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Skolens værdigrundlag

Øster Jølby Friskole er en Grundtvig-Koldsk Friskole, der byg-
ger på over 150 års friskoletradition. Det betyder, at fællesska-
bet, dannelse og livsudfoldelse er vigtige elementer i vores 
måde at drive skole på.  Vi har fælles morgensang 4 dage om 
ugen, hvor børnene gennem den danske sangskat oplever et 
fælles kulturelt tilhørsforhold udfolde sig. Eleverne får gennem 
hele deres skolegang fortælletimer frem for boglig undervis-
ning i fagene historie og kristendom. Det betyder, at elever 
lytter til lærernes spændende beretninger om alt lige fra bibel-
ske fortællinger, nordisk mytologi, heltesagn, Danmarks- og 
verdenshistorie på de ældste klassetrin. 

Børnene, forældrene og skolens personale kender hinanden, 
og der er en gensidig respekt og tillid mellem hjem og skole. Vi 
ønsker ikke at fratage forældrene ansvaret for deres barns op-
vækst, eller barnets frihed til at lege og eksperimentere. Derfor 
har vi ingen heldagsskole, tvungen lektiecafé eller eftersidnin-
ger. Vi samarbejder med forældrene om at give børnene de bed-
ste betingelser i livet.

For os er alle fag lige vigtige – uanset om man er ferm til at slå kraftspring, tale fremmedsprog, 
slå på trommer, skrive historier, lave kemiforsøg eller regne den ud, skal der være plads til, at 
alle talenter kan blomstre og udvikles. Derfor har vi også en engageret lærerstab med en bred 
vifte af forskellige kompetencer. Eleverne skal mødes af lærere, der gerne vil dem, og som ger-
ne kaster dem ud i nye spændende oplevelser. Undervisningen tager udgangspunkt i ministe-
riets fælles mål, og IT inddrages kontinuerligt i fagene.

Da det er næsten umuligt at sammenkoge 
alt det, vi står for som friskole, har vi valgt at 
lave denne forældrefolder til alle hjem. Her 
kan man læse om alt fra madpakker, lejrskole, 
forældrebetaling til friplads, SFO og alt muligt 
andet. Det hele sat op i alfabetisk rækkefølge. 
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Arbejdsdag
Den første lørdag i september måned er fast arbejdsdag for alle 
forældre og ansatte på friskolen og fribørnehuset. Når vi mø-
des, inddeles alle på forskellige arbejdshold (nogle maler, andre 
ordner have, lægger fliser, fælder træer, ordner legeredskaber, 
laver mad mm). Madholdet sørger for, at der er noget lækkert 
til fælles spisning. Det er en hyggelig dag, hvor man rigtigt kan 
lære de ansatte, de andre forældre og deres børn at kende. 

Befordring
I forbindelse med undervisning og pasning i SFO forekommer det, at eleverne bliver transpor-
teret i private biler. Derfor skal forældrene give en skriftlig tilladelse, som opbevares på kon-
toret. I nogle tilfælde skal eleverne også cykle til lokaliteter uden for skolen. Her kræver vi, at 
eleverne bærer cykelhjelm og opfordrer dem til at iføre sig refleksveste. 

Bestyrelsen
Skolebestyrelsen består af syv medlemmer, der alle er valgt for 
to år ad gangen. Valget til bestyrelsen sker på generalforsam-
lingen, der finder sted hvert år i april måned. Der er desuden to 
suppleanter, der er valgt for et år ad gangen.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, 
en sekretær og tre menige medlemmer. Find navne og kontak-
toplysninger på skolens hjemmeside.

Som aktivt bestyrelsesmedlem har man mange forskellige opgaver som f.eks.
- Samarbejde med skolens leder og ansatte om skolens drift
- Være med i processen om ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere
- Opstille kort- og langsigtede mål for skolen i samarbejde med ledelsen 
- Tage ansvar for økonomiske investeringer og besparelser
- Deltage i diverse udvalg (f.eks. byggeri, legeplads, daginstitution, fundraising,  
            markedsføring)
- Planlægge og afholde den årlige generalforsamling
- Repræsentere skolen udadtil

Betalingsservice
Det er en stor administrativ hjælp, at opkrævninger af skolepenge, skolemælk, SFO, lejropspa-
ring m.v. sker via betalingsservice. Derfor opfordrer vi alle hjem til at tilmelde sig ordningen. 
Tilmeldingsnummer kan ses på regningen.

