Velkommen på Skjern Kristne Friskole
En skole med liv, respekt og trivsel
Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og
45 voksne.
Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen. Det betyder, at det
enkelte barn bliver mødt, dér hvor det er, både socialt og fagligt.
Skjern Kristne Friskole er udsprunget af missionsbevægelserne inden for
Folkekirken. Det betyder, at vi værner om og forkynder den kristendom,
der udspringer herfra.
Vi lader hverdagen blive præget af kristne værdier som: Ligeværd,
tilgivelse, forståelse og respekt.
Vi bruger og opmuntrer en positiv omgangstone. Vi accepterer ikke råt
sprogbrug.
Vi forventer ikke, at alle skolens elever og forældre har en kirkelig tilknytning. Men vi forventer, at
man respekterer skolens holdning.



Vi tror, at Gud har skabt verden farverig og mangfoldig.



Vi tror, at Gud har skabt børn nysgerrige med lyst til at udforske verden.



Vi tror, at en god skolegang giver mod på og evne til at engagere sig som medborgere lokalt og
globalt.

Ord der giver mening på SKF
Jesus
Vi forkynder det positive budskab, at Gud elsker alle mennesker og vil frelse os gennem tro på Jesus. Vi
mener, at kristendom har en afgørende betydning for den enkelte og for kulturen, og derfor har alle klasser
to timers kristendomsundervisning om ugen (undtagen 7. klasser, der går til konfirmationsforberedelse).

Faglighed
Vi lægger vægt på, at alle børn får lært mest muligt.
Som friskole deltager vi frivilligt i nationale test, og vi er
stolte af at klare os over landsgennemsnittet.

IT
Vi udnytter elektroniske muligheder i undervisningen
bl.a. vha. elektroniske tavler og Ipads, som skole har
flere klassesæt af. I 6.-9. klasse forventer vi, at eleverne
har deres egen pc med.

Forskellighed
Børn, familier, kulturer er forskellige. Også på SKF. Vi møder børn med respekt for deres livssituation.
Vi formidler, at alle er lige og har uendelig værdi. Det betyder, at både børn og voksne må respektere
andres tro, kultur, race og familie-mønster.
Vi fastholder og videregiver et kristent syn på familie og livsstil.

Anerkendelse
Vi anerkender det enkelte barn og tager
udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Vi
fokuserer på, at den enkelte er en del af et
fællesskab og har et passende ansvar for det.

Klasser
Ingen klasser på Skjern Kristne Friskole har flere end 24
elever. De fleste klasser har færre.

Ro og respekt
Det skal være rart at blive undervist, og derfor skaber vi den
arbejdsro, der er nødvendig i timerne.

Vi lærer eleverne, at det er at vise respekt både over for læreren og sine kammerater, når man følger
lærerens anvisninger.

Undervisning og arbejdsglæde
Vi anvender mange forskellige metoder i undervisningen. I de yngste klasser arbejder vi blandt andet med
værksteder. Det vil sige små, klart afgrænsede, praktiske øvelser,
som giver barnet mulighed for at lære ved hjælp af alle sanser. Det
tilgodeser mange børns forskellige behov.
Alle lærere er uddannede i at undervise ved hjælp af såkaldt
”cooperative learning” (læring i fællesskab). Det er en
undervisningsform, som vægter, at alle elever er aktive i
læringsprocessen. Det giver langt mere aktiv undervisning til den
enkelte. Og det skal opleves!
Hvert år arbejder hele skolen sammen i en emneuge. Det giver
både viden, oplevelser og et styrket fællesskab.
I løbet af et skoleår har hver klasse ca. 6 fagdage, hvor klassen
koncentrerer sig om ét fag. Det løfter både det faglige niveau og
børnenes arbejdsglæde.

Musik
Vi synger, ja vi synger, så hele gulvet gynger….!
Musik har en høj prioritet på Skjern Kristne Friskole. Vi har morgensang hver dag, alle børn prøver at spille
på vidt forskellige instrumenter, vi har fælles sangtimer, og alle klasser skiftes til at optræde med
musikalske indslag til blandt andet julefesten og
forårsfesten. Fra 6. kl. kan man vælge musik som valgfag.

