Velkommen.

Vi vil her fra Klinte Natur og Idræts Friskole byde dig og din familie rigtig hjertelig
velkommen til Friskolen.
At gå i skole skal være sjovt, lærerigt og frem for alt skal det give dig lyst til at være
og tage del i fællesskabet.
Her på skolen sætter vi pris på ordentlighed. Du skal derfor være med til at skabe
gode relationer og være det bedste du kan være, både i klassen og over for dine nye
kammerater.
Vi hjælper hinanden - ingen bliver ladt alene.
Natur og Idræt er Friskolens fokus.
Vi skaber skoledage med faglighed, puls og udeundervisning.
Dagligt udfordrer vi krop og sind - hver dag har vi idræt hvor vi får pulsen op.
Vi inddrager naturen i undervisningen - både ved at arbejde i den og med den.
Som familie tilvælger I vores Friskole hvor man byder ind i fællesskabet og er med til
at skabe og udvikle.
Vi afholder arbejdsdage, arrangementer og festligheder - noget som alle tager del i.
Vi glæder os til rigtigt mange glade og lærerige stunder sammen med dig og din
familie.

Med venlig hilsen
Klinte Natur og Idræts Friskole

Friskolen
Klinte Natur- og Idræts Friskole læner sig op af Grundtvigs tanker om
livsoplysning og Kolds tanker om skole. V
 i vil gerne give det enkelte barn appetit
på livet ved at pirre nysgerrigheden og evnen til at undres. Med Grundtvigs ord
oplive barnet - samtidig med, at vi giver børnene oplysning om det liv, det
samfund og den kultur, vi er en del af. Sådan kan oplivning og oplysning gå
hånd i hånd.
På Klinte Friskole har hvert enkelt barn sin plads og sin betydning for
fællesskabet.
Vi støtter børnene i at indgå i udviklende relationer med både voksne og børn.
Hvert barn har sit eget særpræg, og når vi respekterer dette, giver vi på en
gang barnet frihed og ansvar. Frihed til at være sig selv og ansvar for, at andre
får samme mulighed.
Vi søger balancen mellem børnenes behov for at lære i fællesskab, og deres
behov for individuelt tilrettelagt undervisning. Hvert barn bliver mødt med
interesse og respekt, men samtidig med krav og forventninger - både fagligt og
socialt. Børn vokser af udfordringer, så vi tilstræber høj faglighed i både boglige,
praktiske og musiske fag
Fagene får først liv, når barnet og den voksne fordyber sig sammen - her skabes
engagementet, nysgerrigheden og lysten til at lære.
Friskole lægger vi vægt på at udvikle os og lære nyt. Børnene præsenteres for
en mangfoldighed af undervisningsmetoder, der tager udgangspunkt i, at børn
skal have mulighed for at lære med både krop og ånd.
Klinte Friskole er en vigtig institution i lokalsamfundet. Den fungerer som en
demokratisk forening, der består af alle familierne og skolekredsen, d.v.s.
tidligere forældre, bedsteforældre og andre der ønsker tilknytning til skolen. Det
betyder, at skolen er et nærværende og overskueligt fællesskab, der
understøtter børnenes faglige og sociale udvikling.
Friskolen er et fælles ansvar, hvor børn, forældre og medarbejdere deltager i
skolens liv. En deltagelse i et forpligtende fællesskab, der ruster børnene til et
aktivt medborgerskab i et demokratisk samfund.
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Hvem er Grundtvig og Kold?
N.F.S. Grundtvig var præst, historiker, digter og filosof og levede fra 1783 til 1872.
Han virkede i den periode, man kalder den danske guldalder, dvs. en periode hvor
der inden for al videnskab, kunst og filosofi skete en utrolig udvikling i Danmark.
Grundtvig skrev mere end nogen anden dansk digter nogensinde har gjort. Han
skrev om alt fra religion og filosofi over politik og samfundsforhold til pædagogik og
skoleforhold - og hans tanker inspirerede til en samfundsudvikling og udvikling inden
for skole og kirke, som gjorde Danmark til noget særligt både samfundsmæssigt og
skolemæssigt.
Kristen Kold levede fra 1816 til 1870 - altså samtidig med Grundtvig. Han skrev ikke
tilnærmelsesvis så meget som Grundtvig. Faktisk skrev han kun én bog om sine
skoletanker - ”Om Børneskolen” , men til gengæld en bog, der stadigvæk er meget
provokerende og kan være til stor inspiration for moderne lærervirksomhed. Var Kold
ikke skribent, var han til gengæld skolemand i praksis og var meget inspireret af
Grundtvigs tanker. Kold blev grundlæggeren af friskolebevægelsen i Danmark og var
faktisk også den første, der oprettede en efterskole - og hans højskole, som også var
en af allertidligste i Danmark, blev en model for højskolebevægelsen siden hen.