Børneorm eller børnesår
Forældre har pligt til at orientere skolen, hvis der konstateres børneorm eller børnesår hos en 
elev. Vi orienterer andre forældre. Når barnet er i behandling, må det komme i skole.

Computer
Tiden hvor skoler havde it-lokaler er slut, og i dag forventes det i stedet at børnene selv med-
bringer en egnet pc. Det er obligatorisk, at eleverne fra 7. – 9. klasse medbringer egen bærbar 
PC, da undervisningen i udskolingen er meget digitalt orienteret. 
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Dimission
En aften i den sidste uge inden sommerferien afholdes dimission for 9. kl. elever. De inviteres 
til dimission sammen med deres forældre. Denne dag er en festdag med taler og underhold-
ning for at fejre eleverne. De vil få overrakt deres eksamensbevis, og det er skolens officielle 
afsked med eleven og dennes forældre. 
 
Eventyrklassen
I Morsø Kommune har man besluttet at lave tidlig-sfo, så kom-
mende børnehaveklasseelever starter allerede i skole den 1. 
april. Vi har valgt at kalde gruppen for ”Eventyrklassen”, fordi 
det er en tre-måneders periode fyldt med spændende oplevel-
ser og historier. Børnene tager på ture ud af huset og har selv-
følgelig også mange spændende oplevelser med de andre sko-
lebørn, så de hurtigt vænnes til de nye omgivelser. 
 
Ferieplan og vigtige datoer 
I kan holde jer opdaterede i kalenderen på skolens hjemmeside vedr. ferieplan og vigtige dato-
er i skoleåret: https://ojf.dk/om-skolen/arrangementer.html

Forsikringer
Skolen opfordrer alle familier til at tegne en ulykkesforsikring på deres børn. Skolen har ikke 
ulykkesforsikring på eleverne. Hvis jeres barn forvolder skade på skolens eller andre elevers 
genstande, skal I almindeligvis regne med at gøre brug af jeres familieforsikring eller selv 
dække udgiften. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder 
skade på skolens bygninger eller inventar.

Friplads
Friplads søges for et år ad gangen. Ansøgningsblanketter udle-
veres ved skoleårets start og skal være indleveret på kontoret 
senest den 1. september. Der bevilges friplads efter fordelings-
sekretariatets fordelingsnøgle med udgangspunkt i ansøgerens 
personlige indkomst fra foregående år. Delte familier kan søge 
for de skolebørn, der har adresse hos dem. På kontoret vil vi 
gerne hjælpe med at forklare reglerne og udfylde ansøgningen. 
Friplads tildeles først i slutningen af december, så indtil da skal 
der betales skolepenge. Hvis man bliver godkendt til friplads, 
vil for megen indbetalt skolepenge blive tilbagebetalt til foræl-
derens konto. 

Friskoleforeningen
Dansk Friskoleforening varetager friskolernes interesser og tager kontakten til det politiske 
system. Hold jer gerne opdateret på www.friskoler.dk om aktuelle emner. 

Vi anbefaler jer også at downloade Magasinet Friskolen, hvor man gratis kan læse artikler om-
handlende de frie grundskoler i Danmark. 
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Gastronomi
Eleverne i vores 8. klasse undervises i gastronomi 2 timer 
ugentlig. Vi synes, det er vigtigt, at unge mennesker lærer at 
lave sund og ernærende mad helt fra bunden. Derfor undervises 
de både i at bruge naturens skatkammer og får masser af inspi-
ration til at lave lækkert mad – også på et lavt SU-budget. 
De afslutter året med at de unge mennesker går til ”årsprøve” i 
hjemmekundskab. 

Historie
Øster Jølby Friskole har en lang historie bag sig - lige fra opstarten i 1861 indtil fusionen med 
Skallerup Friskole i 2014. Vi er nu i fuld gang med en ny epoke i friskolens historie, for selv 
om vi har utrolig mange år på bagen, så er vi i en fortsat udvikling. I kan læse meget mere om 
vores spændende historie på hjemmesiden.

