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Friskolen Østerlund – en håndbog for børn og forældre 

 

Velkommen til Friskolen Østerlund, vi er glade for, at kunne byde dig 

velkommen i vores ”Friskole-familie”. I denne familie foregår der en 

masse. Denne håndbog er ment som en guide ift. vores retningslinjer, 

regler og traditioner. Har du uddybende spørgsmål til nedenstående, er 

du mere end velkommen til at tage kontakt til skolen.  

 

A: Altafgørende fællesskab 

 

 

Du har valgt Friskolen Østerlund! Det er vi så glade for! For at det skal fungere optimalt må vi have 

fokus på det gode og altafgørende fællesskab. Vi synes det er rigtig vigtigt, at vi kender hinanden, og 

har det godt sammen. Vi vil derfor gerne være en skole hvor man giver plads til hinanden og 

hinandens forskelligheder, hvilket også indbefatter, at vi altid taler pænt og ordentligt til hinanden. 

Det er vigtigt for os, at omgangstonen er god og sober, og at alle synes, det er rart at komme i skole 

hver dag. 

Desuden ser vi det som en selvfølgelighed, at skolens elever møder med en positiv indstilling til 

skoledagen, undervisningen og kammeraterne. Ligeledes møder forældrene positivt indstillet til det 

arbejde, der forpligter, når man er en del af friskolen. 

 

A: Arbejdsweekend 

Der afholdes arbejdsweekend to gange om året. I foråret, typisk april/maj og igen i efteråret i 

september. Der indkaldes til arbejdsweekend via forældreintra først på kalenderåret. De nye forældre 

kommer tidligst på listen til arbejdsweekend i det første skoleårs forår. Der skal møde mindst én af 

forældrene op, en hel dag eller begge forældre indtil frokost. Hvis man vælger den sidste, skal man 

lige give besked så arbejdsplanlægningen tager hensyn dertil. Vi mødes kl. 9.00, hvor 

arbejdsopgaverne fordeles over kaffe og morgenbrød. Ved 12-tiden har et madhold lavet dejlig 

frokost, og ved 14-tiden er der kaffe og kage. Dagen afsluttes omkring kl. 16. Alle hjælper hinanden 

færdige. Der er udpeget en tovholder for indeholdet, for udeholdet og for madholdet, som koordinerer 

arbejdsopgaverne. Er du en del af madholdet starter arbejdsdagen kl. 8 med indkøb og klargøring af 

morgenmaden og slutter kl. 15, når kaffen er serveret. 

Hvis man udebliver fra arbejdsweekenden vil man blive opkrævet en ’udeblivelsesafgift’ på 200 kr., 

på næstkommende skolepenge-opkrævning, og man skal komme ved næstkommende 

arbejdsweekend. 

 

 

B: Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 forældre som er valgt for 2 år, samt 2 suppleanter, som er valgt for 1 år. Både 

medlemmer og suppleanter deltager i møderne. De varetager i samarbejde med skolens ledelse emner 

som økonomi, ejendomsvedligehold og skoleudvikling. Der afholdes bestyrelsesmøde med ledelsen 

og en medarbejderrepræsentant hver 6. uge og et arbejdsmøde med medlemmer af bestyrelsen hver 6. 

uge, fordelt, så der er møde hver 3. uge. Det er muligt at møde nogle af bestyrelsesmedlemmerne ved 

det første forældremøde, som afholdes i klassen. Bestyrelsen afholder ”Åbne bestyrelsesmøder” hvor 

det er muligt at deltage og høre, hvad bestyrelsen arbejder med. Alle er velkomne på disse møder. 

Bestyrelsen er altid åben for dialog, hvis du har noget på hjertet. 

Bestyrelsesmedlemmerne kan findes på forældreintra. 

B: Bevægelse 

 

På Friskolen Østerlund har bevægelse og motion en høj status. På skemaet, har de mindste klasser 

Bevægelse dagligt, på 3.-4. og 5. -6. klassetrin har de to ugentlige idrætstimer. I en periode fra 

oktober til december tilbydes svømning i Nordals hallen. 7.- 8. -9. kl. har to idrætstimer. Idræt 

foregår ude fra 1. maj til efterårsferien og fra efterårsferien til 1. maj i Nordals hallen. 

