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Tanker fra skolelederen 
 
I Danmark har man undervisningspligt, men ikke 
skolepligt. Det betyder, at forældre i Danmark er 
frie til at vælge et alternativ til folkeskolen. De fle-
ste friskoler er opstået, fordi en gruppe af forældre 
har taget initiativ til at oprette skolen. Sådan var 
det også for Fole Skole, der i 1997 blev til Fole Fri-
skole. Og jeg takker til dem der kæmpede den 
kamp:-) 
 
Vi er på en friskole, der har eksisteret i 23 år – det 
er ret vildt at tænke på. Dog går friskoletraditionen 
helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor Kold & 
Grundtvig spillede en væsentlig rolle som inspira-
tor. I dag afspejler ca. 550 frie grundskoler en bred 
vifte af skoler grundlagt på forskellig vis. Skolerne 
afgør frit, hvilke elever, de vil optage, idet det er 
afgørende, at familierne bakker op om skolens vær-
dier og holdninger. 
 
Fole Friskole er en Grundtvig-Koldsk Friskole, hvor 
fortælling, fællessang og det forpligtende fælles-
skab står i højsæde. En friskole, hvor undervisningen 
aldrig må blive for undervisningens egen skyld, men hvor 
undervisningen skal være for elevens livs skyld.  
Fole Friskole er en friskole, der tænker det hele 
menneske. Vi ser den enkelte elev, vi ser fællesska-
bet. Vi arbejder ud fra at alle har deres værd, og at 
det er godt nok. Vi arbejder ud fra niveautilpasset 
undervisning, så fagligheden fanges og føres til ele-
vens top. Vi arbejder med de sociale relationer og 
meget meget mere. Men alt dette ved I jo godt alle 
sammen :-)  
Ikke mindst er Fole Friskole en friskole, der er dre-
vet, skabt og skabende af forældrene i samarbejde 
med dens bestyrelse og medarbejdere. Ja, det er 
rigtigt :-) Friskolen er også drevet af jer forældre.  

 
Fortsættes på næste side. . .  
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Jeg tror på, at når man som forælder tager del i skolens 
liv, får man på egen krop lov at mærke den begejstring, der 
udgør en af grundpillerne i friskolens måde at undervise og 
drive skole på.  
Så selvom det til tider kan føles ubelejligt at skulle tage aktiv 
del i skolens liv, så find jeres tid til det – I vil ikke fortryde 
det :-) 
 
Jeg ved, at flere af jer, der har formået at deltage til f.eks. 
vores morgensamlinger, hvor klumpen i halsen, over børne-
nes smukke sange og fællesfortælling, måtte holde tårerne 
tilbage, af indre sprudlende glæde. Andre forældre har været 
1-2 lektioner, blot for at være til stede og for at lade sig be-
gejstre og snuse hverdagen til sig. Ja, til tider står et par for-
ældre og drikker en kop kaffe om eftermiddagen i SFO-
køkkenet, blot for at sige ”hej, hvordan går det”. Og, der er 
rig mulighed for at være med på flere måder, til flere arran-
gementer, forældremøder, generalforsamlinger osv. Ja, mu-
lighederne er mange, hvis man vælger at se dem.  
 
 
Kære forældre. Kom og vær friskolens engagement, så 
vi fortsat kan drive skole sammen, og så vi kan opnå endnu 
mere dialog – både til hinanden, på kryds og tværs, for vores 
børn og for os selv. – Dét er nemlig Fole Friskole. Fole 
Friskole er, ud over elever og medarbejdere, også forældre-
ne, og det er sådan Fole Friskole skal være.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer. Må den bringe 
snakke over hækken, leg i haverne, grill-aftener, samvær og 
alene-tid, undren og fasthed og alt det der beriger hver jeres 
liv – i fællesskab og hver for sig.  
 
Bedste sommerhilsner  
Lene Dusenius, skoleleder  
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Skolehaven  

Fole Skolehaver er et nystartet projekt, der som minimum forventes at 
løbe over en 10 årig periode. 
Haverne skal bidrage til undervisningen på flere fagtrin og bliver en 
integreret del af skemaet. 
 
I forbindelse med at trække undervisningen ud af det traditionelle 
klasserum og lade eleverne få en forståelse for "jord til bord" koncep-
tet, producere og anvende egne grøntsager, forventer vi at skoleha-
ven giver en utraditionel og brugbar læring.  
 