Hjemmeside
Der henvises til skolens hjemmeside www.ojf.dk hvor du kan 
finde øvrige relevante og opdaterede emner.

Idræt
Skolen har ikke selv en hal, men vi benytter os af faciliteterne 
på Galtrup Efterskole og Midtmors Multiarena. Fra skolestart 
og til efterårsferien (og fra påske til sommerferien) medbringes 
kondisko, idet idrætstimerne foregår udendørs. Fra efterårs-
ferien til påske undervises i en af hallerne. Medbring skiftetøj, 
indendørssko og håndklæde. Bad efter idræt er obligatorisk.

IT
Skolens og elevernes computere må ikke anvendes til mobning eller anden form for chikane. 
Der må ikke åbnes hjemmesider, der er pornografiske, racistiske o.l.
Der må ikke oplyses navn, adresse, telefonnummer eller uploades billeder på chatsider el. lign. 
Der må ikke logges ind med andres brugernavn eller password.

Kalender
Skolens kalender kan ses på skolens hjemmeside www.ojf.dk. 
Der er direkte link til kalenderen i månedsbrevene: https://ojf.
dk/om-skolen/arrangementer.html

Karakterer
Vi tilbyder afgangsprøver på 9. klassetrin, hvor eleverne også 
laver projektopgaver og får standpunkts- og årskarakterer. På 
de yngre årgange giver vi ikke karakterer, da vi netop ikke ønsker, at presse vores elever med 
karakterræs og test. 

Kreativitet
Håndens arbejde er åndens spor. Derfor betyder de kreative fag meget for os. Udover de kreati-
ve timer der ligger i skemaet, kan elever fra 4 kl. til 9 kl. vælge ”frivillig krea” én gang om ugen. 
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Legetøj
Legetøj medbringes normalt ikke på skolen. SFO’en arrangerer nogle gange legetøjsdage, hvor 
det er tilladt at have eget legetøj med. Dog på eget ansvar. 

Leje af skolens fællesrum
Skolens forældre kan leje skolen i weekender og helligdage til afholdelse af familiefester. Vi 
ønsker på ingen måde at lægge hus til et drukgilde, så abefester frabedes! Forældre, som har 
børn på skolen og ansatte kan leje. Læs mere information på hjemmesiden.

Lejrskoler
Alle klasser kommer på lejrtur hvert år, og nogle gange ar-
rangeres der mindre ture med en overnatning. I slutningen af 
skoleåret har vi en længere lejrtur, der går rundt til forskellige 
steder i Danmark og for de stores vedkommende også til udlan-
det. Ved ture til udlandet skal eleverne medbringe blåt sygesik-
ringskort og pas. Desuden anbefaler vi, at forældrene sørger for, 
der er tegnet en rejseforsikring på de unge. 
Vi har fra 2019, indført månedlig betaling på 120kr til lejrturene. 
Denne indbetaling vil sikre at alle lejrturene er dækket, og dermed opstår der ikke økonomi-
ske overraskelser. Der vil selvfølgelig være en indkøringsperiode før den månedlige betaling 
på 120kr dækker alle lejrturene. Det vil sige, at når vi indfører dette nye tiltag fra august 2019, 
så er det er kun børnene i børnehaveklassen, første klasse og kommende børn, som skal starte 
i skolen, der er dækket ind ved den månedlige betaling på 120kr. Ældre elever skal betale et 
engangsbeløb for at dække udgifterne til lejrturene.

For at holde udgifterne så langt nede som muligt hjælper forældrene med at lave maden. Det 
betyder, at vi hjemmefra medbringer fx. boller, kage og middagsretter.

Lektier
Lektier er en del af elevens samlede skoleforløb og bruges 
som træning/repetition af allerede tillært stof. Samtidig giver 
lektierne forældrene mulighed for at følge deres barns faglige 
udvikling. I de mindre klasser er det yderst vigtigt, at barnet får 
læst derhjemme. Tag en snak med læreren omkring omfanget. 
Kan barnet ikke selv læse endnu, er højtlæsning også med til 
at styrke barnets ordforråd og bane vejen for selvstændig læs-
ning. 

