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Lykke og mening.
Jeg har i forskellige sammenhænge ofte skrevet, at vi gør som vi gør,
fordi det giver så pokkers go’ mening. Undervisningen er tilpasset den
enkelte elev, fordi det giver god mening. Vi har science >< filosofi fordi det giver god mening. Vi starter tidligt med engelsk og tysk, fordi
det giver god mening. Vi går langt for fællesskabets skyld, fordi det
giver god mening…Etc. Etc.
Men hvordan ved vi, at det giver god mening? Udover at vi bl.a. kan
se på det flotte elevtal, de økonomiske investeringer og fornuftig
fremtid, rolige skoledage…

For mig at se, kommer det af lykken. Ikke af min lykke;-) Men af elevernes lykke. Lykken er en selvisk størrelse, og det er en ganske unik
følelse. Lykke er når tingene flasker sig for én på en måde, hvor alting
glider. Det er, når man føler sig værdsat. Det er, når man kan være
sig. Lykken handler om at føle sig godt tilpas i sig selv.
På Fole Friskole ser jeg megen lykke hos vores elever. Det kan godt
være, at ikke alle kan se logikken i at 2+2 giver 4, eller at bogstaverne
tilsammen udgør sætninger, eller at nogle dage kan være svære.
Men det er helt okay! Det væsentlige er, at eleverne mødes med en
anerkendelse af, at de er helt okay, præcis som de er.
De mødes med ”vi løser det”. De mødes med kram og en god portion
fasthed.
Fortsættes...
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Jeg ved, at vores skole og hele dens indhold og virke giver mening
for jeres børn. De udviser netop glæde og lykke ved at være her.
Fole Friskole kan ej stå alene for at skabe meningen. Meningen skabes hos den enkelte i relation med de mennesker der er omkring, OS
alle sammen.
Skal vi stræbe efter lykken? Jeg ved det ikke. Men jeg véd, at når
tingene giver god mening, så sker der noget ganske fint i ethvert
menneske.
Lad os mødes hvor det giver mening, lad os mødes hvor vi mærker
lykke. Fole Friskole ér et godt sted at være!

Endnu et skoleår er ved vejs ende, og sommerferien står for døren.
Gad vide om I har det som jeg ”hvor blev det skoleår dog af??” ;-)
Hvor om alting er, så vil jeg gerne sige tak til jer alle. Igen kan jeg se
tilbage på, at alt kan ske i fællesskabets ånd.
Vi er én skole, hvor forældre, elever, lærere, pædagoger, skolesekretær, rengøringsdame, buschauffører, div. frivillige udvalg, ledelse
samt bestyrelse arbejder side om side. ALLE går samme vej for at
løse evt. udfordringer. ALLE hjælper hinanden for at skabe noget
godt i fællesskabet. Se, det gír pokkers god mening ;-)
1000 tak til jer hver og én! Jeg ser meget frem til vores kommende
skoleår.
De bedste tanker til jer alle, og I ønskes hver og én rigtig god læsefornøjelse med Kimen, samt en rigtig dejlig sommer.
Vi ses d. 11. august fra 17-19 til fællessang og -spisning.

Lene Siig Dusenius, Skoleleder
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EG i Lego House
Eleverne fra Eg var d. 30. januar på besøg i Lego House,
hvilket var en dag, der havde leg og læring i fokus.
Der var planlagt to forløb. Først fik vi en guidet tur i husets
nederste etage. Der var et historisk museum om Lego. Dernæst var der læring på fuld styrke.
Eleverne skriver: “Så skulle vi hen til en maskine og høre om
hvordan lego blev produceret. Efter det skulle vi prøve at
bygge et tårn af lego, hvor vi ikke måtte sætte dem sammen. Det var meget svært, fordi det væltede. Efter det skulle vi ned i en kælder, hvor der var en masse forskelligt lego.
Vi skulle også bygge en masse figurer og snakke om dem.”
Eleverne var ligeledes emner i en designmæssig udfordring,
hvor der skulle bygges biler der kunne fragte dyr fra zoo,
uden at miste nogen undervejs. Testdriver var en stor oplevelse der gav anledning til at gentænke og overveje det der
fungerer for at nå i mål.

