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Tanker fra kontoret vinter 2022 

 

Dagligdagen på kontoret 

Vi bliver tit spurgt om, hvad vi laver inde på kon-

toret.  

Vi har rigtig mange forskellige arbejdsopgaver; 

alt lige fra løn, elevadministrering, betaling af 

regninger, skemalægning mm. til at puste på et 

knæ. Den variation af arbejdsopgaver er virkelig 

dejlig, og er med til at give en uforudsigelig 

hverdag med mange input, som ikke kendes fra 

morgenen af.  
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Det har været vigtigt lige for begyndelsen, at 

alle elever og voksne føler, at de er velkomne 

på kontoret og det er bestemt (ikke altid) er en 

straf at komme ind til os. Ofte vælger vi at lade 

døren stå åben, så vi kan være en del af alt det 

dejlige, som sker på skolen.  

 Hvis der er børn eller voksne, der har spørgs-

mål eller andet vi kan hjælpe med, skal I ende-

lig bare kontakte os eller komme ind til os.  

Kristina  
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Nyt fra skolelederen 

I en foranderlig tid, hvor mange ting ændrer sig 

i samfundet; vores klima, krig i Ukraine, politisk 

opbrud, inflation og ja, listen kan blive meget 

lang, er der ekstra brug for nærvær og trygge 

rammer med en forudsigelig hverdag på en sko-

le. 

På vores friskole er vi meget bevidste omkring 
elevernes hverdag, at vores struktur er forudsi-
gelig, at vi møder hinanden hver dag i øjenhøj-
de; vi hilser godmorgen hver morgen, når vi 
møder ind, så vi ser hinanden. Vi har mange 
børn, der gerne vil have en ”krammer” i løbet af 
skoledagen, og det er dejligt, at vores elever 
udviser tillid, og gerne vil have en snak omkring 
både store og små ting, som optager dem. 

 

Vi vil rigtig gerne have en skole, hvor sprogbru-
get er pænt og at vi sammen er bevidste om-
kring virkning af vores fælles sprog, vi håber 
endvidere at være med til at give vores elever 
en øget bevidsthed omkring sproget på de soci-
ale medier.  
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Jeg tror, at vi alle kan nikke genkendende til at 
læse noget, som man ikke synes er ordentligt 
sprogbrug. Vi har alle et medansvar, når vi age-
rer på de sociale medier på samme vilkår, som 
når vi omgås hinanden i det daglige.  

Vi italesætter det ofte, og vores mobilfri skole 
er også med til at sætte fokus på samværet, 
nærheden og samspillet med hinanden. Vi ved 
også ud fra utallige forskningsprojekter, at ele-
verne klarer sig bedre fagligt i skolen, når op-
mærksomheden ikke skal deles med en mobil. 

Nu er vi gået ind i december måned, og vi kan 
selvfølgelig mærke, at kulden banker på vores 
dør. Vi har valgt at skifte vores gasfyr ud, da 
det var nedslidt og de stigende gaspriser er jo 
selvfølgelig også medvirkende dertil.  
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 Vi får installeret et luft- til vand varme-system, 

og det er jo fint, at vi har økonomisk mulighed 

for det. Vi sparer selvfølgelig også på varmen 

ligesom alle andre steder i verden, og inddrager 

Verdensmålene i undervisningen for også at 

sætte klima på dagsordenen, hvor det har sin 

relevans. 

December er naturligvis også en måned med 

julehygge og klasserne har forskellige traditio-

ner, hvor de fortæller, spiller og hygger sig med 

hinanden. Til vores morgensamlinger har vi og-

så julesange, fortællinger og andet spændende 

på programmet. 

Vi slutter december måned af med en fælles ju-

legudstjeneste d.20.12. kl. 16.00 i Fole Kirke, 

FFV er vært med æbleskiver og et glas gløgg i 

Den Gamle Skolegård. 

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en velsignet jul 

og et lykkebringende nytår, og håbe at I alle får 

et rigtig godt 2023. 

Anita Bisgaard 
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Halloweenfest 

Spøgelser, hekse, zombier, pirater og super-

helte… Ja, der var nok at kigge efter, da Fole 

Friskole for første gang fyrede en halloween-

fest af. 