Lus
Det er et stort problem, når ikke alle forældre står sammen om at komme de små kryb til livs. 
Så vender problemet bare tilbage igen og igen. Derfor opfordrer vi alle forældre til at få kæm-
met eleverne mindst én gang om ugen og kontakte skolen, hvis de opdager lus hos deres barn. 
Herefter orienterer skolen alle forældre og beder alle om at få tjekket deres børn og sætte en 
behandling i gang. Man kan købe effektive lusemidler på apoteket, men fast kæmning hver 
anden dag i to uger kan også fjerne problemet. Elever med lus må først komme i skole, når de 
er i behandling. 
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Madpakker
Der er køleskabe på gangene, hvor eleverne kan stille deres madpakker og drikkedunke, når de 
møder ind om morgenen. Klassens lærer sidder sammen med eleverne inde i klassen, mens de 
spiser deres madpakker. Det er med til at styrke det sociale fællesskab, at alle holder bordskik 
og kan hyggesnakke hen over frokosten. Samtidig giver det klasselæreren mulighed for at op-
dage ændrede spisevaner hos børnene og handle på det sammen med forældrene. Vi har tid-
ligere kunnet tilbyde madordning til en favorabel pris for mad leveret 3 gange om ugen. Vores 
leverandør har desværre stoppet samarbejde, så derfor afsøger vi i øjeblikket nye muligheder. 

Medicin
Hvis barnet lider af en kronisk sygdom og derfor skal have me-
dicin, skal der foreligge en fyldestgørende vejledning for anven-
delse eller indtagelse af denne fra lægen. Medicinen opbevares 
på kontoret. Kontoret udleverer ikke medicin uden recept – hel-
ler ikke smertestillende medicin. Hvis man som forælder øn-
sker, at barnet kan tage sådanne i løbet af skoledagen, må man 
selv sørge for at give barnet det med i skole. 

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner o.lign. skal være slukkede og opbevares i skoletasken i skoletiden. Brydes dette 
kan telefonen om nødvendigt lægges på kontoret, hvor den kan afhentes ifølge aftale. Dette 
betyder, at man overholder de etiske regler med god sms-etik og ikke tager billeder eller video-
er af andre uden deres accept. Mobiltelefoner kan også inddrages i undervisningen, hvis lære-
ren finder det hensigtsmæssigt.

Mobning – Nej tak!
Vi er meget opmærksomme på, at eleverne trives og har det godt med hinanden og os voksne. 
Når mange børn er samlet, vil der utvivlsomt indimellem opstå uoverensstemmelser og små-
konflikter, som vi forsøger at løse inden de vokser sig store. Eleverne er generelt gode til at 
tage hånd om hinanden – de store tager sig af de mindre, og alle elever kender hinanden. Det 
er vigtigt for os, at vi nogle gange i løbet af skoleåret laver aktivitet -er som blander eleverne 
på tværs af årgange. Hvert år modtager 4 klassen Eventyrklassen. Hvert barn får derfor en sko-
leven eller to. Disse elever følges ad til morgenløb og læser sammen, når det bliver mørkt. Når 
alt dette er sagt, så er det stadigt vigtigt, at I som forældre kontakter os, hvis jeres barn føler 
sig udsat eller er utryg ved at komme i skole – så vi kan tage hånd om barnet og søge at løse 
eventuelle problemer i fællesskab.

Morgensang
Der er fælles morgensamling for skolens lærere og elever 4 
gange om ugen. Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.40 – 8.55. 
Onsdag, er forbeholdt løbe/læsemakkere og de ældste klasser 
ser nyhederne en gang om ugen i stedet. Ved morgensang syn-
ger vi 3-4 fællessange, beder Fadervor og giver meddelelser til 
eleverne. Vi ønsker at morgensang skal være en hyggelig sam-
ling og start på dagen, og som forældre er I altid meget velkom-
ne til at deltage. 
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Musik
På Øster Jølby Friskole vægter vi musikken højt. Vi har en lang 
tradition for at tilbyde børnene glæden ved at indgå i et musi-
kalsk fællesskab. Formålet er blandt andet at styrke musikkul-
turen, og give skolens børn og unge mulighed for at samles om 
musikken. Gennem musikken udvikles børnenes læringskom-
petencer, og de oplever et socialt fællesskab på tværs af alder. 
Derfor kan man fra 4. – 9. kl. tilmelde sig frivillig musik og 
modtage ekstra holdundervisning, uden det koster ekstra. 
Frivillig musik består både af sammenspil/band, men også 
eksempelvis undervisning i guitar på mindre hold. De frivillige 
musikhold slutter sæsonen af med en fantastisk forårskoncert. 

