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Et år er omme. 

Året er ved at være omme og her er hvad jeg især tænker 

tilbage på… 

I foråret blev der afholdt et spændende foredrag 

omhandlende børn og sociale medier, og i forlængelse heraf 

en gnidningsfri generalforsamling. Generalforsamlinger på 

Fole Friskole har historisk set, ikke altid været velbesøgt. 

Det vil vi gerne lave om på, og derfor inviterer vi endnu 

engang til et interessant foredrag og efterfølgende general-

forsamling d. 27. marts - mere info i starten af det nye år. 

Årets store byggeprojekt, den fine 

nye toiletbygning, blev i sensom-

meren færdiggjort. Projektet kunne 

ikke være blevet til noget, hvis det 

ikke var for de frivillige der hjalp til 

med byggeriet. En kæmpe tak skal 

der lyde til de af jer der ydede 

denne fantastiske indsats. 

Fole Friskole & Naturbørnehave er afhængig af disse frivillige 

kræfter, og vi er jer meget taknemmelig for det bidrag I 

yder. 

 

Munden stod ikke stille, da jeg i 

september hentede min datter 

fra lejrskole. I smukke 

omgivelser ned til Lillebælt, 

blev skolen flyttet for en stund 

og i tre dage stod den på leg, 

hygge og samvær på kryds og 

tværs. Hun fortalte begejstret, 

hvor fedt det havde været 
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Jeg mærkede hvor meget det betyder, at skolen har nogle 

engagerede lærere, der brænder for det de, blandt meget 

andet, kan...nemlig at give vores børn nogle succeso-

plevelser, rose dem for det de gør samt give dem anerken-

delse, så deres selvværd og selvtillid fremmes. I gør en stor 

forskel hver eneste dag - tak for det! 

I løbet af året har der været afholdt to arbejdsdage. De har 

været lidt anderledes ift. andre år - nogen vil måske sige 

mere effektive. I hvert fald har skolens bygningsudvalg lagt 

et stort arbejde i organiseringen og planlægningen af ar-

bejdsdagene. Alle har på dagene ydet en enorm indsats og 

der er skabt store resultater og forandringer både på skolen 

og i børnehaven. 

Det er vores ansvar 

som forældre, at en-

gagere os i fæl-

lesskabet og passe 

på vor skole og 

børnehave så de kan 

forsætte med at ek-

sistere. En stor tak 

skal derfor lyde til jer 

alle sammen.  

Sammen er vi 

stærke! 

 

På vegne af bestyrelsen 

Formand, Casper Hartung-Struer 
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Ny medarbejder 

på Fole Friskole 
 

 

Nu har jeg været i gang i 4 måneder på Fole Friskole. 

Det har været en ny start, hvor jeg skulle lære skolen, mine 
kollegaer og jeres børn at kende. Det har været spændende 
og udfordrende, men jeg er blevet hjulpet rigtig godt på vej 
af jeres børn samt af mine kollegaer. 

Min første tid kom ikke som planlagt da jeg brækkede foden 
efter kort tid. Men nu er jeg kommet rigtig godt i gang, og 
jeg nyder at være ansat på skolen. 

Jeg har de sidste 10 år arbejdet på kryds og tværs i SFO og 
folkeskole, og jeg kan her på Fole Friskole mærke en mar-
kant positiv forskel. 

Alle vægter hinanden lige højt. 

 

Jeg ser frem til mange gode år her på skolen. 

 

Jeg ønsker alle en glædelig jul samt et 
godt nytår. 

 

Mange hilsner  

Jesper Clausen 
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Nyt fra  
Fole Naturbørnehave  

 
 
Forandring fryder - siger man!.. og der har sandelig været 
meget at fryde sig over det seneste år. 
Vi startede januar med at være 16 aktive og dejlige børn og 
mht. til børnetallet på nuværende tidspunkt går det rigtig 
godt. I løbet af efteråret er vi nået op på 23 børn, hvilket 
må siges at være ret flot så hurtigt efter vi har sagt farvel 
til 7 skolebørn august 2018.  
 
