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Værd at vide  

som  

 friskolefamilie  

på  

Vinde Helsinge Friskole  
 

 
Vi har i denne lille folder samlet mange af de oplysninger, som er værd at 
vide som familie på vores friskole. Oplysningerne er ordnet alfabetisk. 
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Indledning 
 
Vinde Helsinge Friskole/ Vestsjællands Idrætsefterskole er Sjællands ældste 
kombinerede fri – og efterskole. Vinde Helsinge Friskole blev startet i 1867 
og i 1890 kom efterskolen til. 
 

Vinde Helsinge Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole. Vi bygger på det 
grundtvigske menneskesyn og de koldske skoletanker. Det afspejler sig 
ikke bare i helt håndgribelige ting som fortælling og sang, men ikke mindst i 
måden at være sammen på. Selvom det er længe siden, at Grundtvig og 
Kold lagde deres tanker frem og der er sket meget i verden siden, er der 
stadig vigtige ting at holde fast i. Det er bl.a. det at samtale om tingene, at 
udvikle det hele menneske og være til stede i det man gør. 
 
Den nære skole 
Vi vil gerne være en nær skole – nær på forældrene og ikke mindst ele-
verne. Vi ønsker en tryg skole, som man kan overskue og føle sig hjemme 
på. 
 
Den faglige skole 
Vi ønsker en høj faglighed. Da vi tror på, at et ”helt” menneske ikke kun bli-
ver til af boglig viden gælder den høje faglighed også musiske og kreative 
fag. Vi tager fagene alvorligt og stiller krav til eleverne om fordybelse, for-
beredelse og indlevelse. 
 
Den udviklende skole 
Vi vil have en skole, der udvikler eleverne på andre områder end det fag-
lige. Vi vil bidrage til udvikling af elevernes personlighed med bl.a. ansvar-
lighed, livsglæde og respekt for andre mennesker og holdninger. 
 
Værdigrundlag 
Skolens værdigrundlag blev beskrevet i november 2002 : 
”Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet 
mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi ønsker at skabe en 
skole med hjemlig atmosfære og trygge rammer. Et nært samarbejde mellem 
skole og hjem er en naturlig del af vores dagligdag. 
Målet er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige fær-
digheder.  
Vi ønsker at udvikle menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet så-
som: livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd.  
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Vi ønsker at udvikle faglige færdigheder i de boglige, kreative, kropslige og 
musiske fag” 

 
Undervisning, fag og lektie 
Det er vigtigt for os at starte skoledagen med morgensang – en fælles start 
på dagen for alle elever og lærere, hvor vi synger sammen, vi hører ”Fader 
Vor”, og der er tid til beskeder, nyheder m.m. De fleste klasser har fortælling 
på skemaet en time om ugen, hvor der er mulighed for at læne sig tilbage og 
høre en god historie, et eventyr, en myte o.lign. Derudover har vi stort set de 
samme fag og fagområder som i folkeskolen. Tværfaglige forløb og projekt-
orienteret undervisning indgår på lige fod med mere traditionelle undervis-
ningsforløb i skoleåret. 
Det er vores mål at lave en undervisning, der mindst står mål med folke-
skolens (se i øvrigt under værdigrundlag) . Derfor følger vi stort set folke-
skolens læseplaner indenfor de forskellige fagområder. Vi tilstræber et højt 
fagligt niveau i de forskellige fag. 
Lektie er en naturlig del af dagligdagen for vores elever. Det er elevernes 
og forældrenes ansvar, at eleven møder velforberedt og veludhvilet i skole 
hver dag. 
 
Forældresamarbejde 
Det er vores mål, at der skal være et nært samarbejde mellem skole og hjem. 
Vi har en forventning om, at forældrene har lyst til at deltage i livet omkring 
skolen (se ”arrangementer i løbet af skoleåret”). Vi mener, at det er en stor 
styrke for eleverne, at de ved, at deres forældre bakker skolen op, kan lide 
at komme på skolen, at de kender lærerne og de øvrige forældre. Forældre-
møderne (klassemøderne) er meget vigtige, derfor er der mødepligt for alle 
forældre. 
Husk : Hvis vi ikke har en aktiv friskoleforældrekreds, så har vi ingen friskole! 
 
