
ÅBEN SKOLE  
Skovlund Friskole, Svinget 5, Skovlund  

 

Ikke to skoler er ens – ikke to børn er ens  

 

Torsdag den 6.11.2014, kl. 15-19 

Kl. 15-19 ÅBEN BUS – hør om skolebuskørsel  

 ÅBEN CAFÈ & RUNDVISNING 

 

Kl. 16.00 ”Landsbyen synger” 

Den første torsdag i hver måned inviterer vi altid til 

morgensamling; morgensang, fortælling og kaffe.  

Den 6.11. er ”Landsbyen synger” og hele  

morgensamlingen flyttet til kl. 16. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Undervisningen i 3.-9. kl.:  

Eleverne i 3.-9. kl. møder senere denne dag,  

for at du kan opleve, hvordan vi underviser.  

Når en lektion starter, er alle velkomne til at  

være med eller kigge ind.  

Lektionerne er denne dag på 25 minutter,  

så vi kan vise dig lidt forskelligt. 

  

skema 6.-7. kl.   8.-9. kl. 

Kl. 15.00 tysk  geografi 

Kl. 15.30 geografi  biologi 

Kl. 16.45 dansk  engelsk 

Kl. 17.20 engelsk  tysk 

Kl. 18.30 klassens time klassens time 

*lektionerne kan hedde noget andet på selve dagen. 

 

Vi arbejder målrettet med inklusion og  

differentieret undervisning hver dag. 

 

Lærer-normering; 1 lærer – 12 børn           

 

      

Byg og sejl med tømmerflåde  TEAMBUILDING 2014 

 

 

 

 

 

 

Skovlund Friskole, Svinget 5-7, Skovlund, 6823 Ansager  

tlf.: 22 15 09 30 – www.skovlundfriskole.dk 

 

Vi håber at se dig og din familie  

 
 
 

 
 
7.-9. kl. på Skovlund Friskole: 
Talent, vilje, sammenhæng = kerneværdier 

og grundtvig-koldsk værdigrundlag 
 

Det faglige, personlige og sociale: 
Undervisning og skoletid: 30 timer 
Termins- og afgangsprøve i 9. kl.  
9. kl. Læseferie = studietid/undervisning på skolen 
8.-9. kl. Fælles undervisning på og med efterskolen  
(i år: matematik med efterskolens elever i 8.-9. kl.) 
 

Fag: dansk, engelsk, tysk, historie, kristendom, 
samfundsfag, matematik, geografi, biologi, musik, 
fysik/kemi, drama, idræt, valgfag, krea-samf/hist., 
krea-dansk og krea-engelsk 
 

Projektuger, temauger, klasselæreruger 
 

Morgensamling, fortælling, fællesspisning 
Teateruger for alle elever 
Fagligt fællesskab med elever på efterskolen 
 

Vi vægter elevernes trivsel højt: 
- det skal være sjovt at gå i skole 

og vi laver elevaftaler om personlige og faglige mål 
 
 
 
 

   
     Aros, Århus  Undervisning                          Fremlæggelse 

 
Alt det andet: 
- skolebus for dem, der ikke selv kan komme i skole 
- udlandsrejse og ekskursioner for 7.-9. kl. 
- brobygning m.m. i samarbejde med UU-vejledere 
 
Priser 2014-15: 
Skolepenge:  1050 kr./md i 11 mdr. 
Skolebus: 100 kr./md pr. barn i 11 mdr. 
  
  
 
 
 

Hvad skal du i  

7. - 8. - 9. kl.? 

               Besøg os til Åben Skole 

http://www.skovlundfriskole.dk/

