikke ønsker i madpakken.
Tandlægebus
Friskolen er tilmeldt den kommunale tandplejeordning, hvor vi i det kommende år
vil få besøg af den mobile tandklinik, der bemandes af en tandplejer og en
klinikassistent. Hvad de præcist tilbyder i bussen, kommer der mere information om
når vi ved det.
Sundhedsplejerske
I år får følgende klasser besøg af sundhedsplejerske:
0. kl.: motorisk screening/jungleturen
1. kl.: individuelle samtaler med forældre
4. kl.: individuelt (den bliver måske sparet væk)
6. kl.: individuelt
8. kl.: til værksted og individuel

Skolepatrulje
Skolepatruljen står hver morgen og eftermiddag ved Tingvej. Skolepatruljens job
bliver nemmest for dem, når alle respekterer deres arbejde, og krydser vejen hvor
de står. Vi skulle gerne i nærmeste fremtid få etableret lyssignal og skiltning på
Tingvej.
UU-vejledning
Friskolen er tilknyttet kommunens UU-vejledning. Vores vejleder er Marianne
Thorøe, som følger børnenes uddannelsesvej. 8. klasse har i år 2 UU-uger – en hvor
der er erhvervspraktik, hvor de selv vælger arbejdsplads og en uge med
erhvervsuddannelse/virksomhedsbesøg, o.lign.

Ringetider
Skoledagene er igen blevet kortere. Det er en beslutning der er overvejet nøje. Selv
om vi har kortet skoledagen følger vi de vejledende timetal for årgangene.
Mandag
Tirsdag
0.-2. kl.
8.00-12.30 8.00-12.30
3.kl.
8.00-12.30 8.00-14.00
4.-6. kl
8.00-14.00 8.00-14.00
7.-8. kl.
8.00-14.00 8.00-14.00
Busserne kører kl. 12.30 og 14.00

Onsdag
8.00-12.30
8.00-12.30
8.00-12.30
8.00-14.00

Torsdag
8.00-12.30
8.00-14.00
8.00-14.00
8.00-14.00

Fredag
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00

SFO har åbent som I kender.

Hvis du vil vide mere….
På skolens hjemmeside kan I finde yderligere information om stort set alt………………..

Priser
SKOLEPENGE:
1. barn : kr. 1025 pr./mnd. I 11 mnd.
2. barn : kr. 605 pr./mnd. I 11 mnd.
Øvrige børn gratis
SFO:
1. barn : kr. 875 pr. mnd. (fuldtidsplads)
2. barn : kr. 440 pr. mnd. (fuldtidsplads)
Øvrige børn gratis
Kun morgenSFO (6.15-8.00) : kr. 200
Klippekort 16 timer pr. uge/kun eftermiddag : kr. 200
BUS:
Pr. halvår : kr. 650

Bæredygtighed

På Branderup Friskole sætter vi fremover
fokus på bæredygtig udvikling. Vi tager
udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål.
Det er afgørende for fremtiden at vi lærer
vores børn om bæredygtighed.
Vi vil arbejde med verdensmålene på
mange forskellige måder. Både som
undervisning, men også i forskellige tiltag
som vi hen ad vejen vil sætte i gang.

Friskoler over hele landet vi i løbet af de kommende sætte verdensmålene på
dagsordnen.
Se og læs mere om de 17 verdensmål på f.eks.: www.verdensmaalene.dk

Antimobbestrategi

”Jeg skal være sådan, at alle synes her er rart at være”
Trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle
Ligeværd
• Alle omkring skolen - elever, skolens personale og forældre ved, at
mobning ikke tolereres og skal bekæmpes. Alle på skolen bidrager
til en fælles kultur, hvor mobning ikke eksisterer.
• Elever, forældre og personale er aktivt medinddraget i
udarbejdelse og forankring af anti-mobbestrategien.
• At fastholde og udbygge sammenholdet og fællesskabet på og
omkring skolen
• Livsduelighed
• Positive trivselsmålinger
Læs hele strategien på skolens hjemmeside

Skolens værdier og samværsformer
Elever og forældre skal samarbejde med skolen om at skabe og bevare et godt
undervisningsmiljø. Skolen skal arbejde for at etablere/sikre et undervisningsmiljø,
hvor alle elevers trivsel og udvikling fremmes.
Skolen optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for
skolens værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tilgange.
Elever og forældre kender og efterlever rammerne for at være elev på skolen.

Fra skolens ”Mission-vision-værdier”

Fundamentet
På Branderup Friskole bygger vi på den Grundtvig/Koldske tanke.
Vi ønsker at bygge på dialogen, forståelsen og fællesskabet – mellem børn og
voksne og de voksne imellem.
Det er vigtigt at vores elever udvikler sig til livsduelige børn/unge, der kan agere i
vores samfund og som tør favne verden og dens udfordringer.

Livsduelighed – Læring – Fællesskab
”Hvor glæden bor, gror sjælen stor”
Mission
(hvorfor er vi her….og hvad vil vi…..overordnet)
• At styrke og udvikle det enkelte barns livsduelighed i meningsgivende
læringsfællesskaber, med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger
• At udvikle, udfordre og styrke børn til at være livsduelige, så de på forskellig
vis tilegner sig kompetencer til at håndtere tilværelsens mangeartede
udfordringer
• At tage udgangspunkt i faglige, sociale og kulturelle kompetencer der
fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling.