Det er mange andre spændende tiltag i støbeskeen, og projektet udvi-
det løbende over de næste par år.  
Tag et kig ned :-) 
Line Schmidt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den her corona tid har vi brugt meget tid på at lave skolehaven, så vi 
kunne lægge kartofler og andre grøntsager og frugter, men vi kommer 
først til at så grøntsager næste år, vi er nemlig med i en konkurrence 
hvor man kan vinde en klassetur. Planen med skolehaven er at det 
skal blive en fast del af dagligdagen og at vi skal lære mere om grønt-
sagerne fra jord til bord, folk kan også komme ned i skolehaven og 
hygge og lave mad. Det er et projekt som 4-5 klasse har arbejdet på 
siden vi kom i skole, vi har lavet et læhegn ud af det jord vi har gravet 
op Jacob fra 5 klasse har navngivet den bananen fordi den er formet 
som en banan.  
 
Skrevet af Naja og Jacob   
 
 
 
 
 



6 

 
 

Ny ansat  
I børnehaven 
 
 
 
 
Jeg hedder Zitta, er 44 år og bor i Gram med min familie.  
Jeg er uddannet pædagogisk assistent i 2019 og har tidligere 
arbejdet som dagplejer og været vikar i en vuggestue og bør-
nehave. 
 
Jeg startede i Fole Naturbørnehave 1. marts med en lidt an-
derledes start pga. Corona. 
Jeg har allerede nydt masser af udeliv og bl.a. gåture til søen 
sammen med børnene. 
Ser frem til et super godt forældresamarbejde og masser af  
gode oplevelser med alle de skønne børn i børnehaven. 
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Et spritnyt og sprængfarligt fag… 

Esport på Fole Friskole! 
 
I indeværende skoleår har vi samlet de første erfaringer med Esport, 
som, for nogle af skolens ældste elever, har ligget som et tilvalgsfag 
en gang om ugen. Vi er, på Fole Friskole, så heldige at have Fole 
Hals esportslokale stillet til rådighed, og både elever og lærere har set 
frem til at komme i gang med det nye og anderledes fag. 
Undervisningen i Esport har taget udgangspunkt i spillene Fortnite og 
League Of Legends. Der er fokus på at udvikle elevernes kendskab til 
spillene, fair-play, deres forståelse for strategi, samt evne til samarbej-
de og kommunikation. 
 
 
 
Esport er ikke bare spil for 
sjov, men søger at udvikle 
elevernes evner både spil-
mæssigt og socialt. At væ-
re en god holdspiller hand-
ler om kommunikation, at 
samle og videregive infor-
mation, men også om roller 
og lederevner. Man skal være opmærksom på egen rolle og ansvars-
områder, samtidig med at man skal have overskud til at spille fokuse-
ret, mens man lytter til sine medspillere og lægger strategier - alt 
imens man også skal kunne takle egne følelser, når man bliver skudt 
ud. Det kræver træning, et stort overblik og samarbejdsevne, hvis 
man vil blive en god esportsspiller - præcis som hvis man ønsker at 
spille fodbold eller anden sport på højt niveau.  
Det har været (og er) superfedt at få lov til at udfordre eleverne på 
nye måder. Jeg oplever en stor indlevelse, jubel og overskud til high 
fives mellem eleverne, og denne entusiasme giver nye venskaber på 
tværs af årgangene. Eleverne lærer hinanden at kende på ny, og op-
dager at de muligvis ikke samarbejder bedst med dem de hænger ud 
med i fritiden. De ser nye potentialer i hinanden - og det giver nye fæl-
lesskaber og sammenhold.  
Jeg ser frem til endnu et skoleår med Esport, og glæder mig til at prø-
ve kræfter med nye spil og endnu flere elever.  
Det bliver knaldhamrende sjovt :-) 
 
Skrevet af Karen, lærer 
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Vores skolebusser bliver benyttet flittigt til at hente og bringe elever 
til og fra vores friskole. Pt. kører 23 elever med vores skolebusser, 
og tallet bliver ikke mindre, grundet elevtilgang fra andre byer. Der-
for valgte vi i september at investere i endnu en skolebus.    

Vores busser kører ganske vist ikke af sig selv, men af 7 chauffører. 
De er et særligt team på vores skole, tak for jeres måde at være på - 
både overfor forældre, os medarbejdere og ikke mindst overfor ele-
verne. I er en del af vores hverdag, og det er vi taknemmelige for.  

TAK til                                                                          
Bent, Asta, Helle, Jette, Anita, Alex og Jette K.!  

