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Stiftende generalforsamling for 

" Stadii-Vederse Friskole" 
9. april 2013 



'<ellesska
0 
er I.Jd fra '<Hat· 

1
0ner. 

:/ 09rr,ed 8 
. d. ·klasse 

agen: regie 

r, rr,I/Jdet;d Osv ~ ; hverda9en 

Jll\fsl'Jill 

1en 

!og sa 
,. nJaroeide 
:~:19 lligt;91 

'Onen 

0~ 
()et e,.o 

le"' .,., 
e"tte .,lie. 

!i !''Ill 'i ljl !! Ill; t'H.l!' 1: I i H l I I I, I'll 
jl !l ij t!rl ~··,'I if l• 11!'1!. ;I I il ., I . . !l 'l !I ,, 
l! !, h il.!, l11 l. !i tilt!. 

~ o,.t1 tie 
6'/"tt ~~"" o,.. 

.c-"t!l!. t1e11 "' ~~.11 s~~~~ 'If 
e$$~ et/6 ~,.~ 

.,..~6 e"' ve; s. et ~e, ;,'tfe 
il~>.. et,.e .• ,, o .. 

~t. ·~~~ ~ ~,.~ e,.11 0111 'Y..r~ "tt~ 
~~o f!tt/. et/ 

"ill 011, 
so,.. 

4,,. ~ 
l\lil t. "il,. 

~,. 

N 
Q) 

a 
a.. 
~ ;~E ,, .. ,, .. 



''STADIL/VEDERS0 FRISKOLE'' 

Til og med 8. kl. 

Beliggende i den nuvcerende 
StadiiNederse skoles lokaler 

\ 



en bedste friskole i D 

Ambities: vil mere end hvad alternativerne 
er, nar chancen nu er her. 

Hvorfor: Bedste start pa livet, udvikling, 
sa m men hold. 

Derfor: Taenke ud af boxen. 





Enhederne 
(Dagpleje-del for de 0 til 3 arige) 

B(l)rnehave-del for de 3 til 6 arige 

SFO-del for alle 

Skolen 

Fleksible abningstider 



Grundtvig I Kold 

Det levende ord skal have en fremtrCEdende rolle: 

FCEIIes morgensang og fortCEIIing: 
- sang, fortCEIIing, myter, sagn, eventyr, kultur, 
historie. 

- ogsa fra kristendom, forstaelse for den vestlige 
kristne kultur, ma ikke VCEre forkyndende pa 
nogen made. 



FAGLIGHED 
Vi skal ligge over landsgennemsnittet i forhold 
til elevernes kunnen. 

- solid undervisning 
- udfordrende ud fra niveau, interesse og evner 

- undervisning pa tvrers af klasser 
- mulighed for fleksibel skemalregning 

- afvekslende, sprendende - ogsa bruge nye 

lreringsmader fremfor traditionel 
- brug af IT i hverdagen 

- alle kan komme i lektiecafe 
- Leve op til folkeskolens "Frelles mal" 



Glcede ved bevcegelse og sundhed 

Udvikling af motoriske fcerdigheder og 
koncentration + sociale relationer 

Ekstra idrcet og bevcegelse i hverdagen. 

Lave fcelles gymnastikopvisning 

Have fokus pa sundhed 



NATUREN 
Respekt for vores skenne natur 

- Naturen skal indga som element i 
hverdagen (dagpleje, bernehus, 
skole) 
- Eksisterende rig mulighed for leg, 
aktivitet og bevcegelse 
- det abne "klasselokale" 
- naturfagligt indsigt og forstaelse 



International 
Lokal skole - globalt udsyn 

Forscette og videreudvikle 

- kontakt til udenlandske skoler/klasser 

- E-twinning I udveksling 

- kommunikation via IT 

- Engelsk undervisning sa tidlig som muligt 



F~LLESSKAB/SAMARBEJ DE 

- Vi skal dyrke frellesskabet, skabe relationer pa 
tvcers af alderstrin ud fra oplevelser, 

undervisning, arrangementer i store og sma regi 

- Fokus pa social kompetencer 

- Vi har plads til alle. 

- Samarbejde med: Efterskoler, foreningslivet, 
virksomheder, friskoler i ncerheden, 

udenlandske skoler - en aktiv del af samfundet 



ANSVAR 

Vi indgar alle i fcellesskaber ud fra relationer. 

- Den r0de trad: til og med 8.klasse 
- Faste rammer for dagen: regler, m0detid osv 
- Plads til alle 
- Tryghed og omsorg i hverdagen 
- Tillid og respekt 

- Medansvar for lceringen 
- Forreldre engagement og samarbejde 
(medejerskab) - daglig dialog vigtigt 
- Forreldreindragelse I invitationen 



Pa den lange bane 
Egen bus 

Egen madordning 
Forsamlingshus + fartdcempning 

Nye faciliteter til undervisning 
Multisal (i stedet for gymnastiksal) 

Udend0rs faciliteter til bevCEgelse 

Vuggestue 





Overordnede ord 
Det levende ord samarbejde 

Faglighed 

Glceden ved bevcegelse og sundhed 

Faellesskabet Tryghed/omsorg 

Sa m men hold 
Ansvar 

International 
Natur 



Skolens formal 
Stadil-Veders0 friskoles formal er at drive en 
institution efter de til enhver tid greldende love og 
andre retsregler for friskoler og private grundskoler 
m.v. 

Ud fra et Grundtvig-Koldsk livssyn s0rger Stadil
Veders0 friskole for den r0de trad til og med 8. klasse. 

Malet er, at b0rnene kan bega sig godt i det danske 
demokratiske samfund og indga i et ligevrerdigt 
samvrer med andre mennesker. 

N0gleord som faglighed, ansvarlighed, personlig 
udvikling og sociale kompetencer vil have en 
fremtrredende plads i institutionens virke. 

Idrret, sundhed, internationalt udsyn samt naturfaglig 
indsigt og forstaelse vil indga i hverdagen. 


