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Kære studerende  
	  
Velkommen	  på	  Børnenes	  Friskole.	  Vi	  håber,	  I	  får	  nogle	  	  ind-‐
holdsrige,	  udviklende	  og	  meningsfyldte	  praktikuger.	  	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  samarbejde	  med	  jer	  og	  med	  Lærerud-‐
dannelsen.	  
	  
Vi	  har	  lavet	  denne	  folder,	  så	  I	  kan	  sætte	  jer	  ind	  i,	  hvilken	  skole	  
Børnenes	  Friskole	  er,	  og	  hvordan	  vi	  ønsker,	  vores	  skole	  skal	  
være	  som	  uddannelsessted	  for	  jer.	  
	  
Har	  I	  spørgsmål,	  undrer	  jer	  over	  noget	  eller	  andet	  I	  ønsker	  at	  
snakke	  med	  os	  om,	  også	  udenfor	  praktikperioderne,	  står	  vi	  
gerne	  til	  rådighed.	  
	  
Peter	  Leth	  Andresen,	  skoleleder	  
Sanne	  Fleckner,	  viceskoleleder	  
Lone	  Morgenstjerne,	  praktikkoordinator	  og	  mentor	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske oplysninger 
 
Skolens kontor: 
 
Ind	  ad	  hovedindgangen	  og	  til	  højre	  -‐	  første	  dør	  på	  højre	  hånd	  -‐	  
eller	  spørg	  et	  barn	  
Telefon	  til	  kontoret:	  86.	  10.	  95.	  45	  
E-‐mail:	  kontoret@boernenesfriskole.dk	  
	  
Skolens hjemmeside: boernenesfriskole.dk 
 
Her	  kan	  du	  læse	  alt	  om	  skolens	  værdigrundlag,	  målsætning,	  
fag,	  klasserne,	  bestyrelsen	  og	  se	  masser	  af	  fotos	  og	  video	  fra	  
dagligdag	  og	  fest.	  
 
Mentor og praktikkoordinator: 
 
Lone	  Morgenstjerne	  tlf.	  60	  12	  53	  41	  
 
Tavshedspligt 
	  
Du	  er	  som	  studerende	  omfattet	  af	  tavshedspligt	  -‐	  det	  betyder,	  
at	  du	  ikke	  må	  videregive	  oplysninger	  om	  børn,	  forældre	  og	  
personale	  (oplysninger	  =	  om	  børnenes	  faglige	  og	  sociale	  sta-‐
tus,	  om	  specielle	  forhold	  -‐	  undervisningsmæssige	  og/eller	  
private	  forhold)	  
 
Kaffe - te 
 
Du	  må	  gerne	  tage	  kaffe	  og	  te	  i	  køkkenet	  eller	  på	  lærerværelset	  
-‐	  hvis	  der	  er	  brød,	  frugt	  o.	  lign.	  må	  du	  selvfølgelig	  også	  nyde	  
godt	  af	  det.	  
 
 



Sygemelding 
 
Skulle	  du	  blive	  syg	  under	  din	  praktikperiode,	  så	  ring	  til	  Sanne	  
51.	  52.	  36.	  79.	  	  inden	  7.00	  -‐	  	  og	  kontakt	  dine	  medstuderende!	  
 
Forventninger 
	  
Når	  du	  er	  i	  praktik	  på	  BØF,	  forventer	  vi	  ,at	  du	  deltager	  i	  rele-‐
vante	  møder	  såsom	  forældremøder,	  teammøder,	  trinmøder,	  
lærer-‐	  og	  personalemøder	  mv.	  Husk	  at	  få	  din	  praktiklærer	  til	  
at	  fortælle	  dig,	  hvornår	  disse	  møder	  ligger.	  
	  
Regler 

	  
• Børnene	  må	  ikke	  ryge	  i	  skoletiden	  -‐	  de	  voksne	  må	  ryge	  

uden	  for	  skolens	  arealer.	  
• Børnene	  må	  ikke	  spise	  slik	  og	  kage	  i	  skoletiden.	  
• Pt.	  må	  skolens	  ældste	  -‐	  fra	  6.	  klasse	  til	  og	  med	  9.	  klasse	  

forlade	  skolen	  i	  frikvartererne,	  hvis	  de	  siger	  det	  til	  en	  
af	  deres	  lærere	  inden.	  

 
Ringetider 
	  
	  	  7.00	  -‐	  skolen	  åbner	  
	  	  8.30	  -‐	  1.	  +	  2.	  time	  	  
10.00	  -‐	  frikvarter	  -‐	  alle	  fra	  bh.kl.	  til	  og	  med	  3.	  klasse	  skal	  ud	  
10.30	  -‐	  3.	  +	  4.	  time	  
12.00	  -‐	  frikvarter	  -‐	  alle	  fra	  bh.kl.	  til	  og	  med	  3.	  klasse	  skal	  ud	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  og	  Frits	  åbner	  for	  0.	  til	  4.	  klasse	  
12.30	  -‐	  5.	  +	  6.	  +	  7.	  time	  	  
14.45	  -‐	  de	  ældste	  fri	  
16.30	  -‐	  skolen	  lukker	  
Hos os er mødetiden 10 minutter før ringetid.	  