  

C: Computere 

 

Skolen har klassesæt af bærbare computere og tablets. Der er smartboards i flere klasseværelser.  

Der er trådløst netværk overalt på skolen. Skolen er tilsluttet SkoleKom – et kommunikationsnetværk 

for skoler i Danmark.  

Skolens e-mailadresse er: kontakt@friskolen-oesterlund.dk 

 
Elever i 7., 8. og 9. klasse får udleveret en bærbar computer, som bliver til privateje såfremt de 

afslutter 9. klasse på friskolen. Regelsættet omkring håndtering af computeren udleveres ved samme 

lejlighed, her kan læses om ansvar mm. i forhold til skader.  

 

Vi har følgende regler for brug af skolens computere og netværk: 

Enhver brug af computere og af nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for 

skolens omdømme, er forbudt. (Herunder hører bl.a. at hente sider med porno, vold og racistisk 

indhold). Skolens PC-ere er beregnet til undervisning. Kommerciel brug må ikke finde sted.  

At ændre i maskinens opsætning, herunder at installere egne programmer er ikke hensigtsmæssigt. 

Andre brugere af nettet må på ingen måde generes. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som 

han eller hun foretager (udtalelser, kopiering etc.) 

Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes. Elever må ikke downloade spil og 

andre programmer. Færdsel på Internettet er ikke kontrolleret eller styret af nogen. Det betyder, at der 

ikke er vedtagne regler for, hvad man må og ikke må, men en række uskrevne regler for god tone på 

nettet danner grundlag for en fornuftig trafikafvikling. 

Du skal derfor vide, hvordan man normalt opfører sig i den elektroniske verden. 
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C: Cykler 

 

Rigtig mange elever cykler i skole hver dag. Vi har cykelholdeplads, hvor vi opfodrer til, at cyklen 

låses. Vi opfordrer til at alle kører med cykelhjelm! 

Vi kan bede eleverne medbringe cykler til ture og idræt.  
 

D: Det gode og ligevægtige samarbejde mellem skole og hjem 

 

Vi tror på, at det gode og ligevægtige samarbejde mellem skole og hjem er altafgørende for børnenes 

skolegang. Det betyder, at man som forældre altid kan bede om et møde eller en samtale med skolen - 

og at skolen altid kan bede om at tale med forældrene. Vi tror på, at åbenhed og ærlighed skaber den 

bedste grobund for et givtigt samarbejde, og at mange små ting ikke når at vokse sig store, fordi vi 

hurtigt griber fat. 

Hver klasse har to årlige forældremøder. Et i starten af et nyt skoleår, og et i foråret. Hver familie 

indkaldes mindst én gang årligt til en skole/hjem-samtale. Eleverne tilbydes at komme med til 

samtalen. 

Skolen er børnenes, men i høj grad også forældrenes. Vi ser det derfor som en naturlighed, at vi i 

hverdagen hjælper hinanden med at skabe det bedste miljø for børnene. 

 

D: Dimission  

En traditionel afskeds- og hyggeaften for elever og forældre i 9. klasse, der ved skoleårets afslutning 

forlader skolen. Eleverne får overrakt deres eksamensbeviser og højtideligheden efterfølges af en 3-

retters menu, som skolens 8. klasse står for. 
 

 

E: Elevfotografering 

Fotografering foregår hvert andet år, inden jul. Nærmere info via forældreintra 

E: Elevråd 

Eleverne fra hver klasse vælger hver 2 repræsentanter til skolens elevråd, som kommer med forslag 

til forandring og forbedringer i skolens hverdag. Vi har 2 elevråd, et for de små (1.-4. kl) og et for de 

store (5.-9. kl.). 

 

E: Emneuger 

 

Flere gange om året bliver den almindelige undervisning brudt af emneuger.  

Vi finder det givtigt for alle at bryde op i ny og næ, ligesom det også styrker fællesskabet på tværs af 

alder og køn. 