Det var en yderst spændende dag,
hvor læring og leg gik hånd i hånd.

Fantastisk at kunne give vores elever den oplevelse og viden.

Allan Schøning, lærer
Eleverne ved testdriver. Der tænkes så det knager:-)
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WAUUU...
I ferierne har vi et fantastisk samarbejde børnehave og Sfo imellem.
Inden ferierne taler pædagogerne sammen om mulige emner. Emner, der er tilpasset de børn, der er tilmeldt ferierne. Emner, der giver god mening.
Når vi har sampasning i ferierne har vi børn fra 2,11 år til 10 år.
Vi laver mange forskellige ting og har forskellige emner.

Af forskellige emner, kan vi bl.a. nævne:

Rasmus Klump, hvor vi læste bøger om Rasmus Klump, bagte
pandekager på bål og talte om Rasmus` venner og var på
skattejagt.

Tur ud af huset, hvor vi var i Åtte bjerge. Der snakkede vi om
dyr og planter og fangede haletudser.

Tur til Vejen kunstmuseum hvor temaet var Pippi Langstrømpe.

I påsken klippede vi påsketing som børnene fik med hjem.

Vi havde vi historiefortælling om hvorfor vi holder påske, og vi
fik naturligvis rugbrød med æg og karse, som vi selv havde
sået - altså karsen ;-)

Hvert år til Halloween har vi tema med gys, gru og græskar.

NATURLIGVIS har børnene også fri leg på tværs.
Ulla Børnehave
Anette SFO
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Brobygning 8. klasse
Brobygning er et forløb, hvor du afprøver en ungdomsuddannelse i
en kortere periode, mens du stadig går på Fole Friskole.

Brobygning skal give bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. En lille smagsprøve.

Mandag & tirsdag
Vi var ude på et strøm energirigtigt byggeri i Haderslev, hvor vi skulle lave vores
egen lampe - en proces fra start til slut fra råt træ, til forme, til påfyldning af cement. Efter tørring af cement, skulle der
isættes ledninger, så
den kunne lyse.
Onsdag
Vi skulle ud på Haderslev handelsskole, hvor
vi skulle sidde en hel dag i et klasselokale. Vi
fik nogle opgaver, som vi skulle løse i små
grupper med de andre elever.
Vi fik at vide, hvordan vi kunne gøre efter 9
klasse med opstart på en Handelsskole. Og
så fik vi en gratis sandwich :-)
Fredag
Var vi ude på Gråsten landbrugsskole, hvor vi skulle se på køer
og grise.
Da vi skulle ud og se grisene, skulle vi have en kedeldragt på og
vaske vores hænder. Vi skulle også have store gummistøvler
på, og så lige endnu engang vaske vores hænder - for ikke
smitte dem for sygdom. Igen for at opleve hele processen.
Vi fik at vide hvordan det var at gå på landbrugsskole, og vi blev
vist rundt på hele skolen, og vi så også deres maskiner.
Det har været super fedt at få lov til at afprøve disse muligheder
allerede i 8. kl. Vi blev alle lidt klogere på hvad vi gerne vil, og
ikke vil.
Adam, Sofie og Ida 8. kl.
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SKOLEBUSSER OG
CHAUFFØRER
Vores skolebusser bliver benyttet flittigt til at hente og bringe elever til og fra vores friskole. Pt. kører 19 elever med
vores skolebus, og tallet bliver ikke mindre, grundet elevtilgang 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 Friskole og Naturbørnehaves 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
MEN
Vores busser kører ganske vist ikke af sig selv, men af 6
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 eleverne. I er en del af vores
hverdag, og det er vi taknemmelige for. TAK!
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Nyt fra
Fole Naturbørnehave
En dejlig og travl forår lakker mod enden