Vision (fra 2017) 
Vinde Helsinge Friskole vil være en særdeles attraktiv friskole.  
Vi vil fastholde de gode traditioner og har mod på udvikle nye for alle om-
kring skolen.  
Vi vil vægte høj faglighed i såvel boglige som i kreativ-praktiske fag. 
Alle omkring skolen skal opleve at være en vigtig del af et trygt fællesskab. 
Skolen vil bygge på engagement og gensidig respekt. 
Vi ønsker i samarbejde med forældrene at udvikle robuste, ansvarlige, 
selvstændige unge mennesker med mod på fremtiden. 
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Arrangementer i løbet af skoleåret : 
I løbet af skoleåret afholder vi forskellige arrangementer og aktiviteter, som 
vil være oplyst i kalenderen på intra. De enkelte arrangementer er sat ind i 
den alfabetiske orden. 
 
Antimobbeplan 
Skolen har udarbejdet en antimobbeplan, som ligger på hjemmesiden un-
der ”Undervisning”. Da mobning ikke tolereres på skolen, vil der hurtig blive 
taget kontakt til de involverede og deres forældre vil blive informeret. 
 
Arbejdsdagene: 
Hvert år i maj/juni afholder vi en arbejdslørdag, som er obligatorisk for ele-
verne, og hvor vi forventer at se mange af jer forældre. Det har stor betyd-
ning for børnene, at vi er sammen om at passe godt på skolens faciliteter. 
På arbejdslørdagen har vi mange forskellige projekter med vedligeholdelse 
af vores skole. Der kan være: malerarbejde, udsmykningsarbejde, havear-
bejde, fliselægning m.m. Vi har også altid et madhold, som sørger for, at vi 
får mad i løbet af dagen. 
I efteråret holder vi endnu en arbejdsdag kun for forældre. Har man været 
forhindret i at komme til arbejdsdagen i foråret byder muligheden sig her. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalfor-
samling. 4 medlemmer vælges fra friskoleforældrekredsen og 3 fra skole-
kredsen. Der holdes ca. 10 bestyrelsesmøder om året + diverse udvalgsmø-
der. Til bestyrelsesmøderne kommer de 7 medlemmer, de 2 suppleanter, 3 
medarbejderrepræsentanter, 1 forældrerepræsentant fra Friluftsgården, 1 
repræsentant fra efterskole-forældrene, de 4 afdelingsledere og forstande-
ren.  
 
Bibliotek 
Vi har et lille skolebibliotek, som henvender sig til de små klasser. De fleste 
klasser fra bh. kl. til 4. klasse besøger jævnligt biblioteket og låner bøger 
hjem. Bøgerne må lånes en måned og skal afleveres inden nye må lånes. 
Fra 5. klasse forventer vi, at eleverne selv har lånekort til biblioteket i Gørlev. 
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Bærbar pc 
Skolen har klassesæt af bærbare til undervisningsbrug for 1.– 5.klasse. 
Fra 6.klasse forventes det, at eleverne medbringer deres egen pc til daglig 
brug i skolen. Skolens forsikring dækker ikke skader på elevernes pc´er. 
 
Efterskolen  
Vi har en efterskoleafdeling med 116 elever. De bor på skolen, hvor de tager 
enten 9. eller 10. klasse. De fleste elever kommer fra Sjælland, Lolland og 
Falster.  
Friskolen og efterskolen holder morgensang sammen én gang om ugen. El-
lers er de to skoleformer ret delte med hver deres skemaer og dagsrytmer.    
 
Efter skoletid 
Når eleverne får fri må de være på skolen indtil bussen kører. Det samme 
gælder om morgenen, hvis de kommer med den tidlige bus. Men de må ikke 
blive her i længere tid, da det forstyrrer de andre klasser, efterskolen og 
sfo’en. Der er mulighed for at deltage i lektiecafeen. 
 
Emneuger/fagdage 
Der afholdes en emneuge eller fagdage, en cirkusuge for 3.kl. og en skole-
komedieuge for 5.kl.  
 
Erhvervspraktik og uddannelsesvejledning 
Alle elever i 8. og 9. klasse er i erhvervspraktik en uge. Det er eleverne selv, 
(med hjælp fra forældre) der skal finde praktikstederne.  
I 8. er det muligt at komme i en uges ”intro”/ studiepraktik på forskellige ung-
domsuddannelser. 
Uddannelsesvejlederen vejleder eleverne om valg af praktikplads og infor-
merer om fremtidige uddannelsesmuligheder. Vi er tilknyttet UUvejledingen 
i Kalundborg Kommune. 
I løbet 9. klasse skal eleverne, forældrene og uddannelsesvejlederen i fæl-
lesskab udarbejde en uddannelsesplan for elevens fremtidige uddannelses-
forløb. Uddannelsesplanen skal videresendes til den nye skole. 
 