Mælk
Vi tilbyder mælkeordning i samarbejde med www.skolemaelk.dk

Månedsbrev
Hver måned udsender kontoret et månedsbrev til skolens forældre og støttekredsmedlemmer. 
Brevet sendes som mail og kan også hentes på skolens hjemmeside. 

Overnatning
Skal en klasse overnatte på skolen, er det vigtigt at informere 
brandmyndighederne om antallet af overnattende personer.

Pauser
Frikvartererne er vigtige afbræk i dagens opgaver og giver 
børnene frirum til at få brugt både krop og fantasi. Indskolin-
gen og mellemgruppen skal være ude i frikvartererne, så sørg 
for de har tøj, der passer til vejret. I disse frikvarterer går der 2 
voksne ude, som eleverne kan kontakte, hvis de får behov for 
det.

Rengøring
Hver weekend står forskellige hold af forældre for rengøringen. Forældrene bliver ved skole-
årets start inddelt på rengøringshold, og alle familier kan forvente 2-3 årlige rengøringsdage. 
Det plejer at være hyggeligt at mødes med de andre forældre, og børnene hygger sig imens og 
hjælper gerne til. Den øverste forælder på listen sørger for at arrangere mødetidspunkt, så man 
ikke skal gå rundt alene og gøre rent. Lærerne har ansvaret for, at der er ryddet op i klasserne, 
så forældrene kan komme til at gøre rent. På opslagstavlen lige indenfor hoveddøren findes en 
oversigt over alle rengøringsopgaverne – brug denne til at krydse af, hvis I ikke kan komme og 
gøre rent samtidigt.

Hovedrengøring finder sted to gange årligt, og som forælder vælger man selv, om man vil ofre 
tre timer på det i august eller januar. Tilmeldingsskema udsendes inden sommerferien. 
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Ringetider 
1. time   7.55 –   8.40
morgensamling    8.40  -   8.55
2. time   8.55 –   9.40
3. time 10.00 – 10.45
4. time   11.00 – 11.40
5. time 12.00 – 12.45
6. time 13.00 – 13.45
7. time 13.45 – 14.25
 
Rygning
I henhold til rygeloven er det ikke tilladt at ryge på uddannelsesinstitutioner – forbuddet gæl-
der både børn, ansatte og besøgende.

Sangbog
Vi bruger sangbogen fra Friskoleforeningen hver dag, og alle børn fra 3. klasse og opefter skal 
anskaffe en. De kan erhverves på kontoret for 150 kr. Vi anbefaler, at børnene skriver navn i 
bogen og passer rigtig godt på den, for den skal bruges gennem hele deres skoleforløb hos os.

SFO
Vi mener, det er vigtigt, at alle børn fra bh.kl. – 3. kl. er aktive og har mulighed for at benytte 
sig af vore mange tilbud i SFO’en. Vi prioriterer den frie leg højt, da det er med til at udvikle 
børnenes fantasi, kreativitet og sociale relationer. Derudover har vi masser af værkstedsakti-
viteter i løbet af ugen. Morgenpasning foregår i SFO’en fra kl. 6.15. Her er der mulighed for at få 
morgenmad og lave forskellige aktiviteter indtil skolestart. Børnene bruger deres garderober 
på skolen til skiftetøj, jakker og tasker. For de børn, der kun har behov for få timers pasning, 
mens de venter på den første bus hjem, tilbyder vi som noget nyt BUS-sfo. Her kommer de i 
SFO’en efter skole, får serveret eftermiddagsmad og bliver fulgt til bussen af en voksen.

Skole-hjem-samarbejde
På Øster Jølby Friskole lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem hjem og skole. Formålet er 
at etablere de bedste forudsætninger for elevernes skolegang, idet vi har et fælles ansvar for 
børnenes udvikling og dannelse. 

- Hver klasse har et forældreråd, der sammensættes i starten af skoleåret. Dette råd plan-
lægger forskellige sociale arrangementer for klassens elever og forældre for at styrke sam-
menholdet

- I efteråret afholdes forældremøder i alle afdelinger, hvor man kan høre om planerne for det 
kommende skoleår

- I november måned indbydes forældre til børn fra 2. – 9. klasse forældresamtaler, hvor vi vil 
fortælle om det enkelte barns trivsel og udvikling.