Her i foråret på vores ture rundt i Fole, har børn og voksne haft
fokus på henkastet affald. Børnene lærer, at man ikke smider affald i vores fælles natur, men i stedet hjælper naturen og dyrene,
ved at indsamle affaldet. Selv de dage hvor ture ikke lige er planlagte til at samle affald, har de super øjne, der ser alt - børnene
går meget op i det. Så fremadrettet, må vi voksne nok hellere have en pose med i lommen, for helt i tidens ånd, passer vi på klimaet og miljøet. Vi elsker nemlig naturen og vil gerne passe på den.
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Den nye styrkede læreplan:
Arbejdet med at implementerer den nye styrkede læreplan, er så småt
gået i gang. En proces som bliver spændende. Jeg har i 3 måneder
haft hovedet begravet i bøgerne, og taget en diplommodul i faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Et forløb som
personligt har givet rigtig meget og som helt klart vil blive noget vi
med fordel kan bruge i børnehaven, og i arbejdet med de nye styrkede læreplaner.

Vision i Fole Naturbørnehave:
Vores vision i Fole Naturbørnehave har fra start været, at det vi laver
skal give mening i praksis. Der er ikke tale om en revolution – og det
har heller aldrig handlet om, for mig, at opfinde den dybe tallerken
igen. Tværtimod handler det om, at stille skarpt på det gode pædagogiske arbejde, som mine medarbejdere udfører hver dag og videreudvikle det. Implementeringen af den styrkede læreplan er derfor ikke en
proces, som kan og skal overstået på måneder eller år, nej den skal
gerne foregå hele tiden og løbende.

Udvikling i børne- og medarbejderantal:
Til slut har vi sagt velkommen til 10 nye børn samt 2 voksne siden
januar og taget afsked med 3 børn, så inden sommerferien runder vi
29 børn. Og så er det snart tid til at sige farvel til 7 førskolebørn, som i
den grad er klar til at indtage skolen og alle dens spændende udfordringer og spirende nye venskaber.

Ønsker alle en rigtig dejlig sommer
Berit Lassen, afd.leder
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Et uundværligt samarbejde
Hvad gør vi, når verden står stille? Når konflikten lurer, eller når usikkerheden får overtag?
Som lærer for mellemtrin og udskolingen på Fole Friskole, og dermed
direkte observatør for overgangen fra barn til teenager, må man nogle
gange dukke sig for tætte skyer af flyvende hormoner;-)
På samme måde oplever forældrene denne overgang. Nogle gange i
højere grad, andre gange i mindre grad. Men uanset, så er disse hormonskyer til stede.
Så hvad gør vi. Skal vi negligere børnenes følelser, og vente på, det
hele går over og stormen igen lægger sig.
Nej, det mener jeg ikke vi bør. Det er her vi som voksne, omkring de
spirende præ-teenagere, kommer på en alvorlig prøve; Vi skal nemlig
samarbejde og ikke mindst holde fast :-)
Vi skal samarbejde om, at give børnene en ballast med i livet, der kan
styrke dem, når de fremadrettet skal træffe valg, og agere i sociale
situationer på uddannelser eller arbejdspladser. - uanset hormonskyerne.
Et godt skole/hjem-samarbejde, kan nok aldrig helt afværge den teenage krisen, men samarbejdet kan i høj grad styrke barnet, og hjælpe
det op igen, hvis det falder eller tager et skarpt sving.
Dialogen er vigtig. Det er vigtigt, at vi i
fællesskab lytter og imødekommer elevernes følelser og tanker (og hinandens) - men samtidig også holder fast i
de opgaver mm. der skal præsteres i
skolen (tilpasset den enkelte elev, naturligvis).
Vi skal sammen værne om, at få skabt
den bedste fremtid for ungdommen, og det kan vi kuń gennem et
stærkt og tillidsfuldt samarbejde.
Glæder mig over samarbejdet nu, og til det fremtidige.
Line Schmidt, lærer
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Hej alle sammen…

Store som små – og dem midt i mellem!