Fastelavnsfest 
Hvert år holder vi en fastelavnsfest for 0.- 6.kl. fra kl.17.00-19.30, hvor der 
er forskellige små lege og aktiviteter for børnene. Der er selvfølgelig også 
lidt mad og en fastelavnsbolle til hver.  
De store i 7.-9.kl. får en anden temafest med et mindre diskotek. Begge fe-
ster er uden forældre. 
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Fotografering 
Hvert andet skoleår tages klassebilleder og portrætbilleder af alle eleverne. 
Der er naturligvis ingen købetvang.  
 
Friluftsgården 
Januar 2019 startede vores nye afdeling Friluftsgården, Vinde Helsinge 
Vuggestue og Børnehave. Friluftsgården er startet ved en fusion med pri-
vatinstitutionen Bondegården. Det er en integreret naturinstitution, hvor 
børnene er ude det meste af dagen. Læs mere på www.friluftsgården.nu.  
Med tiden er målet, at alle børnene fra Friluftsgården vil fortsætte på frisko-
len. Derfor vil man ved optagelse på Friluftsgården have fortrin, hvis man er 
skrevet op til friskolen. Ligeledes har dem, der går på Friluftsgården et for-
trin, når det gælder optagelse på friskolen. 
Vi har desværre ikke plads til alle vores kommende elever i vuggestuen og 
børnehaven alle årene. 
Hvert forår vil Friluftsgården lave et indskolingsforløb for den kommende 0. 
klasse, hvor de bl.a. vil komme en del på skolen. På den måde forventer vi, 
at overgangen til skolen vil blive meget nemmere.  
Alle børn, der skal starte i kommende 0. kl., vil blive tilbudt en plads på Fri-
luftsgården i foråret inden skolestart, så de kan deltage i dette indskolings-
forløb, og på den måde lære deres kommende klasse-kammerater og sko-
len at kende. 
 
Tilmelding foregår på www.friluftsgården.nu  
 
FRI-NYT 
Omkring den 1. i hver måned udgives et ”FRI-NYT”. Det er et nyhedsbrev, 
hvor vi fortæller om, hvad der foregår på skolen her og nu, og hvad der skal 
foregå i den kommende tid. Det er vigtigt hver måned at orientere sig om de 
aktuelle tiltag, der altid vil stå i FRI-NYT. Det kan fx være emneuger, idræts-
dage, fester, teaterture m.v. I som forældre er også velkommen til at skrive 
indlæg. FRI-NYT bliver udsendt via intra til alle friskolefamilier og sendt til 
Skolekredsen. FRI-NYT ligger også på hjemmesiden. 
 
Friplads 
Det er ikke muligt at få friplads, men det er muligt at søge om et lille tilskud. 
Det er indtægtsafhængig. Ansøgningsskema bliver sendt ud på intra i au-
gust/september.  
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Frivillig sang og musik 
Musik er et fagområde vi vægter højt. Vi tilbyder frivilligt kor for 3.– 5.klasse 
og frivilligt samspil i 5. – 7. klasse. 
 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen bliver holdt hvert år i slutningen af april måned. Det er 
her skolens bestyrelse samt forstander fremlægger årsberetninger for det 
forgangne år samt planer for de kommende år. Det er også her skolens øko-
nomi bliver fremlagt og bestyrelsen bliver valgt. Det er friskoleforældre samt 
skolekredsen, der har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til 
bestyrelsen. Generalforsamlingen starter som regel med fællesspisning kl. 
18.30. Vi forventer at se mange friskoleforældre denne aften. 
 
Historie, baggrund m.m. 
Vinde Helsinge Friskole blev oprettet i 1867 af en gruppe forældre, der øn-
skede et alternativt skoletilbud til deres børn, som byggede på de Grundtvig-
Koldske skoletanker. Efterskole-afdelingen startede i 1890. Skolefritidsord-
ningen ”Solsikken” startede i 1993. Skolen er i dag en selvejende institution. 
Det er friskoleforældrene og skolekredsen, der udgør generalforsamlingen 
og vælger bestyrelsen. 
 