Forældre - og samarbejde
Vi tror på, at et godt og tæt samarbejde med forældre
er det bedste fundament for børns trivsel. Alle
forældre inviteres til samtale om deres barns faglige og
sociale udvikling og til forældremøde i klasserne.
Fem gange om året inviterer vi til forældredag, hvor de
som har mulighed for det, kan følge en almindelig
undervisningsdag.
Man er også altid velkommen til at kontakte lærerne, hvis man har behov for uddybning eller afklaring i
relation til barnets hverdag på skolen.

Alle forældre får adgang til hjemmesidens forældre-intra, hvor man kan se sit barns lektier, ugeplan,
eventuelle skemaændringer og meget mere. På forældre-intra kan man også maile til lærerne og de øvrige
forældre.

Forældre – og frivillighed
Der er tradition for engagerede forældre på Skjern Kristne Friskole. Hver klasses forældre vælger en
repræsentant til forældrerådet, som har stået for adventsmarked,
cykelsponsorløb og sommerfest.
Skolen forventer ikke, at forældre er aktive i den daglige drift eller i
den løbende vedligeholdelse. Vi har fastansat pedel og
rengøringspersonale.
For dem, der har lyst, er der mange muligheder for at leve med i
hverdagen. Det kan være som ekstra voksen på tur, i en projektuge, i
forbindelse med et særligt emne.

MAS
På Skjern Kristne Friskole underviser vi i MAS, MedAnSvarlighed. Hver
klasse arbejder f.eks. med at definere sine egne mål og regler for en
god hverdag. Det overordnede tema varierer fra år til år og kunne
f.eks. være ’fællesskab’, hvor hele skolen arbejder med temaet på tværs
af klasser og årgange. Skolens anti-mobbestrategi er også en del af MAS.

En god begyndelse
Når børn begynder i 0. klasse på Skjern Kristne Friskole bliver de mødt med stor venlighed, interesse og
tydelige rammer om deres skoledag. Vi lægger vægt på, at dagene skifter mellem leg og læring. De fleste
børn vil gerne i gang med at gå ”rigtig” i skole, og vi giver dem derfor bøger med det samme, og vi legetræner hurtigt både bogstaver og tal.
Hverdagen bliver desuden struktureret, så børnene hurtigt vænner sig til små perioder med arbejdsro og til
at følge lærerens anvisninger. Det giver en positiv og rar atmosfære, som børnene stortrives i. Det viser
erfaringen.

Krop og sundhed
Vi har udeordning, så alle til og med 7. klasse skal
ud i frikvartererne. Alle elever deltager i særlige
idrætsdage for hele skolen, en om sommeren og
en om vinteren, og vi deltager i skolernes
motionsdag.

Til daglig må man ikke have slik og sodavand med i skole. Der er køleskabe, så alle kan holde sin sunde
madpakke frisk.

Samarbejde med kommunen
På lige fod med folkeskolerne samarbejder vi med sundhedsplejerske, skoletandplejen, skolepsykolog og
PPF (Pædagogisk, Psykologisk Fagenhed).

Interesseret i Skjern Kristne Friskole?
Besøg os, ring eller mail
Forældre og børn er meget velkomne til at besøge os. Kontakt os gerne på forhånd, så besøget
kan give en realistisk oplevelse af skolen.
Vi optager elever på alle årgange, når der er plads i klassen. Lige nu er der stadig plads i alle
kommende 0.klasser.

Alle elever og deres forældre er til en samtale med skolelederen og en lærer, inden de bliver
optaget på skolen. Skolen har gode lokaler. Udenfor har vi god plads til leg og idræt. Vi nyder godt
af vores nabo Fredsskoven, som både bliver flittigt brugt af SFO-børn, i forbindelse med
undervisning og i frikvarterer.