 

 

 

 

 

 

 

Hele vores forældrekreds, andre private og erhvervsdrivende har 
mulighed for at sponsorere et givent beløb til Fole Friskole og Natur-
børnehaves skolebusser. Jeres donationer til vores skolebusser, gør 
en væsentlig forskel for vores mulighed for at både hente og bringe 
vores elever til og fra skole. 

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

SKOLEBUSSER OG 

CHAUFFØRER 
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Hjemme i Corona-tiden 
 
Vi er begge to elever i Ask, og vi startede på skolen i uge 21, mandag 
d. 18. maj. Vi synes det er dejligt, at være tilbage på skolen igen, men 
vi synes begge to, at det ville være meget bedre hvis alt var som det 
normalt er.  
 
Vi syntes begge to, at det var meget kedeligt at være hjemme i så 
lang tid. Det første par dage var ikke noget problem, men efterhån-
den blev det ret irriterende, at man ikke kunne snakke med sine klas-
sekammerater, som vi plejede at gøre.  
 
Mens vi var hjemme brugte vi Hangouts, som er en app hvor man 
kan skrive med hinanden, opdatere hinanden på hvad vi lavede. 
Selvom det var sjovt at skrive med hinanden, ville vi helst snakke 
med dem i virkeligheden. Vi synes begge to, at det var rigtig ærger-
ligt, at vores studietur blev aflyst, men sådan er det jo.  
Skrevet af Ditte og Laura 7. og 8. klasse 
 
 
 
 
 

Andre kommentarer fra ASK, 7. & 8. kl. 
 
Hvad var fedt ved Corona? 
- Det er røv sygt og kedeligt 
- Det er fedt at stå så sent op og bare kunne sidde og spille indtil man 
skal lave lektier. 
- Man fandt ud af hvor meget man savnede sine venner og skolen. 
- Man kan nå at lave sine lektier til tiden når man har så lang tid til 
det. 
 
Hvad har vi lært af Corona: 
- Vi har lært at være mere selvstændige omkring vores lektier  
- At vi hader lektier 
- At alternativet til skolen trods alt er værre. 
- Og vi har lært at man skal yde for at kunne nyde. 
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Fjernundervisning 
 
Min kones mormor har ofte sagt, at mit arbejde som lærer var ved at 
uddø - stærkt truet af ipads og teknologien: “Hvorfor skulle eleverne 
dog møde op i skolen, hvis de kunne blive undervist hjemmefra af en 
computer eller robot”? Jeg tror vi fik svaret under den midlertidige sko-
lelukning. Det var en enormt frustrerende tid for elever, lærere og for-
ældre. Nok både fordi det hele var nyt og uprøvet, men også fordi der 
manglede det der giver nogle af de bedste forudsætninger for indlæ-
ring. Menneskelig kontakt, tryghed, nærvær og dialog for at nævne 
nogle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man skal nogle gange mangle og savne før men finder ud af noget og 
nogens betydning. Derfor kom der faktisk også noget godt ud af dette: 
Elever som måske normalt ikke har skolen som livret fandt ud af at 
alternativet trods alt er værre. Og jeg fandt ud af at lærerjobbet 
(heldigvis) ikke kan erstattes af moderne teknologi - i hvert fald ikke 
hvis vi vil vores børn det bedste! 
 
I øvrigt et stort tak til alle elever, lærere, kollegaer og chefen for at få 
det bedste ud af en svær situation! 
 
Simon Jensen, souschef og lærer 
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Støttekredsen er en vigtig del af friskolens og børneha-
vens virke, selvom de ikke nødvendigvis har daglig kon-
takt til skolen eller til børnehaven.  
 
Støtkredsen består af frivillige ildsjæle, det være sig 
tidligere elever, tidligere forældre, bedsteforældre eller 
andre med særlig interesse for Fole Friskole og Natur-
børnehave 
 
De arbejder løbende på at skaffe midler til nytte for Fole 
Friskole & Naturbørnehave, bl.a. samler de dåser ind og 
er medarrangør til det årlige knallertræf m.fl. Dog blev 
årets knallerttræf aflyst, men trods det, har FFV beriget 
skolen med stole og borde til alle elever samt været en flot 
økonomisk støtte ift. skolehaven.  
 