Hjemmeside 
Skolens hjemmeside (www.vindehelsinge.nu)  indeholder mange praktiske 
informationer. Fx skolens historie, værdigrundlag, årsberetninger fra gene-
ralforsamlinger, præsentation af medarbejdere, referat fra bestyrelsesmø-
der, ”FRI -Nyt”, aktivitetskalender og billeder fra fællesarrangementer. Des-
uden er der informationer om sfo’en. 
 
Intranet 
Vi benytter lige som mange andre skoler Skoleintra. Det er et praktisk red-
skab for både ansatte, forældre og elever. Vi forventer, at I jævnligt går ind 
på intra for at være opdateret.  
Er der problemer i den sammenhæng bedes I henvende jer til kontoret.  
 
Juletræsfesten  
Festen bliver holdt hvert år en fredag aften i december måned. Det er en 
fest, hvor alle elever, forældre, bedsteforældre, søskende, venner, kom-
mende elever, skolekredsen m.v. er velkommen. Det er en rigtig traditionel 
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juletræsfest med dans om juletræ, besøg af julemanden, Luciaoptog, kor-
sang/optræden, sanglege, godtepose og juleboder v/9. kl. og deres forældre. 
Det er en flot og festlig aften I ikke må gå glip af. 
 
Julegudstjenesten  
Gudstjenesten holder vi sammen med efterskolen den sidste skoledag inden 
juleferien. Det foregår i Kr. Helsinge Kirke. Eleverne er på forskellig vis med 
til at præge gudstjenesten. Det plejer at være en hyggelig afslutning på ka-
lenderåret. Forældre er velkommen til at komme og være med. 
 
Klassen 
Hvert år bliver der holdt obligatoriske klassearrangementer. Det første er 
”klassemødet”, som er et fælles forældremøde, der bliver holdt i septem-
ber/oktober måned. Her forventer vi, at I forældre deltager. På klassemødet 
vil der blive talt om klassens dagligdag både det faglige og det sociale. Der 
vil som regel også være et emne til debat. Hver klasse vælger på klassemø-
det to forældrerepræsentanter. På klassemøderne aftaler forældrene også 
evt. indbetalinger til klassekassen, som kan bruges til små indkøb til klassen, 
udflugter, forældrearrangementer m.m. Vi forventer at alle elever er repræ-
senteret ved forældremøderne. 
Derudover er der forældrekonsultationer/skolehjemsamtaler (de første år 
uden børn), som bliver holdt inden jul og i foråret. I forbindelse med samta-
lerne vil der være et skriftligt oplæg/evaluering (elevplan). 
Derudover kan der være flere klassearrangementer, som klassen (klassere-
præsentanterne) selv arrangerer. 
Lokalet som klassen bor i, hovedrengøres 2 gange om året og evt. males af 
klassens forældre, når klassen flytter afdeling.  
 
Forældrerepræsentanternes arbejde kan være: 

- at arrangere social-arrangementer for klassen (fx udflugter, grill afte-
ner, teaterture etc) 

- at planlægge klassemøder sammen med klasselæreren, samt sørge 
for kage 

- at planlægge rengøring af klassen 
- byde velkommen til nye forældre i klassen 
- deltage i det årlige møde med bestyrelsen 

 
Klasse-nyhedsbreve 
Klasselæreren vil flere gange i løbet af året sende nyhedsbreve ud over intra. 
De indeholde beskrivelser af situationen i klassen, planer for de forskellige 
fag m.m.  
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Konfirmation 
På 7.klassetrin er der mulighed for at deltage i konfirmationsforberedelse. 
Forberedelsen foregår ved kirken, eleverne skal selv sørge for transport. Vi 
forsøger at få de tre præster i kommunen til at tilbyde forberedelsen på 
samme tidspunkt. Indskrivning til konfirmationsforberedelse foregår ved den 
respektive kirke/præst. 
 
Legetøj, i-pads mm 
Når børnene medbringer legetøj hjemmefra sker dette på eget ansvar. Det 
er ikke tilladt for børnene at købe og sælge ting f.eks. legetøj her på skolen. 
 
