Velkommen til
Bøgballe Friskole

Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole
Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på
Bøgballe Friskole og håber dermed, at vi kan støtte og medvirke til at give dit
barn en god skolestart. Den er udarbejdet ”af forældre til forældre” og godkendt af skolens ledelse og bestyrelse.
Kort om skolens struktur og værdigrundlag
Bøgballe friskole er en moderne skole med en lang historie. Vi er en kristen friskole, der har eksisteret siden 1911. Den er oprettet af De stærke jyder, som var
en kristen bevægelse, der startede i 1700 tallet.
Skolen bygger på faglighed, trivsel og tryghed, udeliv og de kristne grundværdier.
Fra hjemmesiden: ”Velkommen til en kristen friskole, hvor der er fokus på den enkelte elev.
Hver eneste elev på Bøgballe Friskole er et unikt og værdifuldt individ, og målet er at skabe og
udvikle det hele menneske - parat til at gå på opdagelse i livet. Derfor lægger vi vægt på at
skabe en tryg hverdag, hvor eleven har plads til fordybelse, udfoldelse og faglighed.”

Skolen har ca. 270 elever fordelt i ét eller to spor op til 9. klassetrin. Samtidig er
skolen inddelt i 3 afdelinger/teams: Indskolingen (0. - 3. kl.), mellemtrinnet (4. 6. kl.) og udskolingen (7. - 9. kl.)

Forældresamarbejdet
Vi ønsker en god dialog og et godt samarbejde mellem skole og hjem. Hvis du
som forælder undres over noget, så kontakt:
1. Læreren. 2. Skolens ledelse. 3. Et bestyrelsesmedlem.
Har du en god idé, så giv den gerne videre – vi er meget modtagelige.
Forventninger til forældrene
Hovedansvaret for undervisningen ligger hos læreren, men forældrene har et
medansvar for barnets læring og trivsel. Derfor forventer vi, at du sørger for:
•

at holde dig opdateret og søger information om skolens aktiviteter via ForældreIntra

•

at deltage aktivt i møder, sammenkomster og arrangementer mm.

•

at bakke op om skolens holdninger og værdier

•

at barnet møder med gode
forudsætninger dvs. udhvilede, trygge, tillidsfulde,
mætte, forberedte med lektier og hjælpemidler
(penalhus, gymnastiktøj, itudstyr mm.)

•

at barnet også hjemmefra lærer gode vaner (respekt for
andre, positiv omtale af andre, passe på ting, oprydning
osv.)

•

at alle elever har madpakker med, som giver energi til læring og leg.

På www.klartillaering.dk kan du finde inspiration til, hvordan børn og unge opnår mest mulig læring.
Skolen kan i løbet af året have brug for hjælp af forskellig art, fx at stå post til et
løb eller praktisk arbejde. Vi vil opfordre forældre til at involvere sig i skolen
med de kompetencer og muligheder, man har. Bestyrelsen har oprettet en ressourcebank, hvor du kan melde ind med de arbejdsområder, som du ønsker at
deltage i. Som forældre kan det give et godt indblik i sit barns hverdag, når man
indgår i fællesskaber til løsning af diverse opgaver.
Forældremøder
Der afholdes ét forældremøde årligt i hver klasse i skoleårets begyndelse. Forældremøderne har flere formål:
•

at informere forældrene om skoleårets gang, undervisningsforløb mv.

•

at skabe rum for debat om emner i og udenfor skolen, der er aktuelle i forhold til det alderstrin, børnene befinder sig på (eks. mobning, klassefe-ster
mv.)

•

at skabe bedre og mere direkte kontakt mellem forældrene i klasserne.

Skole/hjem-samtaler

Der gennemføres to skole/hjem-samtaler pr. år, aktuelt af 15-20 min. varighed.
Samtalerne er en dialog mellem skole og hjem, hvor der fokuseres på trivsel,
indsats og aftaler om fremtiden.
I indskolingen er eleven ikke med til skole/hjem-samtalerne, men læreren afholder elevsamtale med barnet i skoletiden. På mellemtrinnet og i udskolingen
deltager eleverne i skole/hjem-samtalerne.
Forud for samtalerne udarbejder lærerne en meddelelsesbog for den enkelte
elev. Den findes på ForældreIntra. Meddelelsesbogen integreres ofte i skole/
hjem-samtalerne. Det er derfor vigtigt, at forældre og elever har læst dokumentet inden samtalerne.
Forældrerepræsentanter
På forældremødet i begyndelsen af skoleåret vælges fire forældrerepræsentanter blandt forældrene til klassens elever. Du kan forvente at sidde i forældrerådet mindst én gang i løbet af barnets skolegang.
Repræsentanternes opgave er bl.a. at koordinere forældreopgaver i forbindelse
med skolens traditioner og begivenheder samt arrangere sociale arrangementer for den enkelte klasse.
Klasseopgaver— kan ændres fra år til år
0. kl.
1. kl.