Aftenen startede med samling i friskolens 

multisal, hvor der blev gået (og faldet) på 

catwalken til uhyggelige hits som Ghost Bu-

sters og Thriller. Aftenens bedste kostumer 

blev kåret, og mængden af uhyggelige væs-

ner gik herefter rundt i de forskellige værk-

steder på friskolen. 

 

Der var følekasser med uhyggelige og gyseli-

ge ting, hvor man skulle tippe en 13’er. Hek-

sens café med udvalg af klamme retter. Esca-

pe Room i kælderen, hvor alle vist nok slap 

ud… og bedst som man havde overlevet turen 

i kælderen, kunne man begive sig ned gen-

nem skoven, hvor man lige kunne få det sid-

ste skrig ud af kroppen på spøgelsesløbet!  
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Nyt fra Fole Naturbørnehave 

Så er endnu en sensommer og efterår gået i Fo-

le Naturbørnehave, vores aktiviteter har taget 

udgangspunkt i årshjulet som er lavet for skole-

året 2022-2023. 

Vi har igen i år fået tilkendt Friluftrådets Grønne 
Spire og Spring ud i naturen diplom, og for at 
opfylde kriterierne prøver vi hele tiden at forny 
vores måde at formidle Grønne Spire på. Grøn-
ne Spire er lig med sunde og glade børn med 
røde kinder og snavsede fingre. Det er nysgerri-
ge voksne, der oplever og undres med børnene. 
Så i: 

August: Deltog vi i årets affaldsindsamling og 
gjorde det til en emneuge, hvor børnene blev 
gjort opmærksomme på affald smidt i naturen 
og hvad det gør ved vores dejlige natur og dy-
reliv. Men samtidigville vi undersøge om man 
kunne bruge skraldet til noget kreativt. 
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September: Havde vi emneuge omkring årsti-
den i naturen. I uge 36 tog vi på skift ned til el-
ler omkring spejderhytte, vores fokus var årsti-
den efterår, og hvordan vi kunne finde tegn på 
årstidernes skifte.  

 

 

 

 

 

 

 

Oktober: Solsikkegruppen tog på bustur til La-
kolk Strand for at finde naturmaterialer, som 
skulle bruges i børnehaven. 
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November: Vi havde en dag fornøjelsen af, at 
passe 2 Græske Landskildpadder i Naturbørne-
haven. Det var et kæmpe hit blandt børnene, at 
få lov til at nærstuderer de 2 banditter som går 
under navnene Mogens og Julius.  

 

 

 

 

 

Selvfølgelig laver vi også meget andet end 

Grønne Spirer i Fole Naturbørnehave, vi elsker 

bl.a. alle de fantastisk traditioner som kommer 

spredt over hele året.  

 

Solsikkegruppen har som altid deltaget i Fole 

Friskoles årlige lejrskole. Det er en stor 

oplevelse for børnene, som er med til og 

giver grobund til et styrket fællesskab 

mellem Fole Friskole og Naturbørnehave. 
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. 
Halloween festen er også blevet en fast tra-

dition, hvor langt de fleste børn og voksne 

kommer udklædte i børnehaven. I år hjalp 

børnene med at lave den uhyggelige me-

nu, som kom til at lyde på Troldehoved, 

lange blå orme, mumier pølsehorn med 

blod og heksefingre. 

 

 

 

 

 

Vi har arbejdet en hel uge med emnet histo-

rier og eventyr. Kernegruppen og Spire-

gruppen var på tur rundt i Fole, hvor de 

voksne fortalt små eventyr undervejs, Sol-

sikkegruppen blev i børnehaven, hvor de 

lavede deres egne små eventyr og tegne-

de til. Hele dette emne blev afsluttet med 

en tur til Vejen Kunstmuseum, hvor vi be-

søgte Villa Villekulla. 
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Vi sluttede november af med, at invitere til 

Bedsteforældredag i børnehaven. Det var 

en rigtig dejlig dag, hvor vi havde lavet 

forskellige små kreative værksteder, som 

de sammen deres børnebørn kunne besø-

ge. Vi takker for den store opbakning til 

denne dag, og håber vi kan skabe endnu 

en tradition i Fole Naturbørnehave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle.  