- Klasselærerne udsender jævnligt nyhedsbreve til klassens forældre, hvor de orienterer om 
dagligdagens aktiviteter i klassen

- Børnehaveklasselærer og skoleleder kommer på hjemmebesøg hos eleverne i bh.kl. og i 1. 
klasse kommer klasselærer plus matematiklærer på besøg.  

- Vi har en Facebookside, hvor man kan følge med i stort som småt på skolen
- Alle lærere kan kontaktes på deres e-mail, som findes på skolens hjemmeside
- Eventuelle problemer omkring en elev løses gennem dialog med forældrene
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Skolekreds
Som forælder på skolen er man automatisk med i skolekredsen og kan stemme til generalfor-
samlingen. Mange forældre vælger at fortsætte deres støtte til friskolen og melder sig efterføl-
gende ind i skolekredsen. 

Skolepenge
Skolepenge opkræves månedsvis, og man betaler pr familie. I tilfælde af skilsmisse og delte 
familier, betaler man skolepenge der, hvor barnet har bopæl. Sammen-bragte familier betrag-
tes som én familie.

Takster: 
Skolepenge 1. barn 950,- kr.
Skolepenge 2. barn        200,- kr.
SFO 1 barn 850,- kr.
2 el. flere børn 1.340,- kr. 
BUS-SFO       350,- kr.
Tidlig SFO (april - juni)    1.300,- kr.

Specialundervisning
Øster Jølby Friskole tilbyder specialundervisning til elever, der har brug for særlig faglig støt-
te. Vi samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Morsø kommune. 

Sorgplan
I forbindelse med alvorlig sygdom eller død i elevens familie eller nærmeste omgangskreds 
bedes forældre kontakte kontoret og klasselæreren. Skolen har udarbejdet en sorgpolitik, der 
kan være med til at hjælpe barnet og familien.

Sundhedsplejersken
Skolens sundhedsplejerske hedder Randi Østergaard. I løbet af børnenes tid på skolen, møder 
de hende i børnehaveklassen, 5. klasse og 8. klasse. Har man brug for at tale med sundhedsple-
jersken, så kan dette også arrangeres. Hun kan kontaktes på: randi.oestergaard@morsoe.dk

Svømning
Alle elever på Øster Jølby Friskole modtager svømmeunder-
visning fra bh.kl. til og med 5. klasse. Vi svømmer i Snedsted 
svømmehal – mellemgruppen svømmer fra jul til sommerferie 
og indskolingen fra sommerferie til juleferien. Fodvorter skal 
være under behandling. 
 
Sygdom
Er dit barn syg eller holder fri en dag, så forventer vi, at I kon-
takter skolen om morgenen og fortæller om fraværet. I kan 
vælge at ringe, sms’e eller sende en mail.
Hvis elever får det skidt i løbet af skoledagen, bliver forældre-
ne kontaktet, hvis der ikke sker en bedring. 
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Søde sager
Slik, sodavand, chips m.m. hører specielle lejligheder til og må ikke nydes i skoletiden. Det 
samme gælder tyggegummi. 

Øjenbetændelse
Barnet må ikke komme i skole, hvis det har megen pus fra øjnene, eller barnets almentilstand 
er påvirket. Barnet skal være i behandling. 

Teater
Hvert år ser vores elever forskellige teaterstykker, og de oplever koncerter med grupper, der 
turnerer rundt på skolerne. Vi laver også teateruger sammen med børnene, og afslutningsvis 
laves en forestilling for alle. 