Legestue/ besøgsdage 
Førskolebørn, der er skrevet op til at skulle starte i friskolen, bliver inviteret 
til at komme på besøg 4 formiddage (kl. 8.00  –  ca 11.45) i foråret op til 
starten af førskoleforløbet som starter den 1.5.  
Legestuen er for den kommende børnehaveklasse. Besøgsdagene er gra-
tis. 
På besøgsdagen er børnene med til morgensang og laver aktiviteter på 
skolen. 
 
Lejrskole 
Vi prioriterer lejrskoleture højt, derfor er alle klasser af sted hvert år.  
Hvert andet år er vi på en fælleslejrskoletur hele friskolen, og de øvrige år er 
klassen på tur selv eller med en naboklasse. Vi prøver at holde økonomien 
så rimelig som mulig, da der er forældrebetaling på alle turene. Derfor er 
turene ofte lidt primitive i telt eller spejderhytte. Vi forsøger på turene at vise 
eleverne så mange forskellige egne af vores land som muligt.  
For at træne jeres børn i at overnatte ude hos andre, er det en god ide at 
lade børnene fra de er små overnatte hos familie og venner. 
Der er tradition for, at eleverne i 4. eller 5. klasse er på en 3 dages kanotur 
sammen med forældrene. Der er ligeledes tradition for, at eleverne i 9. 
klasse er på en lidt dyrere tur til udlandet. På nogle af turene inviterer vi en-
kelte forældre med som ”tanter/onkler”.                                                            
Maden, der serveres på vores lejrture, er en traditionel, alsidig kost, der be-
står af kød og grønsager. Vi kan desværre ikke tage hensyn til særlige 
kostønsker. Skulle der være ønske om det, må forældrene sørge derfor. 
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Lektiecafé 
Både i indskolingen og i mellemgruppen tilbydes hjælp. I indskolingen er 
det hver dag, undtaget fredag, og i mellemgruppen (Øst fløj) er det én lek-
tion to gange om ugen. Her tilbyder vi eleverne et stykke frugt. Lektieca-
feen er frivillig. 
 
Mobbepolitik 
Da mobning ikke tolereres på Vinde Helsinge Friskole, vil der i forbindelse 
med mobning tages affære så tidligt som muligt i form af samtaler. 
Samtalerne vil blive gennemført af klasselæreren/klassens lærere med del-
tagelse af de involverede parter. Forældrene til de involverede elever vil lø-
bende blive informeret og evt inddraget. 
Ophører mobningen ikke, kan det evt resultere i en bortvisning. 
Skolens antimobbeplan kan læses på skolens hjemmeside under ”under-
visning” 
 
Mobiltelefoner 
Eleverne må godt have en mobiltelefon med i skolen.  
0.kl. – 3.kl.: Telefonen er kun til brug til og fra skole, og skal ikke bruges i 
frikvartererne. Vil man gerne ringe hjem eller et andet sted hen, må man 
bede om lov. Telefonen ligger i tasken på lydløs. 
4. – 7.kl.: Telefonen skal ligge på lydløs nede i tasken hele skoledagen, 
men må benyttes på opfordring af lærerne. Vi ønsker at telefonen er så lidt 
fremme som mulig, for at eleverne bruger tiden sammen.  
8. – 9.kl.: Indtil videre må eleverne gerne bruge telefonerne i frikvartererne, 
men i timerne ligger de på lydløs i tasken. 
Man skal ikke ringe hjem eller til andre i forbindelse med konflikter. Proble-
mer skal løses på skolen i samråd med en lærer. 
Forstyrrer telefonen i timen konfiskeres den, ligger kontoret og kan hentes 
efter skoletid. Forældre kan dog få udleveret telefonen, når det ønskes. 
 
 
Morgensang 
Hver morgen samles friskoleeleverne til morgensang i musiksalen, og om 
fredagen deltager efterskoleeleverne også. Alle elever har deres egen 
sangbog, som skal købes. Forældre er altid velkomne til at deltage mandag 
til torsdag. Om fredagen er der mange personer i salen. Derfor er der me-
get lidt plads til forældre den dag. 
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Mælk, mad og slik  
Vi har en mælkeordning med mejeriet Arla. Forældrene betaler på girokort 
direkte til mejeriet for et halvt skoleår ad gangen. Eleverne får mælken hver 
dag kl. 10.00. Ved evt. fejl i bestillingen skal I henvende jer til Arla. 
Eleverne har selv sunde madpakker og evt. drikkevarer med, som de spiser 
i starten af det store frikvarter. Slik, tyggegummi og sodavand må ikke med-
bringes i skole til daglig. Fødselsdage er en undtagelse!  
 