2

I kan af Friskolen forvente;
At det bliver en tryg og sammenhængende skoledag.
At børnene lærer selvstændig stillingtagen, medbestemmelse og ansvarlighed.
At børnene får en positiv, social holdning til andre mennesker og kulturer.
At der i fællesskabet også er plads til individualitet.
At børnene får kendskab til det omgivende samfund.
At børnenes miljøbevidsthed bliver styrket.
At vi vil udvikle et godt og nært forældresamarbejde.

Vi forventer at Jeres barn;

Møder forberedt i skole med mad i maven og orden i tasken.
Er engageret i undervisning, skoleliv og fællesskab.
Har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne.
Respekterer skolens grundlæggende værdier.
Behandler alle med respekt, herunder også skolens bygninger, inventar og materiel.
Er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, for eksempel at eleverne
hjælper med at holde skolen fin og pæn.
Har respekt for andres ting.
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Ud fra dette har vi opstillet følgende regelsæt, som til enhver tid må følges.
Elever og forældre forventes at have læst og accepteret skolens kultur.
-

-

-

Ord og adfærd, der kan virke anstødende, accepteres ikke, hverken overfor
elever, ansatte eller andre i og omkring skolen.
Elever skal følge ansattes anvisninger. Ved uklarhed om anvisningens
berettigelse har elever og forældre mulighed for at kontakte skoleleder for
nærmere udredning.
Elever skal møde til tiden for ikke at virke forstyrrende i timen. Ved fravær
meldes dette på mail til klasselæreren inden skoledagens start.
Fravær, der ikke omhandler sygdom, aftales med skoleleder. Det er
forældrenes og elevens eget ansvar at samle fagstoffet op i perioder med
anmeldt fravær.
Alle udviser kammeratlighed og omsorg for hinanden.
Vi forventer, at eleverne har en god og sund madpakke med til skoledagen.
Der er mobilfri zone på skolens grund for eleverne. Mobilerne afleveres hver
morgen på skolens kontor inden skolestart.
Skolen påtager sig intet ansvar over for beskadigelse eller bortkomst af
mobiltelefoner eller andet it-udstyr
Medbragt legetøj er kun tilladt ifølge aftale med klasselæreren og SFO.
Rygning og alkohol på skolens grund er ikke tilladt.
Elever må ikke forlade skolens grund inden for skoletiden. Efter skoletid
ophører skolens ansvar for eleverne

Tilsidesætter en elev sin pligt til god orden og opførsel ifølge skolens kultur
og regelsæt, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig
virkningsløse, kontaktes hjemmet for i samarbejde mellem skolen og forældre
at forsøge at få stoppet den uhensigtsmæssige adfærd.

Ødelægges der noget på skolen, skal det erstattes af barnets forældre.
Ødelægger man en andens materiale, f.eks Ipad mv. erstattes det af det barns
forældre, som ødelagde det
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Skolens kostpolitik