2. kl.

5. kl.

Opstille og stå i tombolaen i julestuen

Stå for kaffe/te og brød ved 6. kl. Bage burgerboller til caféen ved
generalforsamling.
julestuen.
Medbringe lagkage eller
frugtfad til skolefesten.
Oprydning efter skolefesten.
7. kl. Salg af mad i caféen ved julestuen.

3. kl.

Stå for fiskedam ved julestu- 8. kl. Stå bankospil ved julestuen
en

4. kl.

Hjælpe i køkkenet ved jule- 9. kl. Oprydning efter julestuen samstuen fra kl. 9-13
men med 0. kl.

Åbent hus

Skolen holder åbent hus for forældre én dag hver måned. Her er forældre velkomne til at deltage i undervisningen og få et indblik i børnenes dagligdag. Du
skal ikke meddele din ankomst på forhånd, men kan møde op i det omfang, du
har mulighed for. Se skolens kalender for aktuelle datoer.
Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen består af seks medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad
gangen ved den årlige generalforsamling.
Skolebestyrelsens har det overordnede ansvar overfor undervisningsministeren,
for økonomien og for at skolen lever op til gældende regler. Skolebestyrelsen
har også et medansvar ved ansættelse af skolens medarbejdere. Bestyrelsen er
åben for dialog, og man er altid velkommen til at rette henvendelse til skolebestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller kommentarer. Skolebestyrelsen informerer
om deres arbejde på forældremøder, på generalforsamling og på ForældreIntra.
ForældreIntra
Den primære kommunikation mellem skole og hjem foregår via Forældreinta.
Her kan du som forælder løbende følge med i, hvad der sker i netop dit barns
klasse - fx information om planer, lektier og arrangementer.
Du får adgang til en lang række oplysninger om livet på skolen, og du får mulighed for at kommunikere direkte med klassens lærere og de øvrige forældre i
klassen. Det er også via ForældreIntra, at du har mulighed for at melde dig til
arrangementer, skole/hjem-samtaler mm.

August, september, oktober

Første skoledag. Den første dag efter sommerferien mødes eleverne kl. 15.45
til en fælles velkomst. Der er efterfølgende samling i de enkelte klasser, og det
forventes, at forældre til børn i 0. og 1. klasse deltager.
Kl. 17.00 mødes elever, forældre, søskende og skolens medarbejdere til en festlig grillaften på boldbanerne. Efter spisningen er der aktiviteter for børnene.
Introdag. Fælles dag for indskolingen henholdsvis mellemtrinnet, hvor er fællesskab på skemaet.
Forældremmøde afholdes i hver enkelt klasse.
Tur til Samsø. Lejrskole for 7. klasse
Københavnertur. Lejrskole for 8. klasse
Udlandstur. 9. klasse tager på en udenlandsrejse.
Praktik for 9. klasse – én uge
Emneuge i uge 41.
Skolernes motionsdag, hvor alle motionerer inden efterårsferien.
Spil-dansk-dag

Februar, marts, april
Skolefest fra 0. - 6. Klasse. En fest hvor alle klasser er på scenen, og hvor 6.
klasse præsenterer årets skuespil.
Emne- og projektuge. Fællesuge for hele skolen.
Generalforsamling. Bl.a. med valg til skolebestyrelsen.
Skole/hjem-samtaler afholdes for alle elever
Påskegudstjeneste afholdes sidste dag inden påskeferien i Løsning eller Øster
Snede kirke.

November, december, januar

Indskrivning for kommende 0.
Introduktionsaften for kommende 7. klasse. En aften, hvor Team 3 præsenterer skolens tilbud i 7.—9. klasse.
Skole/hjem-samtaler afholdes for alle elever
Julestue finder sted lørdag før 1. søndag i advent. Hyggelig dag med boder, café og meget mere. Det betragtes som en skoledag, hvor det forventes at alle
elever deltager.
Julegudstjeneste. Sidste skoledag før jul. Afholdes i Øster Snede eller Løsning
kirke. Forældre er velkomne.
Skolefest for 7. - 9. klasse. En temafest, hvor forældre ikke er velkomne.