Om skolen 
 
Børnenes Friskole er en lilleskole i det nordlige Århus. 
Vi er omkring 200 børn og 30 ansatte på skolen. 
 
Vores målsætning for børnetallet er 195 – 210, hvilket vil sige 10 
årgange med 20 børn i hver klasse i indskoling og mellemtrin og 
24 børn pr. klasse i overbygningen. 
 
Vores værdigrundlag er nyskrevet i 2012/13 og lyder: 
Børnenes Friskole er en lilleskole. Vores mål er at skabe et 
trygt, udfordrende og kreativt, musisk læringsmiljø, baseret 
på demokrati og fællesskab. Her lærer børnene at forholde 
sig kritisk og konstruktivt til sig selv, andre og verden. I sam-
arbejde mellem skole og forældre udvikler de sig til hele 
mennesker med lyst og evne til at favne livet. 
 
Trygt og udfordrende miljø  
Med nærværende og kompetente voksne skabes et trygt og udfor-
drende miljø. Dette er afgørende for læring, leg, fordybelse og 
kreativ eksperimenteren. Her er mulighed for at turde tage valg, 
fejle og tage imod udfordringer, som er med til at udvikle barnets 
forståelse af sig selv og verden og giver børnene lyst og evne til 
at tilegne sig viden og kompetencer. 
Det kreative 
En kreativ, musisk og 
legende tilgang til 
læring skaber glæde 
og stimulerer 
nysgerrighed. Det 
giver et rum, hvor 
børn kan udfolde sig 
undersøgende med 
brug af alle sanser og 



kompetencer.��� Kreativitet er evnen til at tænke og skabe nyt. Det 
kan både være ved at kombinere kendt viden og erfaring på nye 
måder og ved at arbejde sansende og legende. ���Gennem læring i en 
eksperimente-rende og ubundet form kan børnene tilegne sig både 
abstrakt, teoretisk viden og konkret, kropslig erfaring. 
 
Demokrati 
Demokrati er lysten til at deltage aktivt og engageret, retten til at 
fortælle, hvad man selv mener og pligten til at lytte til andre for at 
forsøge at forstå og respektere forskelligheder, meninger og hold-
ninger.��� Det er ikke et mål i sig selv at blive enige, men et mål at 
kunne håndtere uenighed. 
Fællesskab 
Ved at have tydeligt fokus på dialog og nære relationer opstår og 
udvikles gode fællesskaber, som modner både tillid og gensidig 
respekt. Retten, pligten og lysten til fællesskabet er afgørende. 
Fællesskabet giver mulighed for udvikling og selvindsigt, og glæ-
de ved at bidrage og modtage. 
Det kritisk konstruktive 
At arbejde kritisk ved at stille spørgsmål og undre sig, indbyder 
til dialog og åbner for udvikling og nytænkning.��� Den kritiske til-
gang får værdi gennem det konstruktive. Det konstruktive bygger 
op og peger frem mod gode, kloge løsninger, som udspringer fra 
hjerne og hjerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisering og fokusområder i 2013/14 
 
Vi arbejder både i trinteams og i tværgående teams. 
 
Trinteams arbejder med de tre(fire) klasser, som trinnet dækker  
(bh. kl. - 3. kl., 4.- 6. kl. og 7. - 9. kl.) omkring undervisningen, 
fælles temaer og arbejde på tværs af klasserne, de enkelte klassers 
sociale liv og klassernes indbyrdes relationer. 
 
Tværteams, som er 5 grupper med både lærere og pædagoger, 
her arbejder vi med skoleudvikling og med at undersøge og un-
derstøtte, at skolen hele tiden er i overensstemmelse med vores 
værdigrundlag. 
I indeværende skoleår er der udover skolens værdier også udvik-
lingsarbejder i gang omkring: trivsel, skolens  billedfag incl. tiltag 
til nyt billedkunstlokale, forældreengagement, sociale kapital og 
teambuilding. 
 
Der er også en studiegruppe, der fortsat arbejder med CL (coope-
rative learning) og en gruppe, der specielt har fokus på inklusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hver anden onsdag fra 14.50 til 16.15 er der pædagogisk møde 
eller tværteammøde. Enkelte onsdage er der lærermøde. 
Hver mandag morgen er der trinmøde fra 8.10 til 9.10. 
 
I skolens 4 yngste klasser er der tilknyttet en pædagog: klasse-
pædagogen, som er med i nogle af ugens timer, hvor fokus spe-
cielt er på trivsel og relationsarbejde. Dette arbejde er med til at 
binde formiddag og eftermiddag sammen og er en del af det hel-
hedsorienterede syn, vi har på børnenes skolegang. 
 
Skolens indretning med et stort fælles torv og et mindre fælles 
torv giver rige muligheder for at samarbejde på tværs af klasser 
og fag og danner også en del af rammen omkring skolens ”Frits”, 
som er et tilbud for alle fra bh.kl. til og med 4. klasse. 
 