God mad er vigtig for en god dag!
Derfor er det også vigtigt at vores elever har en nærende madpakke med hver dag.
En nærende madpakke kan se meget forskellig ud. Derfor er det vigtigt at vi giver
eleverne en forståelse for hvad sund mad er.
● Dette gøres blandt andet i undervisningen og på maddag.
Mad spiser vi sammen, da madpakken er et naturligt samlingspunkt. Vi gør det for at
styrke de sociale relationer og indretter derfor de sociale rammer til at indbyde til
samling.
● Personale går derfor forrest og spiser sammen med eleverne.
● der er 10 minutters formiddagspause samt 15 minutters frokostpause hvor der
skal holdes bordskik.
Der er forskel på hverdag og fest!
● Slik og sukkerholdige snacks høre ikke til i skoletasken – i stedet er frugt og
grønt et godt alternativ til den lille sult.
● Fødselsdage og mærkedage er vigtige at markere – derfor må eleverne godt
dele noget sødt ud i deres klasse, hvis dette ønskes.
Det er vigtigt at holde væskebalancen vedlige.
● Det eneste eleverne drikker er vand.
Det er forældrenes ansvar at følge skolens kostpolitik og at give sit barn en god og
nærendende madpakke med.
● Eleverne skal ikke stå til ansvar for hvad deres forældre har kommet i deres
madpakke.
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Skolen kostpolitik er en i direkte forlængelse af kommunens kostpolitik, samt
retningslinjer for hvad sund kost er.
Vi har kost på skemaet i forskellige perioder, og lærer her om hvad forskellige
madvarer indeholder samt hvad sund kost er.
● Når vi samles om at spise kommer madpakken i centrum. Således får alle tid,
mulighed og ro til at få spist. Samtidig er det et rum for at relationer på tværs
af alder og klassetrin kan opstå.
● Børn har ikke godt af for meget sukker (eller voksne for den sags skyld). Da
det får blodsukkeret til at svinge, hvilket påvirker humøret, og man føler sig
træt hele tiden
Et stabilt blodsukker opnås ved hele tiden at have lidt mad i maven. Gerne
grøntsager & fuldkorn.
-Samtidig skal det være plads til at fejre hinanden. Og I Danmark har vi
tradition for at gøre dette ved at spise noget. Samtidig føler eleverne at der er
noget specielt over dagen, når de kan få lov at dele ud i deres klasse.
● Alt levende har brug for vand. Derfor drikker vi kun vand.

Maddag
Hver onsdag er der mad-dag på programmet.
Denne dag har eleverne ikke madpakke med - der serveres formiddags-, frokost og
eftermiddagsmad.
Maden bliver tilberedt i skolekøkkenet af en ansat og en elevgruppe.
Ved at eleverne deltager, giver det dem en god forståelse for hvad de putter i maven
- at det er vigtigt at bruge gode, sunde råvarer i madlavningen.
Menuen bliver offentliggjort på vores facebookside der hedder forældreforum.

6

I henhold til gældende lov: ”Lov om røgfri miljøer” har skolen vedtaget
følgende rygepolitik.
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken for børn og unge, ansatte eller
gæster, både indendørs og udendørs.
Dette gælder også i forbindelse med skolens fester og private arrangementer, eller
ved udlån/udlejning af skolens faciliteter.
Elevernes rygeforbud gælder også uden for skolens område for de elever, der må
forlade skolen i forbindelse med frikvarterer eller pauser i undervisningen.
Det er ikke tilladt for skolens elever at ryge på lejrskoler og på ekskursioner.
Alkohol
Der er et generelt alkoholforbud for skolens elever. Dette gælder også på lejrskoler,
på ekskursioner og i forbindelse med traditionelle elevarrangementer holdt på
skolen.
Forældrearrangerede elevarrangementer
Der serveres og indtages ikke alkohol til sammenkomster af nogen art på skolen.
Skolens ledelse har sammen med skolens ansatte det overordnede ansvar for,
at skolens ryge- og alkoholpolitik bliver overholdt.
iPads og mobil
iPad skal være klar til brug og med i tasken hver dag, når eleverne møder i skole.
iPads benyttes udelukkende i læringssammenhæng anvist af læreren.
Opdages der at eleverne benytter iPad’en i andre ikke skolerelaterede
sammenhæng, inddrages iPad`en.
Mobiltelefon indleveres på skolens kontor hver morgen inden skolestart.
Kun i særlige tilfælde - og i overensstemmelse med leder og lærer - kan der gives
tilladelse til at eleven må benytte mobilen.
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Skolens bus
Tilmelding af bus sker online eller ved henvendelse til kontoret.
Der foreligger en fast rute, som kan ændres efter behov.
Skolebussens rute er med henblik på:
At have en fast morgen og eftermiddags rute.
At ungerne er trygge ved dem der henter og bringer dem.
At have en bus skal være økonomisk rentabelt for Friskolen.
Skal eleven ikke med om morgenen er det vigtigt at give chaufføren besked om
dette inden kl 06.30 på sms
Christian Chauffør - Tlf: 2667 6717
Pr. 1. februar 2016 - Pris: 250 kr. pr. måned pr. familie