På baggrund af det stigende børnetal i foråret 2019, søgte 
jeg derfor inden sommerferien i år om en opnormering i 
børnehaven. Ansøgningen er et udtryk for, at det aktuelle 
børnetal varierer henover året. Det aktuelle børnetal vil al-
tid være lavest i august måned, når en årgang starter i sko-
le. Børnetallet stiger så frem mod sommerferien og er størst 
i juli måned. Opnormeringen er nødvendig, fordi børnene 
indskrives i børnehaven løbende, når de fylder 2,11, hvor 
imod afgangen fra børnehaven kun sker en gang om året til 
august, når der er skolestart. Opnormeringen blev en reali-
tet i august måned, så fra en normering på 29 børn, har vi 
nu en normering på 33 børn :-) 
 
Gennem året har vi arbejdet med mange forskellige temaer 
og emner. Alt fra science omkring vinter til en uge i æggets 
tegn, som indebar mange forskellige forsøg. Vi har haft triv-
selsuge med massage og hvor vi snakkede om det at være 
den gode kammerat. Vi har rejst til andre lande, hvor vi 
bl.a. var indianere i 2 uger samt besøgt Thailand. 
 
Jo, forandring fryder! OG med den hjælpsomhed, engage-
ment og deltagelse som I børn, medarbejdere, forældre, 
bestyrelse, støttekredsen og alle andre viser Fole Naturbør-
nehave, er det en let sag. Tak for det. 
 
Ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt en lykkebringen-
de nytår, på gensyn i 2019.   
 

Berit Lassen, afd.leder   
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Internationalt fokus: eTwinning i Ask 
 
I 7. og 8. klasse, i engelsk, er vi gået i gang, med et projekt 
der hedder eTwinning, hvor vi skriver sammen med en klas-
se fra Frankrig. Indtil videre har vi lavet præsentationer af os 
selv, og har fået præsentationer af eleverne fra Frankrig. Vi 
er også blevet sat sammen med en penneven. Vi er lige nu i 
gang med at skrive breve sammen med dem, vi er blevet sat 
sammen med.  
eTwinning er en hjemmeside for skoler i hele Europa, hvor 
ca. 200.733 skoler er med. På eTwinning er der mange lan-
de, man kan arbejde sammen med. 
I vores eTwinning projekt har vi fokus på engelsk som et in-
ternationalt sprog. Vi skal sende breve og julekort til hinan-
den, og så skal vi lave videoer og høre hinanden tale en-
gelsk. Det hele foregår på engelsk, og det er sjovt at høre de 
forskellige accenter, og vi får meget ud af at bruge sproget 
på den måde. 
 

Skrevet af: Marikka og Cassandra 
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Vores skolebusser bliver benyttet flittigt til at hente og brin-
ge elever til og fra vores friskole. Pt. kører 19 elever med 
vores skolebus, og tallet bliver ikke mindre, grundet elevtil-
gang fra andre byer.  

Vores børn fra Naturbørnehaven benytter desuden også 
busserne, så de kan komme ud at opleve verden. 

Vores forældrekreds, andre private og erhvervsdrivende 
har mulighed for at sponsorere et givent beløb til Fole Fri-
skole og Naturbørnehaves skolebusser. Jeres donationer til 
vores skolebusser, gør en væsentlig forskel for vores mulig-
hed for at både hente og bringe vores elever til og fra sko-
le. 

TAK til alle sponsorer, se dem alle på 
www.folefriskole.dk        

MEN 

Vores busser kører ganske vist ikke af sig selv, men af 6 
chauffører. De er et særligt team på vores skole, tak for je-
res måde at være på - både overfor forældre, os medarbej-
dere og ikke mindst overfor eleverne. I er en del af vores 
hverdag, og det er vi taknemmelige for. TAK!  

SKOLEBUSSER OG 

CHAUFFØRER 
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Nærhed og gode  

oplevelser! 

Fole Naturbørnehave 

 

Der er altid smil og glade dage når vi afleverer Johannes i 

børnehaven om morgenen. På vejen i bilen snakker vi al-

tid om, hvilke aktiviteter der er planlagt for dagen. For-

ventningerne om det, der skal ske, er med til at give en 

god og tryg start på dagen for både Johannes og os for-

ældre.  

