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Junglens dyr. 
 
Vi kender det alle sammen. Billedet af junglens dyr – elefanten, 
slangen, ulven, aben osv. hvortil der spørges ”Hvilket dyr er bedst” 
– og det retoriske svar er: ”til hvad og hvordan?”…. Det er kimen i 
at nå vores elever, HVER OG ÉN.  
 
Når Jens eks. er blevet bedt 5 gange om at sidde stille på sin stol, 
og han stadig ikke formår at sidde stille, så er jeg helt overbevist 
om, at grunden dertil IKKE ligger alene hos Jens. Det er ikke fordi 
Jens IKKE vil gøre det rette, men der mangler ligesom noget før 
det kan lykkedes. Vi voksne mangler at forstå ham på den helt 
rette måde. Jeg tror på, at INGEN børn, bevidst, gør alt for at gøre 
livet surt for de voksne – selvom man nogen gange kunne tro det 

således  
 
Vi må derfor spørge os selv som skole ”hvad er det vi overser og 
hvordan kan vi så få Jens til at sidde stille på sin stol”. 
Det er vores opgave som skole – og som forældre ikke mindst – at 
forstå vores elever, stille spørgsmål, undre os og være nysgerrige 
på hver og én. 
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For megen fokus på ensretning kan betyde, at vi mister evnen til at 
tænke eksperimenterende, innovativt. Mister evnen til at se det 
smukke i det skæve eller i det lige. Mister evnen til at se det enkel-
te barn. Som ved junglens dyr… Hvem siger, at det er bedst at lø-
be hurtigt eller klatre i træer, hvis man skal klare sig godt i jung-
len?  
 
 
Hvis det alene er eleverne der skal forstå os voksne, hvori ligger 
processen for deres udvikling? Hvori ligger deres frihed til at være 
den de er? 
 
Vi rummer mangfoldigheden og forskelligheden i alle vores elever. 
Vi rummer det de indeholder, og det, der kan udvikles. Det er ud 
fra styrkerne, at vi i fællesskab kan op- og udbygge succes, og det 
er ud fra udfordringerne, vi i fællesskab skal kloge os på.  
 
DÈT er holdningen til vores elever på Fole Friskole.  
 
Junglen er fyldt med alle mulige spændende dyr – hver og én sin 
egen, hver og én sine styrker, hver og én sine udfordringer.  
 
Tekst: Lene Dusenius – skoleleder 

Drømmen er at blive ”Verdens bedste Naturbørnehave”  

 
Det skal selvfølgelig ikke bare være noget vi selv går og finder på, 

NEJ det vil være endnu bedre, hvis det kommer fra både børn og 

forældrene.  

Jeg tror meget på, at naturoplevelser og trivsel hænger sammen – 

fordi man på én gang er sammen med gode kammerater, får brugt 

kroppen, ser og oplever, leger og lærer, nyder naturen og suger 

forskellige sanseindtryk til sig.  

 
Vi arbejder ud fra lyst og begejstring. Som personale er vi selvføl-

gelig underlagt de mål og opgaver, vi bliver pålagt fra kommunen 

og lovgivning, men vi er samtidig meget bevidste om at få det til-

passet vores måde at arbejde på. Vi vil gerne lave pædagogisk ud-

vikling af høj kvalitet, men læreplansarbejdet, diverse tests og do-
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kumentation er kun en del af dette. Vi sætter nærhed, omsorg og 

anerkendende pædagogik i højsædet. Det kræver, at vi er til stede 

og mærker efter, hvad der føles rigtigt for børnene og for os, som 

personale. Vi skal gøre det, der virker for os, i vores hus. Ved at 

mærke efter finder vi også ud af, hvad der ikke virker, og at der 

måske kan være brug for at omstrukturere. Dét kan være i forbin-

delse med, at børnegruppen ændre sig, eller at der i en periode er 

flere børn med ekstra udfordringer på nogle punkter. Så forsøger 

vi at lave tiltag, der tilgodeser de behov, der aktuelt måtte være. 

 
Jeg er slet ikke i tvivl om at drømmen bliver opfyldt en dag, med 

den hjælpsomhed, engagement og deltagelse som I børn, medar-

bejdere, forældre, bestyrelsen, støttekredsen og alle andre viser 

Fole Naturbørnehave. Tak for det. 

 
Ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt en lykkebringende nytår, 

på gensyn i 2018. 

