Tryghed skaber rum for læring

0. - 3. klasse
Indskoling
Vi har fokus på at skabe
trygge rammer for jeres børn,
så de kan trives i en stabil
hverdag på en skole med
læring og trivsel på skemaet

RANDERS KRISTNE FRISKOLE

VELKOMMEN TIL INDSKOLINGEN
På Randers Kristne Friskole tror vi på, at de første år i et barns skoleliv er noget helt
særligt. Barnets første indtryk af skolelivet dannes her, og deres motivation og lyst
til at lære bliver grundlagt. Derfor er det vigtigt, at børnene føler sig trygge og
oplever stabilitet i et udviklende læringsmiljø.
Vi arbejder med glidende overgange mellem årgangene, hvor kompetente voksne er
synlige i hverdagen og på de forskellige klassetrin. Dette skaber genkendelighed og
tryghed, og giver børnene overskud til at fokusere på undervisningen og læringen.
Vores slogan "Et godt sted at være - et godt sted at lære" understreger vores mission:
vi vil skabe læring og trivsel for alle vores børn.

EN KRISTEN, GRØN OG TALENTORIENTERET SKOLE
EN KRISTEN SKOLE

Skolens formål er at drive en kristen friskole efter de gældende bestemmelser for
frie grundskoler, og undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.
Det kristne livssyn er grundlaget for skolens daglige virke, samvær, vores værdier og
menneskesyn. Grundlaget kommer til udtryk gennem vores morgensamlinger,
levende og gode samtaler om livet, og ved vores måde at være sammen på. Det er
ikke et krav, at man skal være kristen for at gå her - vi er en skole for alle.

EN GRØN SKOLE

Vores børn lærer om naturen, miljøet og vores ansvar som forvaltere heraf. De
tilegner sig viden i alternative læringsrum ude i det fri. Vores skole ligger ved siden
af en frodig skov, hvilket giver os mulighed for at udfolde os i naturen, lære om
naturens ressourcer, og om hvordan vi passer på den. Vi har en 450 m2 stor
skolehave, bålhytter, udeklasseværelser og grønne udendørsarealer, som vi kan
boltre os på.

EN TALENTORIENTERET SKOLE

Vi tilbyder alsidige og mangfoldige skoleår, som skal stimulere og udfordre vores
børn til at blive bevidste om deres styrker og talenter. Ved at finde deres
motivationsområder gennem forskellige arbejdsformer-og metoder, kreative
læringsformer og løbende evaluering af deres udfordringer og styrker, kan vi
stimulere og dyrke børnenes talenter både individuelt og i fællesskaber.
Opfindsomhed, kreativitet og innovative processer er også indlejret som helt
naturlige elementer i vores skoles hverdag. Eleverne lærer at være nysgerrige,
undersøgende og eksperimenterende. Det kan fx være gennem vores
innovations-uge på hele skolen, hvor velkendte emner nytænkes.
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VORES FOKUSOMRÅDER
TRYGHED SKABER RUM FOR LÆRING
Vi tror på, at tryghed og trivsel er en
forudsætning for al læring. Derfor arbejder vi
med en bevidsthed om, at trivsel er lige så vigtigt
som læring og viden. Vores børn skal være trygge
ved hinanden, de voksne og ved en hverdag i
skole. Dette afspejler sig i, at børnene oplever
synlige voksne, som hjælper og støtter børnene i
både faglige og sociale sammenhænge. Vi
strukturerer deres hverdag, så de oplever
stabilitet og ro, men også giver dem mod på
udfordringer, så de oplever, at de selv kan!

EN MINDRE SKOLE - STØRRE NÆRVÆR
Vi er en mindre friskole, hvilket betyder at vi kun
har 1 spor pr. årgang. Det har stor værdi for vores
elever, at de kender hinanden og ikke føler sig
fremmede på deres egen skole. Børnene laver
legeaftaler med hinanden på tværs af årgangene de store elever laver legepartruljer for de små
elever i frikvarterene, hvilket er til stor glæde for
børnene. I førskolen har vi normering som i en
almindelig børnehave, hvilket betyder at vi er flere
voksne til at være sammen med børnene.

GLIDENDE OVERGANGE
Vi vil skabe trygge og glidende overgange fra
børnehave til skole og mellem årgangene. Vi har en
førskole, som giver børnene mulighed for at opleve
vores skole inden de starter i børnehaveklassen. De
deltager i de fælles morgensamlinger, tilbringer tid i
skolens lokaler - fx spiller de musik i musiklokalet
og har leg og bevægelse i gymnastiksalen - hvilket
skaber genkendelighed for børnene, når de selv
starter i skole.
Fra 0. - 3. klasse er der tilknyttet et fast lærerteam,
så de får en oplevelse af sammenhæng mellem
årgangene, hvilket skaber tryghed og stabilitet for
børnene.
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"Vi valgte den kristne
friskole, fordi vi sætter pris
på en mindre skole, hvor den
enkelte elev bliver set og
hørt. Vi værdsætter
nærværet, sammenholdet og
at faglighed sammen med et
fantastisk kreativt indblik
kan forenes . Desuden skal
nævnes, at de fantastiske
udearealer og muligheder for,
at børnene kan boltre sig
betyder meget."
Heidi,
Forælder til elev
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