For os, er Fole Naturbørnehave lig med nærhed, og det 

var præcis derfor vi valgte dette sted frem for så mange 

andre tilbud. Johannes er en rigtig dreng, der har brug for 

at være et sted med højt til loftet og plads til at folde sig 

ud, både fysisk, kreativt og mentalt. Vi er glade for, at 

der i børnehaven er plads til det hele. Johannes startede i 

børnehaven for 8 måneder siden, og vi kan tydeligt se og 

mærke, at børnehaven har været med til at udvikle ham 

på rigtig mange områder. Johannes fortæller altid meget 

om de ting der er sket i børnehaven, om alt fra vennerne 

til sjove aktiviteter på multibanen eller besøg hos bonde-

mand Jens. Vi er 100% sikre på, at den enorme udvikling 

vi har set på Johannes, er på grund af alle disse planlagte 

og meget velstrukturerede aktiviteter, som udfordrer bør-

nene og lærer dem en hel masse igennem nysgerrighed 

og leg.  
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Ud over rummelighed og læring, er det allervigtigste for os 

den nærhed, der findes i børnehaven. Både børn og pædago-

ger i mellem, men i høj grad også mellem os forældre og 

pædagogerne. Vi oplever at pædagogerne i børnehaven gør 

et kæmpe stykke arbejde for at give Johannes og alle hans 

kammerater en god og tryg hverdag, hvor der er plads til bå-

de kram, seriøse samtaler og humor.  

Vi har altid en god oplevelse når vi henter Johannes, der er 

altid en pædagog der har tid til at fortælle om dagens succe-

ser, udfordringer og sjove øjeblikke. Som forældre er det 

guld værd, når man føler at dem man overlader sit barn til i 

løbet af dagen, er nærværende og tager sig tid til både børn 

og forældre. 

 

Forældre til Johannes og Ellen  

Tina og Rasmus :-) 
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Trivsel, krop og udvikling...  
på Fole Friskole  
 
 
Dagene er en fusion mellem den klassiske seksualundervis-
ning og børn/elevers generelle trivsel. Både i skoleregi, men 
i særdeleshed også i de sociale sammenhænge, eleverne 
gennem livet skal færdes i, og er en del af.  
 
Med vores nye toiletbygning, var denne på tapetet for alle 
elever, hvor fokus var på god toilethygiejne samt vigtighe-
den af denne. Hvad hygiejne generelt har med trivsel at gø-
re, og hvordan vi kan sikre os, at vi afleverer og modtager 
faciliteter så alle kan lide at være der, samt mindske smitte 
som for eksempel forkølelse osv.  
 
Vi arbejdede med forskellige øvelser, der havde til formål at 
styrke samarbejdet og fællesskabet mellem eleverne – en 
forståelse for at løfte i flok.  
 
De større elever arbejdede med trivsel i undervisningen og 
klassemiljøet. Fra at kende egne grænser til hvad vil drøm-
mescenariet være, i forhold til et triveligt klassemiljø/
fællesskab. Eleverne fik helt generel undervisning om krop-
pen i puberteten, kroppens udvikling og hvad det vil sige at 
blive teenager og voksen.  
Der har været åben og ærlig kommunikation, og eleverne er 
blevet sat ind i hvilke muligheder de har i forbindelse med 
menstruation, prævention, det at sige “nej tak” og vi har talt 
om hvordan det er vigtigt at definere egne grænser.  
 
De yngre elever har også beskæftiget sig med grænser. 
Hvad er okay, og hvad er ikke okay? Der har været fokus på 
kommunikation og kropssprog, og så har de arbejdet med 
Frøken Ignora. Slutteligt så eleverne filmen “Sådan får man 
altså børn” og fået en snak om hvorfor vi faktisk er her og 
hvordan vi er kommet hertil :-)  
 
Skrevet af Line Schmidt, lærer. 
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Hvad synes vi om de dage? 
 
  
 
  Amelia 10 år, Freja 11 år og Lukas 11 år har       
  fortalt lidt om hvad de bedst kunne lide ved       
  dagene.  
 