  

Tekst. Berit Rogarth Lassen – leder børnehave 
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Vi startede kl.8:00. Der fik vi at vide de ting vi skulle gøre når der 

var brand og de ting vi ikke skulle gøre f.eks. ”du må ikke hente 

din telefon fordi det er farligt”. Bagefter skule vi se nogle videoer 

om brand, gode tips til at undgå en brand eller overleve en. Efter 

det skulle vi lave nogle hold til alle brandposterne som brandmæn-

dene havde lavet. Endelig kom vi til det vi havde ventet brand-

mændene var klar til at vi skulle ud til vores poster. Der var 4 po-

ster. Første hjælp, brandslukning med brandslukker, brandslukning 

med tæppe. Og hvordan en brandbil virker. Ved brandslukker-

holdet lærte vi hvordan man skød med en slags bagepulver det var 

mega sjovt. 

På tæppeholdet lærte vi hvordan man slukker en brand med et 

tæppe. Vi lagde tæppet på vores hænder på en special måde og så 

lagde vi det over den brændende gryde og så kvalte vi ilden.  
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På førstehjælp-holdet lærte vi hvad vi skulle gøre hvis der var en 

der var kommet til skade. Vi skulle ringe 1-1-2 og hvis vi kunne 

hjælpe personen måtte vi det og hvordan en førstehjælps-kasse 

var indrettet med plaster osv. Til sidst så vi hvordan en brandbil 

virkede der kunne være super meget vand og vi hørte lyden som 

en brandbil siger. Vi fik også til sidst lov til at skyde med en vand-

kanon det var også sjovt.  

Tekst: Mads Westergaard – 4.klasse 
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Vi har i uge 39,40 og 41 kørt et emne der hedder sundhed og anatomi i Naturbørne-

haven. Dette har vi gjort for at hjælpe børnene med at få en bedre forståelse for en 

god håndhygiejne. Vi fik besøg af en mand, som havde nogle små testpinde med og 

der kunne vi se, om vi vaskede vores hænder godt nok. Vi læste bøger om bakterie 

monster, lærte en sang som vi synger, når vi vasker vores hænder. Sidst på ugen fik 

vi allesammen et diplom. Vi lærte også lidt om, hvordan vi er bygget sammen af 

knogler, muskler og blodårer. Vi har snakket om, hvad vores hjerte bruges til og kom 

frem til, at det var den, der skulle holde os i live, men også for at få blodet til komme 

rundt i vores blodårer. Vi har også snakket om vores knogler, og hvad der er godt for 

dem: at vi drikker mælk og spiser mælkeprodukter. Det er fordi, at der er godt med 

kalk i. Vi har også brug for den rigtige “benzin” til kroppen og derfor har vi lavet en 

sund og usund mand.  Børnene klippede ting ud fra reklamer som passede til den 

sunde og usunde mand, som derefter skulle sættes på mændene. Det var en super 

og lærerig uge. 

Tekst: Ulla Jessen Bøgen – 

pædagogmedhjælper bør-

nehave 
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Jeg ved, at Fole Friskole er et aktivt tilvalg, når forældre henvender 
sig. Jeg ved, at forældre sætter deres fokus på den unikke måde 
hvorpå skolen drives ift. niveautilpasset undervisning samt det kre-
ative/humanistiske og særlige blik vi ser vores elever med. Skolens 
høje faglighed sættes altid som høj prioritet sammen med det soci-
ale. Men intet kan stå alene, begrundelserne er mange, og uanset 
begrundelserne, så er vigtigst, at vi kan bære det – og det kan vi. 
 
Fole Friskole har nu på knap 3 år tilegnet sig et enormt positivt 
rygte, og det høres efterhånden et utal af steder. Vi er kommet på 

landkortet  
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Vores elevkvotient i år ser således ud: 

 
 
 
Forventet elevkvotient næste skoleår: 

 
 
 

 
Udover fyldte niveauer, har vi elever på venteliste, skulle der blive 
et ”hul” på et af niveauerne. Det betyder, at er man interesseret i 
Fole Friskole, så er det meget fornuftigt at få sit barn skrevet op så 
hurtig som muligt – også ift. en plads i vores naturbørnehave. 
 