Når jeg går et nyt år i møde, tænker jeg altid 
tilbage og vender tingene for at se fremad. Har 
jeg nået de ting jeg gerne ville, både som afde-
lingsleder, men også som mor og familie.  
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I år blev året hvor jeg efter lange og svære 

overvejelser besluttede at tiden er kommet 

hvor jeg skal prøve noget nyt, jeg har derfor 

opsagt min stilling som afdelingsleder i Fole Na-

turbørnehave. Jeg vil gerne benytte lejligheder 

til, at takke tidligere samt ny Skoleleder/

Bestyrelse, Samarbejdspartner i og omkring Fo-

le, medarbejdere, kollegaer og ikke mindst 

børn og forældre for tilliden I har givet mig de 

sidste 6½ år, det har været en fantastisk rejse. 

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et lyk-

kebringende nytår 

Berit Lassen, Afdelingsleder 
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Liv G skriver: 

Vi arbejder lige nu med readymades i dansk, 

jeg har valgt at tage udgangspunkt i Ribe, hvor 

jeg bor, samt Peters Jul (, digt og skuespil,) det 

her er mit bud: 

 

Jeg glæder mig ved sneen hvid, til at høre om 

Peters tid 

Jeg glæder mig i denne tid, men tænker på 

stakkels Maren Splid 

Jeg glæder mig til juletid, og skuespil i sneen 

hvid 

Jeg tænker tavst på nisser, og munkes flid, 

mens sneen falder ganske blid 

Jeg glæder mig i kælkens bane, til imorgen at 

køre med kane 

Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen 

hvid. 
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Hverdagen i SFO’en: 

 

Vi er i fire voksne tilknyttet SFO’en - og hver 

dag, når børnene har fri møder de en af os. 

SFO børn samt bus-vente fra 0.-3. klasse 

bliver tilbudt mad hver dag. Dette kan inde-

holde rugbrød, yoghurt, knækbrød, pasta-

retter, fisk, pizza og meget andet. Vi kan 

godt lide at variere maden fra dag til dag. 

Sommetider hjælper børnene også til med 

madlavningen, hvilket de værdsætter me-

get. Vi følger de 7 kostråd. 

I  SFO’en laver vi forskellige ting. Alt fra det 

kreative hjørne, som kan indeholde perler, 

tegninger og at dryppe stearin. Til det aktive 

hjørne med hal aktiviteter, leg på legeplad-

sen og fælles udendørs aktiviteter.  
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Generelt er der værdifuldt for SFO’en at be-

nytte tiden udenfor i alt slags vejr. Samtidig 

sætter vi også hyggen indenfor i centrum; her 

ser vi film, spiller brætspil og klippe-klistre.  

Derudover har vi fokus på forskellige begiven-

heder, såsom det nuværende VM i fodbold. Vi  

har pyntet op, støttet landsholdet, lavet vores 

eget odds og ikke mindst fået hotdogs til den 

store guldmedalje. Man kan i SFO’en også op-

leve de forskellige årstider og højtider, hvilket 

bliver sat op i samarbejde med børnene selv. 

Vi ser frem til at låne jeres børn den 20. de-

cember, hvor den årlige julefrokost vil blive 

afholdt.  

De kærligste julehilsner  

 

Jesper, Anette, Christina og Mathilde  
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Støtteundervisning. 

På Fole friskole har vi støtteundervisning. Vi 

er 4-5 elever på hvert hold. Vi sætter fokus 

på almene fag, hvor vi giver hvert enkelt 

elev et løft.  

I december måned arbejder vi med en opga-

ve på Bookbites, som vi benytter dagligt til 

at forbedre børnenes læsning. Konkurrencen 

går ud på at få læst så meget vi kan hver 

dag - og på den måde skal vi forme et jule-

træ.  

Elevernes mening om støtte: 

Det er rart vi ikke er så mange i støtte, 

for der kan jeg bedre koncentrerer mig 

Der er mulighed for at få mere hjælp 

Der er gode venner 

Det er godt 
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Velkommen til 12 nye elever i 0. klasse. 