 

 

E: Erhvervspraktik 

I 8. og 9. klasse tilrettelægges erhvervspraktik. Eleverne, forældrene og skolen samarbejder om at 

finde en praktikplads. 

 

F: Facebook 

Skolen har sin egen facebook gruppe ”Friskolen Østerlund” – Her lægges billeder af aktiviteter ud. 

Støtteforeningen er også at finde på facebook, søg på ”Støtteforeningen – friskolen Østerlund”. Flere 

klasser, elever og forældre, bruger også facebook til, at oprette et forum for ting, der vedkommer den 

enkelte årgang.    

F: Fastelavn  

Fastelavn afholdes som et heldagsarrangement, hvor eleverne møder udklædte op, og der er 

aktiviteter hele dagen. Nogle fælles, andre i klasserne. Datoen offentliggøres på forældreintra. 

Klassens forældre kan byde ind med at bage fastelavnsboller, det aftales indbyrdes i klasserne, hvem 

der medbringer og hvor mange boller, der skal bages. 

F: Feriekalender 

Feriekalenderen og oversigt over helligdage for skole/SFO kan findes på forældreintra. 

F: Flytning 

Hvis I flytter giv venligst besked til kontoret om ny adresse mm. 

F: Forsikring 

Det forventes, at forældrene selv tegner en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring, der 

dækker børnene. Generelt må skolen fralægge sig ansvaret for bortkomne sager samt beskadigelser af 

personlige ejendele, herunder cykler, knallerter og mobiltelefoner; idet det dog skal tilføjes, at vi fra 

skolens side gør, hvad der er muligt, for at undgå at ting forsvinder eller beskadiges. 

 

F: Forældreintra 

På skolens forældreintra kommer mange relevante oplysninger frem om dit barns skolegang  / lektier 

/ info fra ledelse, lærer og bestyrelse. Løbende udgives nyhedsbreve fra skolens ledelse, som fortæller 

bredt om alt, hvad der rører sig på skolen. Herudover kan man forvente diverse post ang. specielle 

arrangementer, samt post, der specifikt gælder den enkelte klasse. Log-in modtages fra skolens 

kontor. Hvis det kun er én af forældrene, som generelt logger ind, giv kontoret besked om det.  
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Kontakt kontoret, hvis I har problemer. Det anbefales at logge in dagligt. Forældreintra findes også 

som app til mobilen. 

F: Forældreråd 

Der vælges ved et forældremøde en gruppe af klassens forældre, som skal være initiativtagere til 

aktiviteter for klassens børn, forældre og søskende. Det kan være alt fra en grillaften, fællespisning, 

en tur i skoven, til svømmehal eller temafest. Kun fantasien sætter grænser. Forældrene i klassen 

aftaler selv hvor ofte, der skal være valg til forældrerådet. 

F: Frikvarter og madpakker 

 

Det er vigtigt, at eleverne har gode madpakker med, som de kan spise i pauserne. Der er køleskabe på 

gangene, så maden ikke skal ligge i en varm skoletaske. Drikkedunk har man også selv med 

hjemmefra. Der er mulighed for at bestille mælk via Dansk Skolemælk til spisefrikvarteret. 

Tilmeldingssedler udleveres ved skoleårets start. 

Alle elever skal ud i frikvartererne (dog er der årstidsbestemte særregler for 7.–8.–9. klasse). Det 

betyder, at det er vigtigt at have udetøj med efter vejret, hver dag. 

 

F: Friplads 

Fripladsmidlerne er en pulje, som Ministeriet tildeler de frie skoler til nedbringelse af skolepengene. 

Ansøgningsskema til fripladstilskud kan hentes på kontoret og skal være indsendt inden 1. september. 

Tildeling er afhængig af skattevæsenets årsopgørelse.  

 

 

F:  Fødselsdag 

Når dit barn har fødselsdag fejres det på skolen. Til morgensang synger alle elever og lærere 

fødselsdagssang. Dit barn må gerne have noget med til at dele ud i klassen. Ved et forældremøde 

aftales regler for afholdelse af børnefødselsdage i klassen. Der kan med fordel tages stilling til pris på 

gaver, inviteres hele klassen, alle drenge, alle piger, fællesfødselsdage, osv. 