Skolebuskort
Alle elever der bor i Nordfyns Kommune skal udfylde et skema til buskort.
Man benytter sit buskort med to zoner til et fixpunkt, hvor man kan blive samlet op af
skolens egen bus. Nogen lokalruter kører direkte til Nørreby, og derfor er der ikke
opsamling af skolens bus.
Friskolen lægger også op til forældrekørsel og samkørsel, for at mindske tiden i en
bus. Der kan hentes skema til at søge om lokal buskort på kontoret.
Bortkommer skole-buskortet, skal dette meddeles til kontoret. Erstatningskort koster
kr. 100,-.
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Priser pr. 1. januar 2016

Indmeldelsesgebyr

1000 kr.

1. barn pr. måned

1100 kr

2. barn pr måned

900 kr

3. barn pr. måned

600 kr

4. barn

gratis

Til elever i Søren Kierkegaard ydes der
en rabat på 300 kr.

800 kr

maddag pr. måned

54 kr.

SFO morgen (06.30 - 08.15)

600 kr

SFO eftermiddag (13.30 - 15.30)

600 kr.

Begge moduler

1200 kr.

Sfo klippekort (10 klip)

350 kr

Førskole (1.marts -1. juli)

1895 kr.

skolens egen bus pr. husstand

250 kr.

Søskenderabat:
For familier med mere end et barn i skolefritidsordning eller Før-Skole ydes der
søskenderabat. Der betales fuld pris for den første barn og dernæst ydes der 50% rabat
af betalingen for øvrige pladser. For at få søskenderabatten, skal søskende bo i samme
husstand.
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Betaling:
Betaling af skolepenge foregår en måned forud i alle årets 12 måneder på skolens
konto: reg. 6860 konto nr. 1149187
Man vil modtage faktura hver måned på mail.
SFO og bus betales ikke i juli måned.
Maddag betales ikke i juli måned. Beløbet er udregnet således at det er lige fordelt hen
over skoleåret.
Manglende betaling
Ved overskridelse af forfaldsdatoen med 30 dage, fremsender skolen 1. rykker med
anmodning om øjeblikkelig betaling + krav om et gebyr på 100,Hvis denne anmodning ikke efterkommes inden 8 dage, fremsendes 2. rykker med
krav om et gebyr på kr. 100,Hvis der fortsat ikke sker betaling inden 8 dage fra fremsendelsen af denne rykker,
fremsendes 3. rykker med et gebyr på kr. 100,Hvis der fortsat ikke sker betaling, vil elevens fremtidige tilhørsforhold til skolen blive
taget op på førstkommende bestyrelsesmøde
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt, med en måneds varsel, til den 1. i en måned. Der
betales skolepenge i opsigelsesperioden.
ARBEJDSDAGE ER OBLIGATORISKE
4 gange årligt afholder vi obligatoriske arbejdslørdage - 2 før sommerferien, 2 efter.
Her mødes vi på skolen, hvor vi starter med morgenkaffe og uddeling af dagens
projekter.
I løbet af dagen er der sammenskuds-frokost.
Arbejdsdagene oser altid af hygge og dejlig stemning.
Er man forhindret i at deltage på disse arbejdslørdage kan man kontakte friskolens
workteam og således selv melde ind med en dag hvor man kan komme og hjælpe
med en opgave. Workteam består af et par af forældrene der, i samarbejde med
lærerne, skaber et overblik over hvad der skal laves af projekter/nye tiltag/ændringer
på skolen.
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Fællesspisning
Ca. hver 3. måned mødes vi en fredag fra kl. 18:00 til ca. 21:00 på skolen til
fællesspisning.
Hver familie medbringer en ret til 4 personer der indgår i en fælles buffet.
Ved nogle af arrangementerne står eleverne for underholdningen; alt lige fra små
gymnastik-shows til mini-koncerter.
Der tages nogle gange højde for fredagens Disney-sjov - med popcorn og hygge.
Aftenerne er altid utrolig hyggelige - der er en dejlig afslappet stemning blandt
skolens forældre indbyrdes. Der vil altid være et par lærere samt nogle fra skolens
bestyrelse til stede.
Datoer for skoleåret 2016 - 2017
(der er forbehold for ændringer i deltagelse af personalet)

