
ÅBEN SKOLE        6.11.2014, kl. 15-19 

Skovlund Friskole, Svinget 5, Skovlund  

 

 

Skovlund Friskole deltager i den landsdækkende kampagne: ÅBEN SKOLE.  

Danske grundskoler (0.-9. kl.) er meget forskellige, og det samme er børn og forældre.  

 

Ikke to skoler er ens – ikke to børn er ens – ikke to byer er ens 

 

Kl. 15-19 ÅBEN BUS  Se bussen i skolegården – hør om skolebuskørsel  

 ÅBEN CAFÈ  Kig ind i spisesalen – få lidt at drikke og spise her  

 RUNDVISNING  Kom og se vores dejlige lokaler  

 

Kl. 16.00 ”Landsbyen synger” 

Den første torsdag i hver måned inviterer vi altid til morgensamling; morgensang, fortælling og kaffe. 

Torsdag den 6.11. er der Åben Skole, og så er ”Landsbyen synger” og selve morgensamlingen flyttet 

til kl. 16. Vi glæder os til at synge ”Åben Skole” i gang sammen med friskolens gæster. 

 

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

 

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. 

 

 3.-5. kl.   3.-5. kl.      

 Hold 1  hold 2  6.-7. kl.  8.-9. kl.  

Kl. 15.00 idræt  musik  tysk  geografi 

Kl. 15.30 matematik  dansk  geografi  biologi 

Kl. 16.45 engelsk  matematik  dansk  engelsk 

Kl. 17.20 AKT  engelsk  engelsk  tysk 

Kl. 18.30 klassens time klassens time klassens time klassens time 

*lektionerne kan hedde noget andet på selve dagen.. 

 

Vi arbejder målrettet med inklusion og differentieret undervisning hver dag. 

I det samlæste team kan eleverne arbejde på lige netop det niveau, hvor de er bedst. 

 

Lærer-normering; 1 lærer – 12 børn           

 

Elever i 3.-5. kl. går i skole senest til kl. 14.10. De ældste går i skole et par timer mere. 

Eftermiddagene bruger eleverne på fritidsaktiviteter, fritidsarbejde, pligter og leg. 
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Ny elev i 0. kl. 2015-16?          Hvad kan vi gøre for dig og dit barn? 

Vi giver børnene en tryg skolestart og arbejder tæt sammen med alle forældre. Vi vægter 

trivsel, tid til det enkelte barn, den gode undervisning m.m.  

 

Kom og hør: 

- hvad andre forældre fortæller om skolestarten i skole/SFO 

- hvordan vi arbejder målrettet og fagligt med elevernes læring i skole og SFO 

- hvordan ”Skriveprofessor Laura arbejder”  

 

 

Kl. 16.45  Velkomst til foredrag og/eller infomødet ”0. kl. 2015-16” 

Kl. 17.00  ”Sund kost og søvn hos de 4.-8 årige”  

v/sundhedsplejerske Dorthe Æbelø 

Kl. 17.30  Infomøde ”0. kl. 2015-16” 

- Introforløbet i foråret 2015 ”langsom og tryg skolestart” 

- Skoledagen og SFO 

- Samarbejdet mellem skole og forældre 

- Forældre fortæller om deres barns skolestart 

 

Kl. 15-16.45   Aktiviteter for børn og voksne i friskolens SFO 

kl. 16.45-19    Børnepasning under foredrag og infomøde 

      Hvad kan flyde? 

Det er gratis og uforpligtende at deltage i: 

Foredraget ”Sund kost og søvn hos de 4-8 årige” 

Infomødet ”0. kl. 2015-16” 

Foredraget OG infomødet 

 

Følg skiltningen på skolen til foredrag og møde.  

Efter foredrag og møde er der ÅBEN CAFÈ i spisesalen. 
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