Skolen har fødselsdag d. 22.01 – det fejres med sang og kage. 

1 x månedligt fejrer SFO´en fødselsdag for alle de SFO-børn, der har fødselsdag i den pågældende 

måned. Børnene har medindflydelse på hvad der skal serveres! Der købes ind, forberedes og serveres.  

 

 

F: Første skoledag 

Elever og forældre mødes søndag eftermiddag, der synges og holdes velkomsttale, og derefter samles 

eleverne i deres respektive klasser, mens forældrene får snakket. Dagen afsluttes med at drikke kaffe/ 

saftevand og spise kage.  Dato og tidspunkt kan ses på feriekalenderen, som er udsendt på 

forældreintras forside. Der er mødepligt til denne dag. 

G: Generalforsamling 

Hvert forår indkalder bestyrelsen til generalforsamling på skolen. Her vil nøgletal og årets gang på 

skolen blive gennemgået. Der er valg til bestyrelsen. Forældre opfordres til at deltage! 

G: Glemte sager 

Findes ved SFO´ens indgang. Op til ferier lægges alle glemte sager til fremlysning i aulaen, alt tøj, 

der ikke finder sin ejermand, afleveres efter ferierne til et godt formål! 

H:  Halloween 

SFO´en afholder som en tilbagevendende årlig begivenhed Halloweenfest for 0., 1., 2. og 3. klasse´s 

SFO-børn. Dette afholdes som et aftenarrangement. Børn og voksne møder udklædte, spiser, leger og 

danser sammen. Oftest er der brug for forældrehjælp til klargøring og madlavning, tilmelding til dette 

på invitationen, som SFO´en sender ud.  

 

H: Hjemmebesøg 

 

Når man er elev i 0. klasse afholdes den årlige første forældresamtale som et hjemmebesøg. 

Klasselæreren og en ansat fra SFO´en kommer hjem og besøger eleven. Der bliver vist værelse frem 

og snakket om både hjem og skole. Eleverne glæder sig altid meget til dette besøg, og for lærerne er 

det en rigtig god måde både at lære en elev og dennes familie at kende på. En ny klasselærer kan også 

komme på hjemmebesøg. 

  

I:  Indesko 
 

På Friskolen Østerlund skifter man kondisko og støvler ud med indesko, når man møder, og når man 

kommer ind fra frikvarter. Det er med til at sikre, at vi har en pæn skole – også, når vejret byder på 

regn og rusk. 

 

I: Indskrivning af søskende 

Såfremt man har mindre søskende, man ønsker skal gå på skolen, bedes de skrives op så tidligt som 

muligt. Der er søskendegaranti. 

 

 

 



Friskolen Østerlund – en håndbog for børn og forældre 
 

J:  Julemåneden 

 

Hvert år afholder Friskolen ”Jul på Østerlund” 

Eleverne møder som normalt kl. 08:00 – uden skoletaske - og bruger det næste døgn på at hente 

juletræ, pynte op, synger julesange, hører julehistorier og deltage i diverse juleværksteder. Alle elever 

overnatter på skolen, og juledøgnet slutter kl. 12 fredag middag. Vær opmærksom på, at SFO´en 

lukker kl. 12:00 denne dag. 

Midt i december går 3. klasse Luciaoptog. 

Den sidste dag inden juleferien synges julen ind i Oksbøl Kirke, inden vi ønsker hinanden en 

glædelig jul. 

 

K: Kiosk 

 

7. klasse er ansvarlig for skolens kiosk. Overskuddet går til klassekassen. Kiosken har åbent 2 x 

ugentligt. Klasselæreren orienterer om, hvad det indebærer af arbejde for forældre og elever.  

 
 

K: Klassekasse 

 

Klassen opretter ved et forældremøde en konto til indbetaling / opsparing til lejerskolen i 8. klasse. 

Nogle klasser laver også arrangementer, som tjener penge til klassekassen. I de fleste klasser sparer 

forældrene op med eks. 200kr/år i deres barns navn. Eksempler på 8. klasserejser er Prag, Mallorca 

og usædvanligt Australien. 