Tak for for den positive modtagelse jeg har fået af børn,
forældre og nye kolleger i landsbyen Fole.
Jeg er ansat i et barselsvikariat for Simone i Naturbørnehaven.
Jeg er udannet som pædagog i 1998 på Jydsk pædagogseminarium i Århus.
I mit pædagogiske virke
har jeg været vidt omkring. Lige fra
”Gadesjakket” i København
til døgninstitutioner, fritidshjem, SFO i Århus.
”Ungdommenshus” i Bjerringbro og fritids/
ungdomsklubber Viborg.
Min pædagogiske tilgang bærer præg af at finde ideer sammen med børnene og se nye muligheder, sammen med de
børn jeg omgives af. Der er plads til forskelligheder. Børn
kan være trygge og være dem selv, uanset om de er Legonørd, Fodboldtosse eller Prinsessepige.
Jeg har ikke den største erfaring med børnhaveområdet. Så
kære forældre og nye kolleger, I må lige bære over med
mig: ” Hvis bleen sidder på hoved eller vanterne er på foden” :-)
Jeg ser frem til et positivt år med et givende samarbejde
med såvel forældre som kolleger. Har I noget på hjerte, så
sig det endeligt. Den bedste måde at lære på, er at få input
fra jer, så vi sammen kan skabe det bedst børneunivers.
Mange tak på forhånd.
Hilsen Brian, pædagog
13

Støttekredsen er en vigtig del af friskolens og børnehavens
virke, selvom de ikke nødvendigvis har daglig kontakt til skolen eller børnehaven.
Støttekredsen består af frivillige ildsjæle, det være sig tidligere elever, tidligere forældre, bedsteforældre eller andre
med særlig interesse for Fole Friskole og Naturbørnehave
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.
7. og 8. klasse blev i i foråret beriget med nye stole og borde, doneret af støttekredsen. 1000 tak for det, de unge
mennesker er vilde med de nye møbler - og det er de voksne også :-)
Desuden donerede
de 50.000 kr. til at
støtte projekt toiletbygning, som
virkelig er til gode
for alle elever fra
0.-8. kl. 1000 tak!
Tænk at man kan
være fornøjelig på et skoletoilet, ja selv dér kommer mange
nu i dialog med hinanden ;-)
Du kan støtte, og blive medlem af FFV ved at købe et medlemskort. 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.
Stort tak FFV, fordi I gør denne forskel for vores børn og
medarbejdere.
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Det særlige, og...
endnu mere...
Faktologi