Er vi tilfredse med vores friskole? JA, det er min helt klare overbe-
visning. Dermed ikke sagt, at det hele blot vil komme af sig selv. 
INTET kommer af sig selv, og der skal stadig investeres blod, sved 
og tårer – dog i fællesskabet, så det fortsætter med at være en 

glæde at være i disse processer  Vi skal blive ved med at udvikle 
os sammen, vi skal holde fast, vi skal blive ved med at tale vores 
skole op og vi skal blive ved med at værne om hinanden. 
 

2017 Pil Bøg Eg Birk Ask 

  0.–1. kl. 2.–3. kl. 4.–5. kl. 6. kl. 7.–8. 
kl. 

Ele-
ver i 
alt 

20 20 20 13 10 

Til-
gang 

0 0 0 0 10 

2018 Pil Bøg Eg Birk Ask 

  0. kl. 1.–2. kl. 3.–4. kl. 5.–6. kl. 7.–8. 
kl. 

Ele-
ver i 
alt 

11 20 20 20 21 

Til-
gang 

4 0 0 0 0 
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... Skal vi have kasketterne med? Har du taget tapen? Vi tager de grønne 

bluser med, de ses tydeligt på billederne! Har du nøglen til bussen? Kan vi 

huske at samle beach flaget ? 

Der er atter ved at blive pakket til kulturaften i Gram, et arrangement vi i PR 

Gruppen har deltaget i i 8-9 år. Her har vi delt flyers ud og snakket med for-

bipasserende. Vi har i lang tid ønsket at gøre vores stand mere aktiv på den-

ne aften og mange tanker og forsøg er gjort. De sidste 3 år har både børn, 

lærer - pædagogstab & forældre været en aktiv del.  

Både Naturbørnehaven og Friskolen var i år repræsenteret med aktiviteter. 

Naturbørnehaven bød på en dejlig brændenældesuppe. Skolebørnene sco-

rede kegler med at synge som engle, science nørderne med Line i spidsen, 

gjorde området usikker med røg i alle farver, krudt og rumfartsflyvning, for-

ældre blev svimle af at puste balloner op og Simon og Allan gav den gas med 

et par country numre.  

Det er det ultimative PR vi kan præstere, nemlig at være tilstede. 

’ 

Tekst:  Dorte Kjeldsen – mor til Adam 7 kl / PR Gruppe 
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I Fole Naturbørnehave har vi siden februar 2017 arbejdet med et nyt tiltag og pro-

jekt indenfor Grønne Spirer, som hedder “Spring ud i naturen”. “Spring ud i natu-

ren” er et sundhedsprojekt, som Grønne Spirer har startet op. Det er frivilligt som 

institution, om man vil være med i dette projekt. Da vi havde været i gang med tilta-

get i 3 måneder informerede vi friluftsrådet om vores arbejde, og når de har god-

kendt det, får man som institution det blå flag tilsendt. “Spring ud i naturen” hand-

ler om, at have fokus på, hvordan vi kan få og arbejde med børnenes bevægelse og 

motorik ude i naturen, med naturen som et lærings- og aktivitetsrum for det enkel-

te barn. Hvor det også handler om, at bruge naturens materialer og midler til at 

fremme børnenes bevægelse og motoriske udvikling, når vi er på tur ude i naturen 

eller befinder os i naturen. Vi 

har valgt at være med og ar-

bejde indenfor dette område, 

da vi som institution finder 

det spændende og brugbart i 

netop vores Naturbørneha-

ven. Her i oktober fik vi til-

sendt det blå flag, som en 

godkendelse af, at vi har op-

fyldt de kriterier for at kunne 

få det blå flag i vores børne-

have. Dagen blev fejret med 

at vi hejste flaget sammen 

med børnene og fik risen-

grød, som vi lavede over bål. 

Alt i alt var det en rigtig fest-

dag. 

Tekst: Simone Hansen – pæ-

dagog børnehave 
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Den 05.10.17 var der landet over lærernes dag. Tanken med da-

gen er at værdsætte og anerkende deres arbejde med den næste 

generation. På Fole Friskole’s side inde på Facebook greb en del 

forældre til tasterne – og her er et lille udklip af kommentarerne…. 

 

Janni mor til Joshua og Amelia skriver: 

Tak fordi I er som I er. Et skønt engageret team der hver dag, 

skaber rammerne for at vores kære små kan få den bedst mulige 

læring og sociale kompetencer med sig i ” tasken” til voksenlivet. 