K: Konfirmationsforberedelse 

Konfirmationsforberedelse i 7. klasse. Forberedelse finder sted for alle kommende konfirmander i 

tidsrummet september til april. Sognepræsten deler tilmeldingssedler til konfirmationsforberedelse ud 

sidst i august. Konfirmander skal selv sørge for tilmelding til konfirmationsforberedelse. Elever fra 

Friskolen Østerlund konfirmeres i Oksbøl Kirke.   

 

L: Lejrskole 

En gang årligt er der ”Fælleslejr” for hele skolen. Hvert andet år foregår lejren ”udenbys” og 

modsatte år overnatter alle på skolen. Det er tre fantastiske dage, hvor fællesskabet mellem store og 

små får en vigtig og altoverskyggende vitaminindsprøjtning. Her nyder vi også altid godt af en flok 

frivillige forældre, som tager med på turen som madtanter/onkler. 

M: Mobning 

Vi tolererer ikke mobning på Friskolen Østerlund. Hvis dit barn, mod forventning, udsættes for 

mobning, se i trivselsplanen, hvordan du kan forholde dig og tage kontakt til de lærere på skolen, som 

har med barnets dagligdag at gøre; så der kan blive iværksat den hjælp, eleven har brug for ift.,at få 

det standset. 

 

M: Morgensang 

 

Hver dag (4 dage om ugen) er der med morgensang for alle elever og ansatte på skolen. Dagligt 

deltager også forældre, hvilket vi synes er rigtig dejligt. Man er altid velkommen til at være med. 

Typisk synges der to sange.  

Af og til er der nogle elever, eller lærere, der fortæller lidt - eller der vises projekter fra 

undervisningen. Har man fødselsdag får man altid en fødselsdagssang, og det er også ved 

morgensangen, at man kan give diverse beskeder. 

 
 

 O: Omgivelser 

Friskolen Østerlund har rigtig gode omgivelser. Vi ligger for enden af en vej, ugeneret for trafik, vi 

har en fantastisk legeplads, der de senere år er blevet forbedret væsentligt af bl.a. midler fra 

støtteforeningen. Lokalområdet gør det også nemt at lave spændende undervisning. Vi har Nordborg 

Sø, biografen, Idrætscenteret, svømmehallen og et godt bibliotek i byen. 

  

R: Rengøring på skolen 

Rengøringen af indgangspartier, gange og toiletter fortages i det daglige af skolens rengøringsdame.  

Hver lørdag samles en gruppe forældre til rengøring af klasseværelser, kreativ, fysik, skolekøkkenet, 

aula, SFO-garderobe og omklædningen / bruserummet. Hver enkelt forælder skal møde op tre lørdage 

i løbet af et skoleår. På forældreintra kommer en oversigt over hvem, der skal gøre rent hvornår. Er 

du forhindret i at gøre rent en lørdag, er det dit ansvar at få byttet med en anden forældre på skolen. 

Forældreintra eller facebook er de mest brugte steder at søge efter én, som kan bytte. Er der mulighed 

for at bedsteforældre eller lign. springer til, er det helt i orden at benytte sig af en sådan løsning. 

På rengøringslørdage mødes alle kl. 9 ved rengøringsrummet og rummene fordeles. I hvert 

klasseværelse, står, hvad der skal gøres, ellers spørger man de andre eller tovholderen. Det tager ca. 

1½ time! HUSK; alle hjælper hinanden færdig. 

S: SFO 

Skolens pasningsordning hedder ”Blæksprutten”. Man kan gå i Blæksprutten, når man er elev i 0.–1.–

2.og 3. klasse. Skulle man have et behov i 4. klasse, kan man finde en løsning – kontakt ledelsen. 

Telefon til SFO´en: 74 45 49 79 

Åbningstider: 

6.45 - 8.00 og 12.15 - 16.30 / fredag 13.00 - kl. 16.00. 