- Lejrskole
- Udflugter
- Studietur

Tidlig sprogindsats engelsk & tysk

Høj faglig & trivsel
E-SPORT

SFO’en…
børnene ikke
vil hjem fra

EGNE SKOLEBUSSER

SCIENCE &
FILOSOFI
IDRÆT &
MUSIK
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Studietur manchester
Det er ofte i mødet med det fremmede, at man virkelig bliver bevidst om, hvem man selv er og klar over, hvad
der er det særligt danske. Vi bliver i høj grad præget af
strømninger uden for Danmark, og det er naturligt at samarbejde, studere eller bo uden for landets grænser. For at kunne forstå og udnytte disse muligheder, er det nødvendigt at
kunne fremmedsprog, og vores fokus på studieturene er
bl.a., at eleverne bringes i situationer, hvor de skal bruge
sproget og selv skal skabe kontakt.
I dagene 10.-15. marts var 7. og 8. klasse på studietur til
Manchester. Fagligt gik turen over al forventning. Vi var på
flere museumsbesøg: Science&Industry, Imperial War og Peoples History Museum. Herudover fik vi også rundtur hos
BBC og på Old Trafford. Én af de mange ting der vil blive husket, var at vi bl.a. fik lov til at tale med to krigsveteraner
fra 2. verdenskrig.
Besøgene var fyldt med fagligt indhold, og de fleste steder vi
besøgte, var der masser af aktiviteter at prøve kræfter med.
Vi opdagede derfor, at byen var utrolig relevant for elevernes projektopgave, som turen mundede ud i. Ligeledes var
der meget ”stof” til vores fokus i science og filosofi.
Alt gig op i en højere enhed!
Forventningerne til
eleverne gik naturligvis som ventet. Søde, nysgerrige, velopdragne og dygtige unge mennesker.
Thanks for en fed tur!
Simon Jensen, souschef og lærer
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Dagpleje dage i
Fole Naturbørnehave
Vi kommer gerne på besøg i Fole Naturbørnehave hver den første torsdag i måneden.
Vi elsker at komme der, da de også er meget ude, ligesom vi er
hos Skovtroldene, privat pasningsordning fra Arnum.
Jeg har flere børn og kommende børn, som skal starte i Fole
Naturbørnehave, og forældrene til disse børn, sætter stor pris
på, at vi kommer der jævnligt, så børnene kender stedet, når de
skal starte der.
Nogle af forældrene har valgt Fole
Naturbørnehave, da de her får en
rød tråd fra min private pasningsordning til børnehavelivet.
Fole Naturbørnehave er, ligesom os, med i Grønne Spirer, som
er en del af Friluftsrådets mærkningsordning for institutionernes
arbejde for en grønnere hverdag, såsom Natur, udeliv og oplevelser med og i naturen.
På besøg i Fole Naturbørnehave, leger børnene rundt på hele
legepladsen og på kryds og tværs af hinanden. De voksne er
imødekommende, smilende og engagerede, og vi prøver sammen, at gøre børnene trygge ved overgangen fra privat pasning
til børnehavestart, så det bliver en god overgang.
Mvh. Joan Rudolph,
Privat pasningsordning Skovtroldene Arnum
Stensbækvej 23, Arnum
6510 Gram
TLF.: 40976500
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Jeg kan li’ Fole Friskole fordi….
”Jeg har mange venner,
og jeg lærer rigtig meget” (Viktoria).

”Her er bare dejligt. Jeg
er bare glad for skolen.
Det er ret let at gå i
skole når man er
glad” (Villads).

”Vi har ikke så lange
skoledage, som andre
skoler har. Vi har emneuger, hvor vi lærer rigtig meget. Der er gode lærer.
Jeg er glad” (Jacob).

”Der er ikke særlig mange børn, og vi lærer rigtig meget - og jeg har fået mange venner. Og så er lærerne
rigtig gode” (Sidsel).

Elever fra Eg,
3. & 4. kl.
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”Alle lærerne er søde, og de lytter til én, når jeg snakker til dem. Hvis vi har en vikar, så er det en vi kender
og godt kan li” (Line C.).
”Vi er meget sociale med hinanden. Vi må ikke bruge
sin mobil, så derfor er vi også meget sammen” (Laura
H.).
”Vi kan altid snakke med lærerne, også hvis det er
personligt. Det er lettere at snakke med lærerne, fordi
de lytter. Vi er sociale og vi har mange spændende
emneuger (Emma).
”Det er en anderledes skole, og vi kender hinanden. Vi
laver tit noget andet end bare at se i bøgerne, og der
er fede anderledes skoledage” (Halfdan).
”Jeg kender altid den lærer der kommer ind i klassen.
Det er skønt at kende alle elever. Det er dejligt at være på kryds af klasserne, fordi vi kender hinanden, det
er mega hyggeligt” (Sophie).

Elever fra Birk,
5. & 6. kl.
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Fokus på arbejde med
mindre børnegrupper
Den seneste tid har vi
været særligt opmærksomme på de styrker, der
er ved at arbejde med
børnene i mindre børnegrupper.