 

Stort tak FFV, fordi I gør denne forskel for 
vores børn og medarbejdere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan som familie støtte FFV (og dermed friskolen og bør-
nehaven), og blive medlem af FFV ved at købe et medlems-
kort. Det koster blot 100 kr. pr. person og derved gør du en 
stor forskel.   
Reg.nr. 9740, kontonr.: 8885694196. Husk at skrive navn på 
overførsel, eller kontakt Morten på mobil 20281850. 



13 

Coronavirus - kommer vi så 

på gåtur? 

Vi sætter stor pris på, at vi kan komme ud og gå sammen med 

børnene, og vi erfarer, at børnene er vilde med at komme ud på 

tur lige meget hvordan det hele bliver grebet an. Det er så gi-

vende, at komme ud 

og udforske naturen 

udenfor børneha-

ven :-) 

Men hvordan gør vi 

så? For vi må jo ikke 

holde hinanden i 

hånden, som vi ple-

jer, når vi går ude i trafikken. Men i stedet for at se begrænsnin-

ger, så vælger vi at se muligheder. Så når vi skal ud på gåtur, er 

vi afsted med en lille gruppe børn. I stedet for at holde i hånden, 

har vi lavet et reb, hvor der er 5 knuder, som hvert enkelt barn 

skal holde ved, med 2 meters afstand imellem. Dette er en ny 

og sjov måde at komme på tur på. Vi har været på tur i naturen 

omkring børnehaven, vi har for eksempel været nede ved søen, 

vi har samlet sten på vores tur og vi har været så heldige at se 

en traktor fylde mere grus på vejen, - dette var en stor oplevel-

se. Under denne særlige tid har vi erfaret, at er vi voksne rolige i 

situationen, så smitter det af på børnene og vi får en god hver-

dag. 

Simone Hansen, Fole Naturbørnehave 
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Crazy latino arrives at  
Fole Friskole 

 
I am Joaquin, a young volunteer from Ecuador, I started in Ja-
nuary and since then, everything has changed. 

 

 
 
The SFO and the kindergarden were my places to work on. At 
the beginning everything was new and confusing, but the 
teachers, the staff and the kids were very welcoming. I felt inclu-
ded in no time and my daily life was soon starting to be filled up 
with fun board games and amusing activities, while also taking 
care of them. 
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I spend my mornings at the kindergarten, where every kid is 
different in some way. But they all have something in com-
mon….they all love to look for “gold” and be pushed in the 
swings, activities I am always happy to be part of! From run-
ning around to giving them their lunch packs, I was always re-
ceiving a smile and a cute conversation about something I 
didn't quite understand due to my poor danish skills;-) but that I 
always gave a smile back to, they are all very smart wonderful 
kids. 
 
 
In the SFO the kids always asked me to play with them as 
soon as I stepped in the room at 12:00. From “tik” to everyday 
UNO, from dancing to running around, there was no way for us 
to get bored. Even between the little fights among them, they 
always ended up in some other game guiding us to have some 
more fun. 
 
 
I always ended up getting a fun experience to tell my hostpa-
rents at dinner about my day in the school, and we always 
found some new game to play around. Its always nice to play 
with them and I am always glad to help the staff around or take 
care of the kids, they will all be missed. 
 
Joaquin, Ecuador  
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Fole Naturbørnehave 
 

Et halvt år er gået og 2020 bliver nok et år, som vi al-
drig vil glemme, som vil blive en del af danmarkshisto-
rien. Som alle andre steder har vi måtte lukke børne-
haven ned, åbne op for nødpasning og begynde den 
gradvise genåbning af samfundet. 

 

Er der noget fra Corona-hverdagen, der har fun-
geret så godt, at det skal være en del af hverda-
gen fremover? 

 

Næsten alle reoler og hylder er tomme i børnehaven. 
Det meste legetøj og alle bøgerne er gemt væk og i le-
gekøkkenet er skabene tømt for gryder, pander og le-
gemad. Det er Corona-tiden, der gør det. Der må ikke 
være for meget legetøj i gang ad gangen, for det hele 
skal vaskes flere gange om dagen. Men vi er jo heldig-
vis en Naturbørnehave, så hvad har været mere natur-
lig end, at vi har været og er 
udenfor i hele åbningstiden.  