Igennem skoleåret er der forskellige fællesaktiviteter, som bry-
der hverdagen - vi har fælleslejr hvert andet år, og klasselejre 
hvert år. 
Der er musical i overbygningen hvert år - vi laver det hele selv og 
ser det som en fælles proces, der understøtter de tre ældste klas-
sers sociale relationer og udvikler børnenes færdigheder i at skri-
ve tekster og drama, komponere musik, lave kulisser og kostu-
mer, filme og klippe indslag, som indgår i forestillingen og i den 
grad at samarbejde om at blive klar til forestilling. 
Mellemtrinnet laver et fælles oplevelsesrum over et nyt tema 
hvert år og indskolingen holder skovskoler og indskolingsemne. 
 
Vi har fælles juleværksteder og fælles kunstemne hvert år for hele 
skolen. Er man i praktik i de uger, deltager man på lige fod med 
skolens øvrige voksne. 
Se meget mere på skolens hjemmeside ☺ 
 
 
 

Om praktik 
 
Vi tilbyder praktik på alle niveauer i grundskolen - billedkunst, 
rytmik og musik, idræt, drama, dansk, matematik, engelsk, tysk, 
historie, geografi, samfundsfag, biologi, natur/teknik, fysik 
Vi opfatter partnerskabet som et gensidigt forhold, hvor vi udover 
selve praktikugerne tilbyder og forventer, at de studerende bruger 
skolen og dens børn og voksne, selvfølgelig også i forhold til pro-
fessionsbachelorprojektet. 
 
Praktikkens organisering 
Det overordnede ansvar ligger hos viceleder Sanne Fleckner. 
Lone Morgenstjerne er praktikkoordinator og mentor og delta-
ger i de fælles arrangementer, som er planlagt mellem Lærerud-
dannelsen og praktikskolerne. 
  
Skolens politik er, at vi er et uddannelsessted, og derfor kan alle 
lærere være praktiklærere - selvfølgelig under hensyntagen til de 
studerende ønsker om fag og klassetrin. 
 
Den første kontakt mellem skole og praktikant er altid med Lone. 
De studerende får en primær praktiklærer, men kan i observati-
onsperioder godt møde andre af skolens lærere. 
Vi betragter de studerende som kommende kolleger i læreproces 
og forventer, at de deltager fuldt ud i de aktiviteter, som en lærers 
arbejde består af og en skoledag indeholder. 
 
I god tid inden praktikken begynder, inviteres de studerende til et 
møde med skolens praktikkoordinator, som præsenterer skolen 
og de skemamuligheder, der er – ud fra de ønsker, som de 
studerende har. De studerende præsenteres for deres 
praktiklærere, og de to parter aftaler et møde, hvor det videre 
forløb skal planlægges. 
 



Under praktikforløbet støtter og vejleder praktiklæreren de stude-
rende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til 
portfolio på det pågældende praktikniveau. 
I løbet af skoleåret tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i 
skole-hjem samtaler og/eller andre forældrearrangementer med 
relevans for de studerendes studieforløb. 
 
Praktiklæreren og mentoren er de studerendes centrale samar-
bejdspartnere på skolen, men derudover kan de studerende for-
vente, at det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spil-
le en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de stude-
rendes praktikforløb. 
 
Mentor på skolen holder et særligt fokus på de studerendes trivsel 
og står for vejledning af mere overordnet karakter. Det nærmere 
omfang af denne vejledning aftales med praktikgrupperne. 
 
Vi forventer, at de studerende, som kommende kollegaer, deltager 
i relevante møder i praktikperioden – også ad hoc møder. Forbe-
redelse og efterbehandling af undervisningen kan foregå på sko-
len. Derudover kan de studerende ønske at overvære f.eks. 
mundtlige prøver mv.  
 
Skolen er opdelt i tre teams hhv. indskoling, mellemtrin og over-
bygning. De studerende deltager i de ugentlige teammøder. 
 
Hvis de studerende vil optage video af undervisningen, skal de 
med hjælp fra praktiklæreren indhente de fornødne tilladelser. 
IT… skolen bruger primært Mac og har projektorer. Vi regner 
med, at de studerende i god tid og gerne med hjælp fra en i huset,  
sætter sig ind i, hvordan det skal bruges.  
 
 
 
 

Evaluering på skolen 
Efter hvert praktikforløb evaluerer både praktiklærerne og mentor 
mundtligt med de studerende - praktiklærer og mentor hver for 
sig. 
Efterfølgende orienteres øvrige lærere på skolen på et pædagogisk 
møde. 
 
Eksamen 
Skolen forestår praktikeksamen på niveau 1 i samarbejde med 
læreruddannelsen. Eksamen foregår på Børnenes Friskole, og så 
vidt muligt er praktiklæreren eksaminator. 
 
Vi glæder os til et gensidigt og givende samarbejde 
 
 
 
 

                                              

Skovskolen september 2013 