Telefonnumre
Skolens kontor (åben 6.30 – 14.00)  9774 1236
Skoleleder Simon Krabbesmark                 5210 5303
Fribørnehuset 9774 1157
SFO’en 3082 6621
Vuggestuen 6143 7920

Temauger
Vi har ved planlægning af skoleåret 2022/2023 haft et stort ønske om, at vores børn i løbet af 
året har flere fællesfaglige forløb, således store og små arbejder med det samme emne mod det 
samme fælles mål. Det er med til at styrke fællesskabsfølelsen blandt vores børn, når vi som 
skole arbejder med et fælles tema. Der vil være temauger, hvor børnene arbejder i grupper på 
tværs af klasserne. Der vil også være uger, hvor man er opdelt i afdelinger, men stadig har det 
samme overordnede tema. Når vi har Temauger, så vil skoleskemaet blive ændret, så børnene 
har fri på nogenlunde samme tid, så det kan fungere med blandede grupper. Vi har planlagt 
at afholde mindst 6 forskellige temauger på nuværende tidspunkt. Temaugerne erstatter ikke 
vores teater/musical, så der bliver mange spændende uger i løbet af skoleår. En temauge skal 
skabe mulighed for at inddrage forskellige fag og kompetencer på en kreativ og spændende 
måde.

Transport
Der er mulighed for at få dækket udgifter til transport, såfremt 
følgende ministerielle kriterier er opfyldte: 
Bk.kl. – 3. kl.: min. 2,5 km fra hjem til skole
4.kl. – 6. kl.:  min. 6,0 km fra hjem til skole
7. – 9. kl.:  min. 7,0 km fra hjem til skole
Da vi har gratisbusser på Mors, er det dog kun de elever, der 
skal tage de regionale busser til og fra skole, der kan få refunde-
ret udgifterne til buskort. 

Udmeldelse
Udmeldelse af elever skal af administrative hensyn ske med minimum en måneds varsel til 
udgangen af en måned. Der skal udfyldes en udmeldelsesblanket, som kan findes på kontoret. 
Bøger afleveres på kontoret sammen med nøgle. 
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Undervisningsmaterialer
Undervisningsbøger, som er udleveret af skolen, skal bindes ind. Dog ikke engangs-hæfter/bø-
ger. Misligholdt eller bortkommet undervisningsmateriale skal erstattes. 

UU (ungdomsuddannelsesvejledning) i 8. og 9. kl.
Eleverne i 8. og 9. klasse tilbydes UU-vejledning på skolen. De 
kommer i brobygningsforløb samt på introduktionskursus på 
ungdomsuddannelsesstederne. Erhvervs- og uddannelsesvej-
ledningen sker i tæt samarbejde med Thomas Dahlgaard, der er 
uddannelsesvejleder i Morsø kommune. 

Vikarer
Ved læreres sygdom eller andet fravær vikardækkes i den udstrækning, det kan lade sig gøre 
med eksterne vikarer. Vi forsøger at bruge vikarer, som i forvejen er kendt med huset og børne-
ne. 

Vuggestue og børnehave
Øster Jølby Fribørnehus hører under Øster Jølby Friskole. I Fribørnehuset, der er normeret til 
20 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn, modtager vi børn i alderen 24 uger til skolestart. Som 
forælder på friskolen har man fortrinsret til førstkommende ledige plads i vuggestuen eller 
børnehaven

Fribørnehuset bygger, lige som friskolen, på det Grundt-
vig-koldske menneskesyn, hvor fællesskab, nærvær, kreati-
vitet, fortælling og tillid er vigtige elementer. Vi samarbejder 
mellem husene: vuggestue, børnehave, SFO og skole, så alle 
steder er velkendte for børnene og de voksne, Det skaber tryg-
hed og ro for barnet, når det rykker videre til næste afdeling. 

I Fribørnehuset har vi en madordning, hvor vi 4 dage om ugen 
serverer frokost for børnene. Dette sikrer trivsel, tryghed og 
gode kostvaner for børnene. I en tid, hvor børnene tilbringer 
en stor del af dagen i børnehuset, mener vi også, vi har et stort 
medansvar for at grundlægge sunde kostvaner. Derfor er slik og 
søde sager heller ikke en del af vores dagligdag.  Personalet i 
fribørnehuset arbejder ud fra fælles planlagte læreplaner, hvil-
ket sikrer indhold og læring i barnets hverdag. 

Åbningstider
Skolens SFO er åben hver dag fra kl. 6.15 - 17.00 (fredag 16.00). Skolen er åben fra kl. 7.30. 

Øster Jølby 

FRISKOLE OG 
FRIBØRNEHUS

Søndervej 43 • Ø. Jølby • 7950 Erslev   
Tlf. 97 74 12 36 • kontor@ojf.dk • www.ojf.dk