Ferier: 

Vær opmærksom på lukkedage i forbindelse med jul/nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og 

Grundlovsdag. 
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Vi har 4 ugers sommerferie. Uge 28 - 29 - 30 - 31. 

Der er lukket torsdag og fredag i efterårsferien og vinterferien, samt onsdag før Påske. 

Spilledag.; Hver torsdag er der spilledag i Blæksprutten i vinterperioden, spillekonsoller mm. 

medtages på eget ansvar. 

Kasseindhold i garderoben: Skiftetøj og overtøj tilpasset årstiden 

S: Skilsmisse eller andre problemer i familien 

Hvis der skulle ske ændringer i familien, bedes I tage kontakt til skolen. Både med besked til kontoret 

om nye adresse, telefonnumre o. lign., men også med besked til klasselæreren om den nye situation 

for barnet. 

S: Skolefest 

Afholdes 1 x årligt med et tema. I forbindelse med skolefesten er der teater, som spilles af 6. klasse. 

Skolefesten er opdelt i 0. – 5. klasse og 6.-9. klasse. Invitation udsendes via Forældreintra. 

S: Skole/hjem-samtale 

Skole/hjem samtaler afholdes 2 gange årligt. Til stede vil være; eleven, forældrene og elevens 

primære lærere. Hvis der er brug for yderligere samtale, hvor eleven ikke deltager, kan det aftales 

med klasselæreren. 

S: Skolemælk 

Der er mulighed for at bestille mælk via Dansk Skolemælk til spisefrikvarteret. Tilmeldingssedler 

udleveres ved skoleårets start. 

S: Skolepenge  

1. barn koster 925 kr. 

2. barn koster 775 kr. 

3., 4., 5. barn er gratis. 

Der betales skolepenge i 11 mdr., juli er betalingsfri 

SFO penge 

1. barn koster 800 kr. 

Efterfølgende børn 700 kr. 

 

S: Spirerne – førskolegruppen,  fra 1. maj - sommerferien 

I Spiregruppen er indholdet leg og andre udviklende aktiviteter, der tilstræber at gøre børnene 

fortrolige med skolens liv. Et naturligt led i dagligdagen er indførelse i skolelivet, således at mange 

begreber, bogstaver, talstørrelser, former og farver m.v., indlæres som en naturlig forudsætning for 
arbejdet i 0. og1. klasse. Der arbejdes målrettet med sproglig opmærksomhed. 

S: Støtteforeningen 

 Friskolen Østerlund har en meget aktiv Støtteforening, hvis formål er at støtte skolen både praktisk 

og økonomisk. Foreningen har en selvstændig bestyrelse, der med frivillig hjælp fra bl.a. forældre, 

igennem forskellige aktiviteter og arrangementer arbejder for at skaffe penge til ting og gaver til 

eleverne på Friskolen Østerlund – så det bliver endnu sjovere at være elev.  

S: Sundhedsplejerske  

Sundhedsplejersken indkalder til undersøgelse på Sundhedshuset (Det gamle rådhus) i Nordborg 

S: Sygdom 

Ved sygdom ringes på 74 45 49 99 til skolen eller på 74 45 49 79 til SFO´en. Skriv evt. til 

kontakt@friskolen-oesterlund.dk 

T: Telefonnummer 

Ved nyt telefon nummer, ændret arbejdsnummer eller lignende gives kontoret besked. 

Skolens telefon nummer er 74 45 49 99 

SFO’ens telefon nummer er 74 45 49 79 

T: Tilsynsførende 

Skolen skal ifølge loven, have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling 

for en periode af 4 år. Han skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen.  

 

T: Tour de Østerlund 

 

Støtteforeningen arrangerer hvert år i maj ”Tour de Østerlund”, hvor der cykles penge ind til skolen. 

Det er en hyggelig og sjov dag, som, vi håber, så mange som muligt bakker op om. 
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Friskolen Østerlund – en håndbog for børn og forældre 
  

 

T: Trivselsplan 

Planen beskriver, hvordan vi gerne vil opnå at have det med hinanden. Det er også en plan for, hvad 

man skal gøre, hvis tingene ikke fungerer for ens barn / familie. 