Tak fordi I rummer og møder dem der hvor de er hver især. Og tak 

fordi I møder og går positivt ind i samarbejdet med os forældre. I 

gør en forskel. TAK. 

 

Anitta mor til Martin og Jacob skriver: 

I er hver og èn fantastiske og uundværlige på Fole Friskole. Det er 

en daglig glæde at komme på skolen og i sfo’en. I giver basis for 

det gode sammenhold på skolen. Skolen oser af jeres overskud til 

vores børn og jeres glæde ved at undervise dem og være sammen 

med dem. Vi er yderst taknemmelige for at I er dem I er. 

 

Jeanette Borg skriver: 

Når man ser Fole Friskole til et arrangement som Kulturaften i 

Gram bliver jeg helt glad ind i hjertet. Jeg har ikke børn på skolen, 

men ser nogle fantastiske lærere der brænder for det de gør og for 

børnene og stemningen er fantastisk. Jeg er helt sikker på, at I gør 

en kæmpe forskel hver dag. 
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Johnny far til Sophie skriver: 

I gør et rigtig stort arbejde. Sophie er rigtig glad for dem og sko-

len. 

 

Margrethe Christiansen – mormor til Frey, Ayla og Noah skriver: 

Jeg kan som bedstemor bare sige – hele flokken af lærere på Fole 

Friskole er noget særligt. Jeg hører kun positivt fra mine børnebørn 

og I ved jo nok, fra hvem man skal høre sandheden fra. Ligegyldig 

hvornår man kommer om på skolen mødes man med et smil fra jer 

alle. Tror ikke der er mange skoler/sfo’er hvor børnene ikke vil 

med hjem, når man henter dem. Godt gået og tak fordi I gør en 

forskel for vore unger. 

 

Ud fra ovenstående kan man kun i stemme Fole Friskole’s motto ” 

Et godt sted at være. 

Tekst: Karen Westergaard – mor til Mads 4 kl/ PR Gruppe 
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Vi var på en lille lejr kaldet Stenderup Hage Lejren.  
De store (4-7 klasse) sov udenfor i grupper i telt, mens de små (0-
3 klasse) sov i grupper på værelser. 
Det var super hyggeligt! Vi fik en masse lækker mad, vi havde det 
rigtig hyggeligt i teltene. Det var dog lidt koldt at ligge i soveposen 
om natten! 
Om dagen var vi ude at konkurrere mod hinanden, vi var med til 
en masse spændende konkurrencer, hvor vi lærte en masse om 
samarbejde.   
Vi havde også meget fritid til at hygge os og egentlig bare gøre 
hvad vi havde lyst til. Jeg var en af dem der sov i telt, mig og dem 
i mit telt havde et rigtig godt sammenhold, vi var 10 piger i et ti 
mands telt. Vi havde selvfølgelig vores op og nedture, men det skal 
jo også til for at man kan opnå “det gode sammenhold.”  
Om aftenen hyggede vi med historier og små sjove konkurrencer, 
både store og små. Vi sad med vores store/ lille ven og hyggede, 
det var så sjovt. 
Foles Naturbørnehave kom også den næste dag, de var med til at 
lave mandalaer på stranden. Alle os store har i hvert fald lært no-
get om at passe på de små! 
Turen har været rigtig god, den har lært mig rigtig meget om at 
være en god ven. Jeg føler også at mit fokus på samarbejde er ble-
vet bedre :) 
 
Det har alt i 
alt bare væ-
ret en super 
sjov og hyg-
gelig tur! 
Jeg glæder 
mig allerede 
til næste år! 
 