Opførsel 
Vi skal i vores daglige opførsel på skolen vise respekt for de mennesker og 
de ting, der omgiver os. Derfor tolererer vi ikke mobning, grimt sprog, tyveri 
og hærværk på skolen. Hvis eleverne ødelægger ting på skolen ved hær-
værk eller ”voldsom leg”, bliver regningen sendt hjem til forældrene. 
 
Optagelse af elever 
Hvert år i september/oktober bliver forældrene til de kommende børnehave-
klasseelever indkaldt til et orienterende møde. Derefter bliver eleverne opta-
get. Når vi sammensætter klassen, ser vi på tilmeldingstidspunktet om ele-
ven har søskende på skolen og på kønsfordelingen. Vi optager normalt kun 
20 elever i hver klasse. 
Er der elever, der søger optagelse i de eksisterende klasser, indbyder vi til 
en samtale først med ledelsen og siden med klassens lærere (dansk og ma-
tematik). Efter samtalen vurderer vi, om det kan blive et godt forløb med den 
nye elev i klassen. 
 
P - fag 
P-fag står for ”praktiske fag”. Vi har en p-fagsordning for 4.-7.kl. og én for 8.-
9.kl. I mellemgruppen har de i løbet af året 4 forskellige perioder i fagene 
hjemkundskab, billedkunst, tekstil og værksted. I overbygningen er der et 
halvt år med hhv værksted og hjemkundskab. 
 
 
Prøver og karakterer 
Vi ønsker ikke, at dagligdagen på skolen skal være præget af karakterer. 
Derfor får eleverne ikke karakterbøger. Elevernes arbejde evaluerer vi 
mundtligt og ved skriftlige kommentarer (elevplan) og i forbindelse med for-
ældrekonsultationerne. Karakterer gives ved afleveringsopgaver i 8. og 9. kl. 
Om foråret afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse. 
I 9. klasse tilbyder vi, at eleverne kan slutte af med folkeskolens afgangsprø-
ver, og i den forbindelse giver vi selvfølgelig karakterer for prøverne og 
standpunktskarakterer ved afslutning af 9. klasse. 
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Rygning, alkohol m.m. 
Det er ikke tilladt for friskoleeleverne at ryge på skolen. Det er heller ikke 
tilladt at drikke nogen former for alkohol (øl, vin, spiritus eller andet) eller 
energidrikke på skolen eller på lejrskoler.  
Det er ikke tilladt at indtage eller overhovedet medbringe hash eller andre 
narkotiske stoffer på skolen eller på lejrskole. Overtrædelse af sidstnævnte 
medfører bortvisning fra skolen. 
Voksne, der ønsker at ryge, beder vi gå ud til vejen for at ryge. 
 
Sfo’en Solsikken 
Skolen har egen sfo, som vi kalder ”Solsikken”. Solsikken tilbyder pasning 
før og efter skoletid for børn i bh.kl. – 5.kl. Der er åbent fra kl. 06.15 til 
16.30 (fredag 16.00). Solsikken er lukket de 3 sidste uger i sommerferien, 
mellem jul og nytår, de 3 dage før påske og dagen efter Kr. Himmelfarts 
Dag. 
Der er pasningsgaranti i vores sfo. Se videre beskrivelse af sfo´en på vores 
hjemmeside. 
 
Skolekomedien 
Skolekomedien bliver hvert år opført af 5. klasse. Den bliver vist en torsdag 
aften for alle interesserede. Ved indgangen sælger 5. kl. programmer og ind-
tægten går til klasseklassen. 
 
Skolekredsen, forældrekredsen 
Alle frie skoler skal ifølge loven have et bagland, som står bag skolen. På 
friskoler består baglandet ofte af en forældrekreds (friskolens forældre), og 
på efterskoler er det ofte en skolekreds. Formålet med et bagland er bl.a. at 
sikre, at skolen er folkeligt forankret, og selve skolens eksistens er begrun-
det i en gruppe borgeres ønske om at drive en fri skole med et særligt vær-
digrundlag. På vores skole består baglandet af forældrekredsen (friskolens 
forældre) og skolekredsen. 
 