U: Udeblivelses-afgift 

Ved udeblivelse fra rengøringslørdagen eller arbejdsweekenden vil der på den næstkommende 

skolepenge-opkrævning blive opkrævet 200 kr. i udeblivelsesafgift. Herudover deltager den, der er 

udeblevet i den næstkommende rengøringsweekend/ arbejdsweekend. 

U: Udmeldelse 

Forhåbentlig ikke relevant – men skulle det blive aktuelt gives kontoret besked. 

V: Værdigrundlag 

Fællesskab: Med fællesskab forstår vi på Friskolen Østerlund, at: ”Jeg bliver til vi”. Vi er alle en del 

af fællesskabet, og vi vil alle dele med fællesskabet. Det betyder, at vi forpligtiger os overfor 

hinanden, udviser tillid, drager omsorg og værdsætter hinanden, som vi er. Det kræver, at vi kan 

rumme forskelligheder, at vi er tolerante, at vi udviser respekt, og at vi er i stand til at indgå 
kompromiser. 

Forældre, elever og personale er medansvarlige for, at fællesskabet fungerer. 

 Ansvarlighed: Med ansvarlighed forstår vi på Friskolen Østerlund, at vi forpligtiger os til at tage 

vare på, tage hånd om og give plads til hinanden og hinandens forskelligheder. Gennem ansvarlighed 

bliver vi livsduelige, dannede, kloge på os selv og vores omverden. At udvise ansvarlighed er også at 
overholde aftaler. Ansvarlighed og trygge rammer fremmer trivsel og øger faglig og social læring. 

Forældre, elever og personale har et fælles ansvar. 

Faglighed: På Friskolen Østerlund vægter vi faglig viden og den almene dannelse højt, og 

skolegangen er en proces på barnets livsvej. For os er det vigtigt at den enkelte elev gennem et tæt 

samarbejde mellem forældre, elev og skole bliver i stand til at se faglige og tværfaglige 

sammenhænge. Eleven skal kunne fordybe sig, benytte sig af tilegnet viden og forskellige 
arbejdsmetoder, skabe og bevare overblikket og udnytte eget potentiale til at løse stillede opgaver.   

 Fremtiden: Den samfundsmæssige udvikling går stærkt, både hvad angår teknologi og krav til det 

enkelte menneske. Som skole vil vi forholde os til udviklingstendenserne og samtidig holde fast i de 

værdier, vi mener, er vigtige. Det er vigtigt at eleverne skal være i stand til at foretage tilvalg og  

 

fravalg i forhold til de udfordringer, de møder her og nu og i fremtiden. Den faglige viden, den 

almene dannelse og det at være del af et fællesskab giver eleverne de bedste forudsætninger for at 

kunne klare sig bedst muligt i forhold til de krav, fremtiden vil stille til dem. Igennem fællesskab, 
ansvarlighed og faglighed lægger vi grundstenene for det enkelte barns fremtid. 

Æ: Æselører og skrammer 

 

Det betyder meget for os, at kunne møde en ren og pæn skole hver dag, og at materialer m.m. er i 

orden. Det forventes derfor, at man rydder op efter sig selv, holder orden på sin garderobeplads og i 

øvrigt passer på tingene og skolen generelt. Vi ser det som et fælles ansvar, at vores skole er 

indbydende og rar at være på. Alle klasser har dukseordninger. 

 

Å: Åben Scene 
 

”Åben Scene” - Her får morgensangen en tand mere end det sædvanlige. 

Forinden kan man byde ind til at gå på scenen – og der er ingen grænser for, hvad man viser frem 

eller optræder med. Det kan være en klasse, der viser noget eller fortæller om noget, de har arbejdet 

med i nogle undervisningstimer Det kan være eleverne, der spiller og synger, et par elever, der danser 

eller tryller, en lærer eller en forældre der kan noget særligt, eller noget helt, helt andet. 

Der hersker altid en god stemning, og vi tror på, at det er med til at bringe os tættere sammen på 

skolen, samt med til at give eleverne en naturlig vinkel på det at stille sig op og vise noget for andre. 

 

 

 
  