Tekst:  Ayla 
Josephine 
fra 6 klasse 
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I år var vi på lejrskole i Stenderuphage Lejren. Det var anderledes 
end vi plejer fordi de sidste fire år har vi været på Solbakken. Tu-
ren startede om onsdagen kl:8.45. Vi kørte i busser dertil. Vi skulle 
være afsted i 3 dage, så vi skulle hentes om fredagen i Stende-
ruphage af vores forældre ved kaffetid og vi fik kaffe og kage sam-
men.  
Da vi ankom skulle os store fra 4 klasse og op, slå telte op. Vi var 
så heldige at det ikke regnede på det tidspunkt.  
Amelia: “1. nat var ret uheldig, det regnede om natten og der var 
hul i teltet lige ovenover mig og jeg vågnede tidligt om morgenen 
gennemblødt, puha det var koldt, så det var dejligt at komme ind 
og få et bad hi hi.” 
Der var nogen der fandt en hule i en af skovene. Der var både skov 
og vand tæt på det var fedt! Der var også nogen der vinterbadede i 
det kolde vand.  
Torsdag aften lavede lærerne en prank på os store elever ude i tel-
tene, det var ret spooky :-D Allan og Simon lavede en prank på os 
som gik ud på, at der var en lejrskole i nærheden, som havde set 
på et overvågningskamera, at et menneske gik og lavede påstyr 
ved dem. Men vi konstaterede at det ikke var os og det var også 
rigtigt. Lene fik et telefonopkald på sin mobil og de havde fundet 
ud af at det var en fuld fisker som lå ude på sin kutter og drak. 
Han kom ind på land for at lave påstyr og lavede klamme fiskelyde. 
Det hele var bare gas og vi faldt alle i med begge ben, det var me-
get sjovt. ;-D       
Aktiviteter: På stedet var der en fodboldbane og en volleyballbane 
og vi fik spillet en del. Der var også en skov hvor man kunne gå på 
en sti. Vi hyggede os inde med sjove aktiviteter og Lene fortalte 
historier om en lille flue som drillede mennesker, hun fortalte også 
om et menneske, som ville gøre en ræv tam og så blive venner. 
Alt i alt havde vi en rigtig god tur og vi glæder os allerede til næste 
år. 
 

 
Tekst:  Ka-
sper 5. klasse 
og Amelia 4. 
klasse     
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Jeg synes, at det var fedt at være på 
skuespilholdet, fordi det var anderle-
des end vi plejer – ikke et rigtigt tea-
terstykke, men med masse af kor og 
musik. 
Jeg synes det var fedt, at man var 
meget på ad gangen. Det var også godt fordi man kunne se, at alle 
var på hele tiden, og jeg synes, det var meget godt gjort af vinde-
ren. Jeg synes, det var meget fedt det der med at man kunne 
stemme på den der app.  
Jeg synes alle har gjort et godt stykke arbejde, og fedt at lærerne 
gad at lære 
os alle de 
sange, som 
vi skulle syn-
ge til skue-
spillet. 
 
Tekst: Oliver 
Buelund, 6. 
kl. 
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Jeg synes også det var 
mega godt og det var 
dejligt at man hele ti-
den var på og at man 
kunne stemme på dem 
man synes der skulle 
vinde og det var godt 
sunget af alle men det 
var ikke bare vinderen der gjorde et 
godt stykke arbejde men det var os 
alle.  
 
Tekst: Marcus Lillebæk, 1. klasse. 



20 

Der var flot pyntet op, både i Børnehaven og 
i Hallen, hvor man bl.a. også kunne se nogle 
plancher fra børnenes spændende hverdag, 
der viste ture ud i naturen og besøg hos 
Bondemand Jens. Udenfor var der hoppe-
borge, som flittigt blev brugt af børnene. 

Berit åbnede ballet med en flot velkomstta-
le, hvor hun lagde vægt på hvad Fole Natur-
børnehave indtil videre har opnået, og hvad 
de kan tilbyde vores børn i fremtiden - Der 
er ingen tvivl om at Fole Naturbørnehave er 
et godt sted at være! 

Over 200 børn og voksne mødte op til en 

fantastisk dag. Børnehaven havde et 
ønske om at få en helt speciel gæst til 
at komme og underholde, hvilket 
lykkedes takket være FFV. 

Dagens store begivenhed var nemlig 
Sebastian Klein og hans finurlige dyre-
venner. 

Fra Sebastian viste sig på matriklen og 
til han kørte igen, blev der skrevet 
utallige autografer og taget selfies på 
stribe. Og han tog sig tid til alle fans, 
både store og små. 
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På scenen blev vi præsenteret for en lille mus der fik fornøjelsen af at gå på line 
mellem Laura og Mikkel’s hoveder, til stor underholdning for hele publikum. Seba-
stian havde også sin meget talentfulde kanin med, som kunne hoppe fra stol til stol 
gennem en hulahopring. Trods stolene blev rykket tættere og tættere sammen, 
lykkedes det dog ikke helt uden hjælp… Og så havde han en lille bitte mus med som 
kom en tur i hans selvtillidsmaskine, og udviklede sig til en stor rotte. 

Publikum var absolut underholdt! 