 
 

 
Freja fortæller:  
“Den første dag var for mig lidt kedelig, for jeg ved altså 
godt hvordan man skal opføre sig, og behandle folk, men 
jeg skal måske tænke mig lidt mere om, inden jeg tager bil-
leder af andre mennesker.  
Dag 2 var rigtig spændende. Jeg synes det er vigtigt at vide 
hvordan man fungerer inden i og udenpå. Pigesnakken var 
mega god, vi lærte om hvordan vi alle ser ud, får børn og 
passer på os selv.” 
 
Lukas fortæller:  
Jeg synes altid de anderledes dage er gode, fordi vi ikke har 
normale timer. Jeg lærte, at man ikke skal give op med et 
budskab, hvis man selv ved, at man følger reglerne, og an-
dre går over ens egen grænse.” 
 
Amelia fortæller:  
Jeg synes det var sjove, hyggelige og 
spændende dage. Trivsel i klassen og 
de øvelser vi lavede var rigtig sjove, 
jeg fandt ud af hvor min egen og an-
dres grænser går, når man kommer 
tæt på.  
Det var dejligt, at vi i år også blev op-
delt på dag 2, hvor vi skulle snakke 
om sex og kroppen. Det er ok at starte 
sammen, men rart at piger og drenge 
også kan spørge om ting, hver for sig.  
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Vi arbejder løbende på at skaffe midler til nytte for Fole Fri-
skole & Naturbørnehave, bl.a. samler vi dåser ind og er 
medarrangør til det årlige knallertræf m.fl. Årligt skaffer vi 
omkring 40-50.000 kr. 
I 2019 arrangerer vi en temafest med fastelavn som tema. 
Dette afløser vore tidligere afholdte julefrokoster. Dette ar-
rangement løber af staben 2. marts, og vi håber at så man-
ge som muligt bakker op om det, til en sjov og glad aften. 
En god måde at mødes med andre forældre i en lidt mere 
afslappet tone. Holde øje med mail og Facebook omkring 
dette. Vil du høre mere om vores arbejde eller kunne du ha-
ve lyst til at deltage i arbejdet så kontakt mig endelig. 
 
 
 
Mange hilsner 
 
Morten Jørgensen 
Formand FFV 
(Far til Aske, Storm, Liv og Signe) 
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De små kunstnere….. 
i børnehaven  
 
 
Efteråret er kommet, og bladene er begyndt at falde 
af træerne. Naturen byder på mange forskellige mate-
rialer, såsom kastanjer, agern og meget mere. Sam-
men med børnene var vi ude og samle materialer fra 
naturen, til emnet “De små kunstner”. En uge, hvor vi 
sammen med børnene var kreative og fandt deres in-
dre kunstner frem med de materialer, der var omkring 
os. 
Ugen startede med, at vi skulle afprøve et eksperi-
ment, hvor hvert barn fandt et blad og lagde det un-
der et papir. Herefter blev der tegnet med et stearin-
lys oven på papiret, og så malede de med vandfarver 
ovenpå. Herved så de, at bladets skellet var kommet 
frem, -“det var jo som at trylle”:-) 

 
Fantasien kom på banen, da børnene la-
vede kastanje dyr, som både var aber, 
larver, en super abe, pindsvin og mange 
flere dyr og fantasivæsner. Der blev også 
lavet bladkranse ud af bladene, som blev 
sat på ståltråd, og nogle brugte endda 
også kastanjer til dette. Ugen sluttede af 
med en fernisering for forældrene i bør-

nehaven. Dette var en uge, hvor den indre kunstner 
tydeligt kom frem i hvert enkelt barn. Samtidig fik 
børnene også brugt deres finmotorik i de forskellige 
kunstværker, såsom da de skulle sætte blade og ka-
stanjer på ståltråd.  
 
 
Skrevet af Simone Hansen - Pædagog 
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Motionsdage 
Dagene d. 10. til d. 12. oktober afholdte 

vi vores traditionelle motionsdage. Alle 

tre dage stod på masser af fysisk udfol-

delse samt højt humør og stor gejst. 