Sommerfesten 
Festen bliver holdt hvert år den næstsidste fredag, inden eleverne får som-
merferie. 8. klasse med forældre står for boderne, hvor børn og voksne kan 
prøve forskellige konkurrencer. Desuden tilbyder 8. kl., at man kan købe mad 
(grill eller lign.). Der er også mulighed for selv at tage madkurv med. Engang 
imellem er der lidt underholdning. Aftenen sluttes af med midsommerbål og 
båltale. Overskuddet fra sommerfesten går til lejrskoletur i 9. kl.  
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Sundhedsplejerske , skoletandlæge m.m. 
Alle elever bliver normalt tilbudt en helbredsundersøgelse i bh. klasse og i 9. 
klasse. I 1. og 5. klasse kommer eleverne til en sundhedssamtale med vores 
sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken kan i øvrigt kontaktes efter behov 
på Kalundborg kommune. 
Vi er tilknyttet skoletandplejen i Høng. Eleverne bliver automatisk indkaldt 
(ved brev til hjemmet) til eftersyn hos skoletandlægen. 
 
Skolepsykolog, specialundervisning m.m. 
Vi har et nært samarbejde med Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 
(PPR). Skolepsykologen kommer på skolen og hjælper os.  
Vores skolepsykolog kan kontaktes på PPR.   
Vi indstiller kun til skolepsykologen i samarbejde med forældrene. Kommu-
nens talepædagog er også tilknyttet skolen.  
 
Svømning 
Vi har svømning i 3. – 5. klasse i Kalundborg Svømmehal. Svømning er 
kun på skemaet fra januar og ca. 10 uger frem. Eleverne bliver kørt frem og 
tilbage i bus. 
 
Sygdom og fritagelse for undervisning 
I tilfælde af sygdom/ fravær skal forældrene sende en besked via intra til 
klasselæreren. Ved længere sygdomsforløb vil vi gerne have besked om 
dette.  
Fritagelse til ekstra ferie skal begrænses så meget som muligt, da det er 
meget forstyrrende for den daglige undervisning i klassen. Man sender en 
ansøgning om fritagelse til afdelingslederen i friskolen. Ved fritagelse til eks-
tra ferie er det altid elevens og forældrenes pligt at få indhentet det mang-
lende stof, og at få lavet de lektier de øvrige elever har lavet.  
Ansvaret for undervisningen ligger i den sidste ende hos forældrene! 
 
Tilsyn og tilsynsførende 
Ifølge friskoleloven er det forældrene, der har ansvaret for tilsynet med fri-
skoler. Friskoleforældrene vælger en eller flere tilsynsførende til at foretage 
tilsynet. I praksis foregår det sådan, at vi i forbindelse med generalforsam-
lingen vælger den tilsynsførende. Tilsynet foregår på den måde, at den til-
synsførende nogle gange i løbet af året kommer og besøger skolen og følger 
undervisningen. Den tilsynsførendes opgave er i samarbejde med foræl-
drene at føre tilsyn med, at vi på friskolen laver en undervisning som ”står 
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mål med” undervisningen i Folkeskolen. I forbindelse med generalforsamlin-
gen lægge den tilsynsførende en rapport over tilsynsarbejdet for forældre-
kredsen. Vores tilsynsførende er tidligere skoleleder Lars Jonassen.   
 
Økonomi 
Skolens økonomi bygger på et tilskud fra staten (ca. 80%) og forældrebetalte 
skolepenge (ca.20%). Skolepengene betales over 11 rater pr. år.  
 
Åbent Hus : 
I løbet af året afholder vi fem åbent-hus-dage, hvor I forældre har mulighed 
for at komme og være med i skolens dagligdag og følge undervisningen af 
jeres børn. Midt på formiddagen drikker vi en kop kaffe sammen. Hvis I hel-
lere vil komme en anden dag kan I aftale det med klasselæreren. I er også 
altid velkommen til at være med til morgensang, når I kommer og afleverer 
jeres børn om morgenen. 
 
Årsskrift 
Hvert år i december laver vi et årsskrift for det år, som næsten er gået. I 
årsskriftet kan der læses om bl.a. årets gang, nye medarbejdere, lejrture og 
meget mere. Det hele er illustreret med billeder i rigt mål. Årsskriftet uddeles 
til alle elever i friskolen og efterskolen. Desuden sendes det til skolens sam-
arbejdspartnere og Skolekredsen.                                                                                            
                        
  
 
 
Vinde Helsinge marts 2019 
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