7. og 8. klasserne var også mødt talstærkt op. Dagen var en oplagt mulighed til at 
tjene nogle penge til deres studietur, hvilket de klarede ved salg af kaffe og kage, øl 
og vand. 

Efter showet samledes børn fra børnehaven og deres familier i grillhytten ved multi-
banen, hvor der var mulighed for at grille sin medbragte mad. I mens legede børne-
ne forsat på hoppeborgene og multibanen. 

Tekst: Maria Dinesen – mor til Viktoria 2.klasse / PR Gruppe 
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Fole Friskoles venner samler midler til Fole Friskole og Naturbørne-
have, til anvendelse i forskellige projekter. Vi har blandt andet 
støttet arrangementet til børnehavens 1 års dag, ny legeplads på 
skolen. 
Midlerne skaber vi ved at samle dåser, som medarrangør til knal-
lerttræf og tema/julefrokost. Sidstnævnte har vi ikke afholdt i 
2017 men vil holde i 2018 igen. Så hvis I bakker op om disse ar-
rangementer støtter I også skolen og børnehaven. Dåseindsamling 
er den 1. lørdag i måneden, bor du i Fole stiller du din sæk ved 
vejen. Husk, at det kun er dåser anvendt til drikkevarer vi ta-
ger imod og helst aludåser. Vi ser desværre affald imellem også og 
det kan vi ikke byde vore frivillige indsamlere. Bor du ikke i Fole 
kan du aftale med mig om en evt. afsætning af dåser. 
  
Tekst: Morten Heuer Jørgensen, far til Liv, Signe, Aske og Storm / 
bestyrelsesformand FFV 
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Praktisk Info: 

Skolen er åben hver dag fra kl. 7.30.  
Tilsynet af elever foregår i skolens SFO. 
Fravær og andre beskeder skal ringes ind om morgenen til SFO’en. 
 
Fole Friskole                           Tlf. 74 82 29 32 
Fole Friskole, mobil                      Tlf. 51 54 93 94 
Fole Friskole, SFO                      Tlf. 71 75 79 32 
Naturbørnehaven                      Tlf. 74 82 29 33 
Naturbørnehaven, 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 
Line Thygesen Schmidt                      Tlf. 42 42 84 89 
Allan Schøning                       Tlf. 23 67 69 00 
Reni Fey Hallett                       Tlf. 40 49 52 91 
Karen Blomgren Thomsen                     Tlf. 42 60 60 52 
Anette Bolther Andersen                     Tlf. 21 64 70 67 
Trine Hobel                           Tlf. 28 65 92 71 
 
Fole Naturbørnehave: 
Afdelingsleder Berit Rogarth Lassen        Tlf. 40 57 92 85 
Simone Trans Hansen                      Tlf. 51 32 64 12 
Ulla Jessen Bøgen                      Tlf. 28 45 52 75 
 
SFO: 
Anette Bolther Andersen                     Tlf. 21 64 70 67 
Trine Hobel                           Tlf. 28 65 92 71 

Sekretær: 
Christina Lorentzen    Tlf. 25 36 11 10 

Rengøring: 
Lona Tagmose     Tlf. 29 66 25 43 

Skolens tilsynsførende: 
Peter Lawaets                                Email: info@remisen.dk 

Bestyrelsen: 
Formand: Thomas Vinther                     Tlf. 25 38 08 88 
Næstformand: Rikke Buelund                 Tlf. 25 14 64 75 
Karoline Skelmose Vingborg                     Tlf. 30 33 90 33  
Randi Schmidt                          Tlf. 40 76 13 34 
Jan Andersen                           Tlf. 61 69 74 00 
Casper Hartung-Struer                      Tlf. 42 16 92 30 
Claus Jensen                           Tlf. 61 39 28 83 
Maren Lotte Otte                       Tlf. 24 98 29 55 
Nicole Pedersen                       Tlf. 26 13 27 84 

Forældrerådet: 
Formand Thomas Jensen    Tlf. 28 34 96 65 
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Fole Naturbørnehave  
Folevej 25 
6510 Gram 
Tlf.: 74 82 29 33 
Tlf.: 30 28 19 86 
E-mail: berit@folenaturboernehave.dk 
www.folefriskole.dk 

Fole Friskole  
Folevej 29 
6510 Gram 
Tlf.: 74 82 29 32 
Tlf.: 51 54 93 94 
E-mail: lene@folefriskole.dk 

www.folefriskole.dk 