De to første to dage spillede eleverne 

naturstratego og målte sig med nogle af 

verdens- og skolerekorderne inden for bl.a. løb, kuglestød 

og kolbøtter! 

Vi kunne desværre ikke helt måle os med de voksnes ver-

densrekorder. Dog kunne nogle elever bestemt godt byde 

skolerekord indehaverne op til dans med lidt intensiv træ-

ning. 

Den sidste dag inden ferien var “plejer” død og i stedet for 

skovturen var der mulig-

hed for at cykle eller løbe 

ruter i nærområdet. 

For rigtig mange elevers 

vedkommende blev der 

løbet over 10 km og cyklet 

over 20 km!  

Det kan betale sig, at få 

rørt sig lidt hver dag. 

Dagen sluttede af med ud-

deling af diplomer og masser af skulderklap og ros til de seje 

elever på Fole Friskole. 

Stærkt gået unger!                                                        

   Skrevet af Simon Jensen, souschef og lærer 
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Kongehuset i børnehøjde  

 
Som voksne ved vi, at kongehuset er en vigtig del af 
danmarkshistorien. Dette måtte vi bare give videre til 
børnene.  
 
En emneuge måtte realiseres. I ugens løb fandt vi ud 
af, hvilke personer der er og hvad det danske kongehus 
består af. Børnene fik vist billeder af personerne, hvor 
vi snakkede om deres navne, og hvad deres plads i mo-
narkiet er. Børnene var rigtig gode til at huske deres 
navne, når de så billederne dagen efter. Vi voksne op-
førte også et gammelt eventyr, som hed “Prinsessen på 
ærten”. Eventyret som en kulturel værdi, hvor børnene 
oplever historien af det kendte eventyr, som omhandler 
en prinsesse, en prins, en dronning og en konge. Bør-
nene blev fanget af 
skuespillet, som var en 
god oplevelse, - sådan 
kan de voksne også for-
tælle en historie.  
 
I ugens løb lavede bør-
nene deres egen prins 
eller prinsesse, som var 
den mere kreative del 
af emnet for ugen. Bør-
nene kom deres eget 
ansigt på, så de fik sat deres helt eget præg på prinsen 

eller prinsessen. Det var rigtig sjovt   
 
Formålet med denne uge var, at børnene udviste en 
nysgerrighed over for emnet, samt at de fik en viden 
og forståelse af, hvad personerne hedder og hvem der 
er dronning, prins, kronprins, prinsesse og kronprinses-
se.  
 
Skrevet af Simone Hansen - Pædagog 
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Trivsel og massage  
i Børnehaven.  
 
I uge 37 havde vi endnu mere fokus på trivsel.  
Børnene skulle have mere fokus på sig selv, og skulle mær-
ke sig selv endnu mere, end det de gør i forvejen.  
I ugens løb havde vi små værksteder. Det ene sted lavede vi 
yoga øvelser for børn, hvor der var en fortælling til, og hvor 
de havde fokus på at trække vejret helt nede fra maven. Det 
andet sted skulle børnene tegne tegninger, og sætte ord på, 
hvad trivsel var for dem, og der kom nogle gode ting frem – 
seje små stærke spirer. Det tredje sted fik de massage både 
med hænderne, og med en bil som blev kørt rundt på krop-
pen. Vi lyttede til en fantasirejse, om en pirat, som drev ud 
på det store hav, på sin kæmpe sørøverbåd. Det var en del 
af mindfulness i børnehøjde, hvor de kom til at slappe af, og 
bare lytte.  
 
 
 
Som afslutning på denne fantastiske uge, hvor børnene bare 
havde været mega se-
je, og hvor de levede 
sig total ind i det, lave-
de vi en gang brænden-
de kærlighed over bål. 
Den spiste vi under 
halvtaget, imens reg-
nen bare silede ned fra 
himlen.  
 
 
 
Skrevet af Ulla Jessen 
Bøgen - Pædagog med-
hjælper. 
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Tillid, vilje og et stærkt  
samarbejde 
 
 
Nu har Mathias gået på Fole Friskole i ca 2 år, og vi har rigtig tit 
hørt sætningen: “Kører I virkelig til Fole hver dag?” “ ja det gør 
vi, og det gør vi med glæde” 
Har man først en gang haft et barn som ikke trives i skolen, er 
de 20 km det hele værd og mere til.... 
 