Dato

Emne

Lærerdeltagelse

11. september ‘16

Fjordens dag
(frokost)

alle

28. oktober ‘16

Halloween fest

Dorthe H & Ina

20. januar ‘17

Vinterfest

Elke og Adelheid

10. marts ‘17

Musical

Flemming og Dorthe B

19. maj ‘17

Majstangsfest med jazz

Jan og Dorthe H

16. juni ‘17

Danseopvisning

Ina og Dorthe H
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ferieplan skoleåret 2016-2017-2018

Skolestart

8. august ‘16

Efterårsferie

17.-23. oktober ‘16

Juleferie

19. december ‘16 - 2. januar ‘17

Vinterferie

13.-19. februar ‘17

Påskeferie

10. april - 17. april ‘17

Store Bededag

12. maj ‘17

Kristi Himmelfartsdag

25. maj ‘17

Fridag

26. maj ‘17

Pinseferie og Grundlovsdag

5 juni ‘17

Sommerferie begynder

torsdag den 22.. juni ‘17
Vær obs på at sommerferien starter en dag
tidligere
i alt 202 skoledage

Skolestart

14. august ‘17

Efterårsferie

16.-22. oktober 2017

Juleferie

20.december - 1. januar 2018

Vinterferie

12.-18. februar 2018

Påskeferie

26. marts - 2. april 2018

Store Bededag

27. april 2018

Kristi Himmelfartsdag

10. maj 2018

Fridag

11. maj 2018

2. pinsedag

21. maj 2018.

Grundlovsdag

5. juni 2018

Sommerferie begynder

22. juni 2018
i alt 198 skoledage
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Kontakt
Klinte Friskole, Klintevej 48A, 5400 Bogense tlf 3132 1677 www.klintefriskole.dk
Ønsker du kontakt til en ansat?
Elke Paul
ep@klintefriskole.dk
Tlf 2618 4820

Adelheid Schomerus
Adelheid@klintefriskole.dk
tlf: 5022 4531

Dorthe Hansen
dorthe@klintefriskole.dk
Tlf 5178 3575

Pauline Gade
skoleleder@klintefriskole.dk
tlf: 6166 6636

Anders vikar

Christian Sandbeck
chauffør
tlf: 2667 6717

Ina Heidner
ina@klintefriskole.dk
tlf: 2365 4790

Dorthe Belek Thomsen
dortheb@klintefriskole.dk
2692 6822

Jan Abelstedt
jan@klintefriskole.dk
tlf: 2684 8720

Ronny Pedersen
pedel
rp@klintefriskole.dk
2448 4511

kontoret
kontoret@klintefriskole.dk
3132 1677
Mellem kl 9-11

Ronni Jensen
pedel
2266 3401

Anders Wognsen
speciallærer
aw@klintefriskole.dk
tlf: 2298 2319

Jette Nissen
rengøring
2019 5766
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Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med
denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler.
Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i
overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler
mv.” og skolens vedtægter.
Ønsker du kontakt til bestyrelsen kan du henvende dig på understående mail.
bestyrelse@klintefriskole.dk
medlemmer:
Formand: Mogens Jensen - far til Johan og Alexander F.
Næstformand: Karen Jeppesen Schnell - mor til Mille
Kasserer: Niels Bo Nielsen - skolekredsen
Medlem: Jesper Hansen - bonusfar til Alfred og August
Medlem: Marianne Lund Rasmussen - mor til Iben og Helene
Medlem: Lisbeth Baungaard - mor til Oliver, Julie og Tobias B.
Medlem: Kell Therkildsen - far til Jeppe Emil
Suppleant: Mette Rousing - mor til Christian R.
Suppleant: Susanne Sievers - mor til Alexander S.

På facebook har skolen et forældreforum hvor der kan formidles både stort og
småt.
Klinte forældreforum: https://www.facebook.com/groups/767092396729005/
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