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Skolens dagligdag

Vi lægger vægt på høj faglighed og kreativitet og anser
det som en naturlig forudsætning, at børn, unge og
voksne trives i fællesskabet.
Derfor er respekt, tryghed, tillid og ansvar nøgleord
i dagligdagen på Vedsted Friskole.
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Vi vægter alle fag lige for at skabe en
stærk grobund for børnenes mulighed
for at dygtiggøre sig og blive optaget
af forhold og aktiviteter uden for dem
selv, farver og lyde, ord og tal, natur
og kultur, kærlighed og politik.
Skemaet er organiseret med almindelige undervisningsuger og temauger.
Efter skolens målsætning og tradition
lægger vi også stor vægt på fortælling
og drama for alle klassetrin.
Kreative og praktiske færdigheder at
lime og læse, at skrive og spille bold,
at rime og regne, at synge og sy, at
sætte kommaer og kaste spyd, at feje
og feste hører med til skolens hverdag.
Vi vil skabe de bedste læringsforudsætninger for børnene, derfor vægter vi
faglighed og trivsel højt.
Skolen er en prøve- og karakter fri skole.
Vi bedømmer ikke eleverne med test og
tal og udbyder ikke afgangseksamen.
Vi evaluerer løbende med eleverne for
at sætte individuelle mål.
Disse evalueringer finder bl.a. sted i

den daglige undervisning og er mere
formaliseret, når vi én til to gange om
året evaluerer med forældrene og i
de ældste klasser både med elever og
forældre til samråd, hvor de fleste af
elevens lærere er til stede.
Når eleverne forlader skolen efter 9.
eller 10. klasse, får de hver et omfattende afgangsbevis.
Her beskrives elevens standpunkt i
samtlige fag fra 8. klasse, herunder også
valgfag og frivillig undervisning i skolens musik- og billedskole samt en
evaluering af elevens projekt og en
almen udtalelse, der beskriver elevens
personlige kvaliteter og tilgang til skoleforløbet.

Vedsted Friskole

V

edsted Friskole er en grundtvig-koldsk grundskole
med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover
fagligheden udvikler deres kreativitet og personlighed,
følelser og forstand, håndelag og ånd, og giver dem
en fælles baggrund for at anskue tilværelsen.
Skolen vil bidrage til at gøre børnene til selvstændige
mennesker med mod på livets udfordringer, med tro på
egne muligheder og respekt for andre.

Musikskole og billedskole
Vi har vores egen musik- og billedskole
som udbydes som et fritidstilbud til skolens elever og andre interesserede.
Undervisningen er lagt i forbindelse
med elevernes ordinære skema og her
kan de modtage instrumentalundervis-

- Et godt sted at være
er et godt sted at lære!

ning, sang, kor og sammenspil i mindre
grupper og tegne, male, modellere og
udtrykke sig i forskellige materialer.

SFO
Efter skoletid og i ferier tilbyder vi skolefritidsordning. Denne tid er et ”fristed”

”

Tænk hvis vægge kunne tale… Hvis Vedsted Friskoles 118 år
gamle mursten kunne det, ville de fortælle historien om en lille
friskole i en lille by med en stor betydning for et stort antal mennesker.
For på Vedsted Friskole er der magi i luften, visdom i bøgerne,
fællesskab på tværs og nærvær nok til alle.
Jeg glemmer aldrig de værdier, oplevelser og venner jeg fik i løbet af
de 10 vigtigste år af mit liv. Vedsted Friskole er en skole med historie,
en skole med liv, en skole med værdi – en skole for dig!
Mathias Holmsgaard, elev fra 1998-2008.

for børnene, hvor der er mulighed for
at lege. Det har stor betydning for os,
at det enkelte barn får oplevelsen af,
at alle er en vigtig del af fællesskabet
og vi giver derfor plads til leg både ude
og inde efter barnets eget ønske.

Rejser og ekskursioner

Skolens bygninger

Skole og hjem

I løbet af de 11 skoleår arrangerer
vi adskillige ekskursioner og rejser både
i ind- og udland. For tiden rejser vi med
jævne mellemrum til Sønderjylland/
Nord Tyskland med 5. og 6. klasse,
København med 8. – 10. klasse
og London med 8. og 9. klasse foruden alle de ture vi ellers kan komme
på i skolens opland og nærområde.

Da skolen er udviklet gennem mere end
115 år, er de bygningsmæssige rammer en broget, men hyggelig ‘landsby’.
Vi råder over alle de fornødne faglokaler, samt en meget fin idrætshal.
Vedsted Forsamlingshus, der bl.a.
udlejes til div. arrangementer, tilhører
også skolen. Skolens forældre hjælper
pedellen med at vedligeholde skoles
bygninger på arbejdslørdage som bliver afholdt når noget trænger.

Samarbejdet mellem forældrene og
skolen bygger på gensidig tillid, og
forældrenes engagement i skolen befæster børnenes tryghed i det daglige.
Ud over de regelmæssige samtaler
mellem forældre og lærere om børnenes skoleforhold, mødes forældrene på
skolen til flere årlige arrangementer og
til daglig er der altid kaffe på lærerværelset til alle der kommer indenfor.

Samarbejde med
børnehave
Vi har dagligt et meget tæt
samarbejde med vores nabo,
Børnehaven Landsbyhaven,
som vi deler skolegård og andre faciliteter med.
Samarbejdet skaber basis
forhelhed i børnenes dag og
understøtter en god overgang
mellem børnehave og skolesamtskole og fritidsordning.

Skolens styring
Skolen tilhører forældrene som
betaler skolepenge. Efter Friskoleloven modtager skolen
desuden statstilskud.
Disse midler samt de ekstra
indtægter skolen kan tjene drives skolen for.
Skolens ledelse er organiseret i en forældrebestyrelse og
en skoleledelse.
Forældrebestyresen, der vælges af for-ældrene og skolekreds har det overordnede

ansvar for skolens organisation, drift
og økonomi. Det pædagogiske ansvar
påhviler skolens leder.

Baggrund
Vedsted Friskole blev oprettet i 1893 i
en tid, hvor folkelige bevægelser
forlangte, at menneskene fik ret til at
tage hånd om deres egne forhold.
Grundtvigs og Christen Kolds tanker
om den rette måde at drive skole på
er stadig rettesnor for friskolen, men
vi fortolker dem selvfølgelig ind i vor
egen tid.

Bus
Skolen har ikke sin egen skolebus, men
da vi ligger midt i Birkelse, så kører NTs
linie 70 lige forbi.

Skoleindskrivning henvendelse
Vi anbefaler, at familier som ønsker at
benytte friskolen skriver deres børn ind

på skolen i god tid eller bare er blevet
interesseret om at høre om vores skoletilbud. Ring til skolen eller send en
mail, hvis I ønsker at høre nærmere.
Ring og hør om mulighederne for
netop jeres familie.
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At lære for læringens skyld og ikke for kun at skulle
præstere, er noget af det vigtigste jeg har fået ud
af min skolegang på VF. Det, og så at kunne tænke kreativt
og turde gøre noget anderledes.
Jeg tror, at det at jeg kommer fra netop Vedsted Friskole
gør, at jeg ikke er så fokuseret på karakterer, men koncentrer mig mere om at gøre mit bedste. Jeg har altid set det
som en ekstra ressource, at jeg kom fra friskolen. Jeg har
faktisk altid været en smule stolt over det.
Rikke Larsen 25 år
Færdiguddannet lærer i sommeren 2012
Vedsted Friskole fra Bh. Kl. - 10 klasse.
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