Vi har mødt en ledelse og lærerstab, som har gjort en kæmpe 
forskel fra dag 1. Faglighed er i top. Deres tålmodighed er me-
get bred. De vægter relationer og tænker alternativer, når skole-
dagen kan være svær. 

 
Vi har oplevet det gode skole hjem samarbejde i praksis, hvor vi 
ved at arbejde samme vej, har kunnet se resultaterne gennem 
vækst og en voksende tro på sig selv. Vi oplever, at der altid er 
tid til en lille hurtig snak og information. At det altid tages alvor-
ligt, når vi har spørgsmål eller brug for at vende noget. 
 
Det at vi sammen med læreren kan finde og afprøve nye meto-
der, at vi mødes med et åbent sind og med nysgerrighed, ja ba-
re det, at blive troet på, når man har noget at sige, gør en enorm 
forskel for Mathias og for os. 
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Vi har genvundet tilliden til, at vi får besked, når der er noget vi 
skal vide. Vi har set at meget kan klares i skolen af lærer og le-
der. Klumpen i maven, når man har et barn som måske ikke er 
skabt til skolelivet på traditionel vis, svinder.... 
 
På Fole Friskole er alle en del af et fællesskab på de præmis-
ser det enkelte barn har. Vi oplever, at man ser alle som de er, 
og at der er plads til at være som man er. 
 
Og så er det bestemt første gang vi oplever Mathias få et kram 
af sine lærere! 
At se sit barn trives, opleve at hente en glad Mathias og høre 
ham sige at han er glad for skolen og sine lærere, det er bare 
en fornøjelse og har en enorm betydning for os alle i familien. 
 

 
De bedste hilsner 

Mathias, Sanne og Henrik 
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Skal vi hente dit juletræ! 

                                                                                                                    
7. og 8. klasse fra Fole Friskole skal på studietur til Man-

chester til foråret. 
 

For at tjene penge til turen tilbyder vi at hente dit brugte 
juletræ 

. 
Vi kører rundt og samler træerne ind, lørdag d.12 januar 

fra kl. 10.00. 
Vi køre i Fole og opland, samt Enderupskov. 

 
Ønsker du at støtte vores tur, skal du bare ligge træet ud 
til fortovet/indkørslen og binde en pose med minimum 20 

kr. til træets top. 
 

På forhånd tak. 
 

God jul og godt nytår 
Ønsker 7. og  8. klasse 

Fole Friskole 
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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. 07:30. Tilsyn med eleverne  
foregår i SFO’en. 
 
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, Lene Siig Dusenius:    Tlf.: 23 96 89 22 
Souschef, Simon Jensen:     Tlf.: 40 55 98 82 
Fole Friskole:       Tlf.: 74 82 29 32 
Fole Friskole, mobil:        Tlf.: 51 54 93 94 
Fole Friskole, SFO:                  Tlf.: 71 75 79 32 
 
Sekretær: 
Christina Lorentzen:                                  Tlf.: 25 36 11 10 
 
Skolens Tilsynsførende: 
Peter Lawaets:                                           Email: info@remisen.dk 
 
Bestyrelsen: 
Formand, Casper Hartung Struer:    Tlf.: 42 16 92 30 
Næstformand, Jan Gert Andersen:        Tlf.: 61 69 74 00 
 
Forældrerådet: 
Formand, Sara Olesen:     Tlf.: 51 23 79 17 
Næstformand, Vicky Carstensen:    Tlf.: 51 52 85 18 
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www.folefriskole.dk    

 

 

Vi skal ikke lære vores børn,                                 

at de specielle i betydningen af                        

at være bedre end andre. 

Vi skal lære dem, at de er                                                

specielle i betydningen af                                      

at være dem de nu er. 

De er specielle, fordi de er dem.                      

Og holder de fast i dem selv,                             

og lytter de til dem selv,                                     

så finder de den vej,                                          

der er rigtig for dem. 