 

God håndhygiejne, ekstra ren-
gøring og afstand, det er for 
mange af os blevet en endnu 
større del af bevidstheden i det 
daglige. Selvom coronaen er 
ved at slippe sit greb om sam-
fundet, vil vi i Fole Naturbørne-
have fortsætte med nogle af de 
tiltag, som pandemien har ført 
med sig.  
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Et af tiltagene som vi helt sikkert 
vil prøve at holde fast i er noget 
med hygiejnen. Der er kommet 
en rigtig god rutine ind omkring 
håndvask som mindsker smitte-
spredning, det er ikke kun coro-
na, det er også alt muligt andet, 
vi ikke skal smitte hinanden med.   

 
 

 
 
Jeg har fået tilkendegivelser fra forældre som oplever 
at deres barn aldrig har smilet så meget, når det er 
blevet afleveret, som det gør nu, barnet bruger sin 
fantasi meget mere end førhen. Dette er også noget vi 
har oplevet og noget andet positiv er, at mange af de 
små konflikter som ofte opstår når vi er indenfor for-
svinder, da der bare er højre til loftet når man ophol-
der sig i naturen.     

 

For medarbejdere teamet har det været vigtigt fra dag 
et af den gradvise genåbning at bevare roen, bruge 
deres sunde fornuft og se mulighederne frem for be-
grænsningerne. Når vi udviser ro og sikkerhed vænner 
børnene sig hurtigt til tilværelsen uanset, hvordan den 
ser ud. På den måde er de jo fantastiske små væsener.   

 
 
 
 
 
Skrevet af Berit, Afd.leder Fole Naturbørnehave 
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Fole Naturbørnehave er gået på  

opdagelse i undergrunden 

Selv om det ser ud som om, at vi har mange muldvarpeskud 
i Naturbørnehaven, så skal I ikke ringe til skadedyrbekæm-
pelsen. Vi har nemlig fået 2 nye metaldetektorer. Så der er 
et større arkæologisk gravarbejde i gang i børnehaven. Vi er 
på jagt efter de skjult skatte i Foles natur og undergrund. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Vi ved alle sammen af erfaringer fra fødselsdage eller andre 
arrangementer, at noget at det sjoveste og mest uhyggelige 
for børn (og måske også voksne) er en god skattejagt. 

Hvis der er en god historie med om pirater, skattekister og 
stjålent guld, så er børnene klar, om det så regner i tykke 
stråler eller der er solformørkelse over Fole. 

For børn elsker at udforske og løse opgaver.  

Det hjælper også lidt  på motivationen her i børnehave,  at 
vi køber is for de penge, vi måske finder med metaldetekto-
ren i sandkasser, gyngestativer, grusstier eller i skoven - he-
he :-) 
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Følelsen af at finde en gemt metalgenstand i jorden, har gi-
vet nogle sjove oplevelser og fantasien har været i fulde om-
drejninger hos store som små. Også når de har fundet et 
søm eller skrue i børnehaven. Hvis der er nogle, der mangler 
planerne over hvor vand og varmerør ligger i Fole området, 
så henvend jer i Fole Naturbørnehave - for børnene ved det. 

At arbejde med en metaldetektor er en god samarbejd- og 
koncentrations øvelse . 

Hvem finder og hvem graver udbyttet op. Det er vigtigt, at 
børnene er koncentreret og holder metaldektoren på jorden 
og ikke rammer deres gummisko, så metaldetektoren akti-
veres hele tiden af metalet i skoen. 

Hvem ved, måske børnene i Fole Naturbørnehave måske en 
dag kan ende som ugens helte i Fole, hvis der dukker en 
savnet fingerring eller pung op fra gruset eller sandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Arkæologerne i Fole Naturbørnehave 

Brian, pædagog Fole Naturbørnehave :-) 
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Endelig i skole igen 

 
Det fedt at komme i skole igen. Det er dejligt at man kan se sine ven-
ner og sine fantastiske lærere igen. Vi skal ikke have hjemmeunder-
visning mere og det er rart, at vi kan lære sammen igen. 
 
Det er svært at huske de nye regler og holde afstand, men vi hjælper 
alle sammen hinanden med at huske de nye ting. 
Vores skoledage er blevet lidt kortere, og det er fedt at man kan nå 
flere ting efter skole. Især nu hvor det er så godt vejr. 
 
Vi synes det er lidt irriterende at vi ikke må have idræt, men vi laver 
mange sjove aktiviteter i stedet, og det er sjovt. Vi har bl.a. fundet på 
en ny udgave af To mand frem for en enke, Kryds og bolle og så har 
vi også lært at spille Flaskebold. Vi laver også mange nye ting i de 
forskellige fag, og det er faktisk lidt hyggeligt, at vi ikke er så mange. 
 