Små aldersopdelte grupper vil på sigt give mulighed for at planlægge skarpere målrettede pædagogiske aktiviteter og ture ud af huset netop for aldersgruppen - også
set ift. de lovmæssige krav der stilles hertil. Ligesom det vil
giver en tættere og mere direkte interaktion mellem børn
og den voksne.

Vi tror på og oplever, at opdelingen af børnene i mindre grupper,
højner kvaliteten af vores arbejde på mange områder.
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Der er større mulighed for venskaber kan skabes og
fortsætte efter børnehavetiden.



Flere børn kan tilgodeses på netop deres udviklingsniveau.



Det er muligt at tilpasse såvel fysiske rammer, aktiviteter, ture m.m. til aldersgruppen.



Større pædagogisk opmærksomhed på det enkelte
barns udvikling (set i sammenhæng med de øvrige
børn i gruppen)

Efter sommerferien vil vi igen dele børnene op i lille, mellem
og store gruppe. Børnene er inddelt efter alder og hver
gruppe bliver hængt op med foto og navn, så børnene selv
kan se hvilken gruppe de er, med hvilke børn og ikke mindst
med hvilken voksen.

Dette har langt hen af vejen været fast til vores fællessamling siden jul, begyndende ift. vores forskellige ture ud af
huset. Da intet er som det plejer at være, har vi netop muligheden for at justerer hen af vejen, så vi hele tiden kan
tilbyde børnene det bedste af det bedste - og det har de fortjent.

Berit Lassen, Afd.leder Naturbørnehaven
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Én medarbejder…
flere arbejdsområder.
Af eleverne bliver jeg ofte spurgt ”hvad laver du egentlig
oppe på kontoret”??
Jeg forsøger på bedste vis at forklare kort omkring min
hverdag på kontoret, men hurtigt mister de dog interessen:-) Jeg elsker mit administrative arbejde og samtidig
har jeg fornøjelsen af at have flere kasketter på, da jeg
hver dag har dialogisk læsning med Pil, jeg er gårdvagt
og også buschauffør.
Som buschauffør har jeg fornøjelsen af en lille fast gruppe
af elever. Der er et godt samarbejde med forældrene og
også med de øvrige chauffører. De største elever er søde
til at hjælpe de mindste elever med at blive klar til afgang. Jeg kører den sorte bus, og vi runder først Vester
Lindet, hvorefter turen går mod Farup / Ribe / Roager. En
fast del af busturen er Radio Skala, og der synges gerne
med på kendte sange og hvert barn har sin egen stemme
Busturen giver altid anledning til gode snakke og interessante emner bliver vendt. Busturen er en dejlig afslutning på dagen - vi siger altid tak for i dag og vi ses igen i
morgen :-).

Christina Lorentzen, skolesekretær/buschauffør/lærer
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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:
Fole Naturbørnehave:
Fole Naturbørnehave mobil:

Tlf.: 40 57 92 85
Tlf.: 74 82 29 33
Tlf.: 30 28 19 86

Fole Friskole:
Skoleleder, Lene Siig Dusenius:
Souschef, Simon Jensen:
Fole Friskole:
Fole Friskole, mobil:
Fole Friskole, SFO:

Tlf.: 23 96 89 22
Tlf.: 40 55 98 82
Tlf.: 74 82 29 32
Tlf.: 51 54 93 94
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:
Næstformand, Thomas Jensen:

Tlf.: 42 16 92 30
Tlf.: 28 34 96 65

Forældrerådet:
Formand, Sara Olesen:
Næstformand, Vicky Carstensen:

Tlf.: 51 23 79 17
Tlf.: 51 52 85 18
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Vi skal ikke lære vores børn, at de er specielle

i betyd-

ningen af at være bedre end andre.
Vi skal lære dem, at de er specielle

i betydnin-

gen 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,
den vej, der er rigtig for dem.

Fole Friskole & Naturbørnehave
Folevej 25-29 6510 Gram
23968922/40579285
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så finder de