Maj, juni, juli
Bornholmertur. Lejrskole for 6. klasse
Vingsted Jernaldermiljø. Lejrtur med 5. klasse.
Emneuge for hele skolen.
9. klasses sidste skoledag. Karamelkast og fodboldkamp.
Afslutningsfest for 9. Klasse med udlevering af eksamensbevis

Aktivitetsdag. Hele skolen deltager. 8. klasse arrangerer.
Sidste Skoledag. Første to timer med klasselærer i klassen derefter fælles afslutning med tovtrækning mm. i hallen.
Hovedrengøring. Arbejdsaften for forældre den første mandag i sommerferien.

Praktiske oplysninger
Busordning
En stor del af eleverne på skolen har behov for offentlig transport for at komme
til og fra skole. Skolen giver et tilskud til buskort, således at forældrebetalingen
er 50 kr. pr. måned. Buskort bestilles gennem skolens kontor. Se
www.midttrafik.dk for information omkring de enkelte ruter.
Mad
Skolen er tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Du kan tilmelde dit barn på
www.skolemaelk.dk .
I perioder har skolen en aftale om levering af mad fra en bager eller en kro.
Sygdom/fravær
Hvis dit barn ikke kommer i skole, beder vi dig skrive i Netprotokollen.dk som
tilgås via ForældreIntra.
Ophold på skolen efter skoletid

Det er ikke tilladt for eleverne at opholde sig på skolen efter skoletid, hvis de ikke er tilmeldt SFO eller har anden undervisning eller aftale.
Skolevenner
For at skabe sammenhold og tryghed blandt eleverne etablerer skolen venskaber på tværs af alderstrin. Inden eleverne møder i skole i 0. kl. får de en skoleven på 5. årgang, som de modtager brev fra. I løbet af skoleåret vil der være forskellige lejligheder, hvor skolevennerne arbejder og hygger sig sammen.

IT-udstyr og materialer
Ligesom det forventes, at hvert barn har penalhus med relevante redskaber,
stiller skolen krav til, at eleverne i 4. - 6. kl. medbringer en Chromebook. I 6. - 9.
kl. skal eleven medbringe en computer efter eget valg. IT-udstyr skal være opladet og klar til brug i undervisningen.
Skolepenge
På skolens hjemmeside oplyses du om gældende takster.

Morgensamling

Hver dag er der en morgensamling på skolen. Det varierer mellem samling for
alle eller klasseopdelt. Samlinger afholdes både af lærere og elever. Morgensamling indeholder normalt sang, andagt, fadervor og evt. fælles information.
Konfirmation:
Skolens elever kommer fra forskellige sogne og kirker. De fleste vælger at følgekonfirmandundervisningen i sit eget sogn. På 8. årgang er der plads i skemaet til
dette onsdag fra kl. 8.00 - 9.30.
Elevråd
Fra og med 4. klasse vælger hver klasse en elev til skolens elevråd, samt en suppleant. Elevrådet drøfter emner, der er fælles for skolens elever. Derudover kan
elevrådet være igangsætter af forskellige aktiviteter i frikvartererne.
Frikvarter
Eleverne skal opholde sig udendørs i frikvartererne. Ved dårligt vejr ringer klokken to gange, og det betyder at eleverne må være i klassen.
Der er nogle dage legepatruljer, hvor større børn sætter lege i gang med de yngre elever.
Mobiltelefoner
For at styrke fællesskab og nærvær i skoletiden skal mobiltelefoner ikke være i
lommen i skoletiden. De yngste elever skal have telefonen i tasken. Fra 4. klasse
afleveres telefonen hver morgen i et aflåst skab i klassen.
Ligeledes skal iPads og computere kun bruges i undervisningstiden.

Skolen har en Facebookside, hvor der jævnligt deles nyheder og billeder fra skolens dagligdag.
Følg, del og ’like’, så vi kan sprede information om vores dejlige skole.

Skulle der være tvivlsspørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse
til skolens lærere eller kontoret.
Kontakt Info
BØGBALLE FRISKOLE
FÆLLEDVEJ 24
7171 ULDUM

TLF 75893256
POST@BOEGBALLEFRISKOLE.DK