Vi glæder os til, at vi må lege mere sammen på kryds og tværs - og til 
at få kram igen. Mange krammere! 
 
 
 
Skrevet af 3. klasse og Karen. 
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2 forandringer til 1 virke... 

 

Udvidelse i Fole Naturbørnehave 

Allerede i den sidste Kimen luftede jeg lige så stille tanken 
og drømmen, vi havde om at udvide vores eksisterende 
børnehave, da vi mærker en øget tilgang af børn og venteli-
sten er ved at være lang. I skrivende stund er vi så langt i 
processen, at beslutningen blot skal godkendes af forældre- 
og skolekredsen på den kommende ekstraordinærgeneral-
forsamling. 

Den første tanke har været at få lavet en tilbygning til de 
eksisterende bygninger, men dette vil ikke kunne give de 
ønskede kvadratmeter, som i hvert fald ville bringe vores 
normering op på 7 ekstra børn. 

Heldigvis kom der en tømmer forbi, som kunne se mulighe-
derne. Han kunne se potentiale i vores uudnyttede første-
sal. Så nu er processen i gang, førstesalen skal gøres brug-
bar og hele vores underetage skal gennemgå en større re-
novering. Det bliver godt, og jeg glæder mig til at kunne 
inviterer jer alle til åbning af et bedre og større udgave af 
Fole Naturbørnehave præcis 4 år efter hele dette eventyr 
startede.  

Stueetagen bliver renoveret og tilpasset med nyt køkkenal-
rum, toiletter og garderobe. På 1. salen kommer der 2 flotte 
grupperum og kontor.   

 
Ny bygning på Fole Friskole 

Lærerteamet sidder klar til medarbejdermøde, hvor et sær-
ligt punkt fanger deres opmærksomhed ”ny tilbygning på 
Fole Friskole”. Da meldingen om en ny bygning blev en rea-
litet, gik lærerteamet og jeg straks i gang med at konstrue-
re tegninger, holde møder, lave visioner. Det er fantastisk 
at opleve et team, der engagerer sig så meget, at tingene 
bliver let som en leg.  
 



22 

Visionen om at kunne give vores unge mennesker deres 
eget sted, hvor der kan tænkes store tanker og udrettes 
store bedrifter, gør at vi her imødekommer hvad de unge 
mennesker og deres forældre har efterspurgt.  

De unge mennesker skal stadig være en fast del af vores 
alm. skolekultur, meeeen med lidt andre tiltag - eks. skal 
overbygningen ikke være en del af vores store-
lillevenkoncept. Om jeg vil det eller ej, så må jeg nok er-
kende - efter mange snakke med de store elever - at de 
helst vil være fri ;-)  

Vi skal have fokus på et ungemiljø, hvor samtale og samar-
bejde står højt.  

Vi skal have fokus på et samarbejde med SSP, så de unge 
føler at de bliver taget endnu mere alvorlig.  

Vi ønsker at kunne udvide med 9. klasse, så Fole Friskole 
bliver en skole fra 0.-9. kl. så afgangen bliver naturligt.  

Bygningen kommer til at rumme 2 flotte undervisningsloka-
ler, te-køkken, toiletter, garderobe og opholdsrum - foruden 
værksted, opbevaring til mooncars mm.  

 

Men hvad med børnehavens og friskolen værdisæt? 

 

Vi FASTHOLDER vores lille børnehave og vores lille skole. Vi 
ønsker at forblive alt det som vi ved er godt, men samtidig 
tilfører vi både børnehave og skole noget positivt, så udvik-
ling kan fortsætte. Så ingen bekymringer, vi er og forbliver 
som vi er…. 

 - en børnehave og skole som ingen vil hjem fra :-) 

 

 

Berit Lassen, afd.leder Fole Naturbørnehave 

Lene Siig Dusenius, Skoleleder 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, 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, Casper Hartung Struer:    Tlf.: 42 16 92 30 
Næstformand, Thomas Jensen:        Tlf.: 28 34 96 65 
 
Forældrerådet: 
Formand, Sara Olesen:     Tlf.: 51 23 79 17 
Næstformand, Vicky Carstensen:    Tlf.: 51 52 85 18 
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    Fole Friskole & Naturbørnehave                                 

Folevej 25-29 6510 Gram                          

23968922/40579285 

 

Vi skal ikke lære vores børn, at de er 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 sig selv, og lytter de til sig selv,                                     

så finder de den vej, der er rigtig for dem. 