 

Det er altid spændende at modtage nye ele-

ver. De fleste var kendte i forvejen, da de har 

været i førskole siden april. Men det er ikke 

helt det samme at gå i førskole, som at kom-

me rigtig i skole. Der er nye ting at forholde 

sig til. Såsom de der går i 1.klasse og kender 

alle regler.  

Der er undervisning ca 10-12 minutter ad 

gangen, og så er der en anden aktivitet. Fo-

kus det første skoleår er at lære alfabetet at 

kende, både form og lyde.  

 Så skifter vi aktivitet, hvor vi enten øver en 

sang, leger rimord eller navneleg. Når elever-

ne lærer hinanden bedre at kende, får de lov 

til at ønske, hvem de gerne vil sidde ved si-

den af.  
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Hele tiden er der fokus på at eleverne trives. 

Vi er meget sammen med eleverne og spiser 

også sammen med dem. 

 

 

 

 

 

 

Vi går ofte en tur, gerne i Naturhaven, hvor 

vi også spiser madpakker. Det er god læring 

at gå hånd i hånd, på række og lære at se 

sig for. 

Hver mandag morgen får hver elev mulighed 

for at fortælle om weekenden. Det er de rig-

tig gode til. I hver uge er der to dukse. De 

skal tørre borde af, feje gulvet og tømme 

skraldespand, det er også en vigtig samar-

bejdsøvelse at kunne hjælpe hinanden. 
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Allerede på nuværende tidspunkt er der sket 

meget med vores “nye små”; forleden havde 

vi besøg af Tove og de ældste børnehavebørn, 

der skulle hjælpe os med at bage pebernød-

der, og som Tove sagde; - Hvor er de blevet 

store, wauw, hvor kan de meget… 

Ja, vi er meget stolte og glade for vores yng-

ste elever, som vi forhåbentlig har mange år 

fremefter. 

Rigtig glædelig jul 

Anette 
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. 

Ferieplan for skoleåret 2022/23 

Sommerferie: 

Sidste skoledag d. 24.06.22 

Første skoledag: d. 08.08.22  

Efterårsferie:  

Mandag d. 17.10.—21.10.22 

Juleferie:  

Onsdag d. 21.12.22— 3.01.23 

Vinterferie: 

13.02.23—17.02.23 

Påskeferie: 

Mandag d.03.04.23 - 10.04.23 

St. Bededag: 

Fredag d:05.05.23 

Kristi Himmelfart: 

Torsdag d.18. 05.— 21.05.23 

Pinse: 

Mandag d. 29.05.23 

Grundlovsdag:  

Mandag d. 05.06.23 

Sidste skoledag: 

Fredag d.23.06.23 
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   Praktisk info: 
 
 
 
 
Naturbørnehaven er åben hver dag fra kl. 06:30-16:45, fredage til 
kl.15:30. 
 
Skolen er åben hver dag fra kl. 07:45. 
Tilsyn med eleverne foregår i SFO én.  
 
 
SFO’en er åben hver dag fra kl. 06:30-16:45, fredage til kl. 15:30. 
 
Fole Naturbørnehave: 
Afdelingsleder, Berit Rogarth Lassen:   Tlf.: 40 57 92 85 
Fole Naturbørnehave:      Tlf.: 74 82 29 33 
Fole Naturbørnehave mobil:     Tlf.: 30 28 19 86 
 
Fole Friskole: 
Skoleleder Anita Bisgaard                       Tlf.: 24986912 
Fole Friskole:        Tlf.: 74 82 29 32 
Fole Friskole, SFO:                  Tlf.: 71 75 79 32 
 
Sekretær: 
Kristina Bjerregaard:                                  Tlf.: 50 73 80 00 

kristina@folefriskole.dk 
 
Skolens Tilsynsførende: 
Peter Lawaets:                                       Email: info@remisen.dk 
 
Bestyrelsen: 
Formand, Jørgen Langfrits             Tlf.:29 24 96 03 
Næstformand,, Elin Oksen Jørgensen    Tlf.:40 21 69 61  
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    Fole Friskole & Naturbørnehave                                 

Folevej 25-29 6510 Gram                          
23968922/40579285 

 


