
Livsduelighed og uddannelsesparathed 

7. - 9. klasse

Udskoling

Vi har fokus på at forberede dit

barn til både uddannelse og

arbejdsliv, men i lige så høj grad

at gøre vores elever livsduelige.

De skal kunne træffe egne

beslutninger, navigere i frihed og

ansvar og lære at stå på egne

ben.



RANDERS  KR I S TNE  FR I SKOLE

V E L K O M M E N  T I L  U D S K O L I N G E N

På Randers Kristne Friskole arbejder vi ud fra to grundpiller. Den ene handler om, 

at vores elever skal gøres uddannelsesparate og klædes på til et arbejdsliv. De skal 

tilegne faglige kompetencer og kunne forberede, tilrettelægge og præstere til 

afgangsprøver..  

Den anden grundpille handler om at gøre vores elever livsduelige. De skal kunne 

begå sig socialt, have en forståelse for egen identitet og værdi, og ikke mindst skal 

de kunne tage stilling til og begå sig i den verden de lever i.  

Vores elever tilegner sig sociale, personlige og faglige kompetencer,  så de kan blive 

klar til livet! 

S I DE  1  |  VE LKOMMEN

E N  K R I S T E N ,  G R Ø N  O G  T A L E N T O R I E N T E R E T  S K O L E

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.



S I DE  2  |  VORES  FOKUSOMRÅDER

V O R E S  F O K U S O M R Å D E R

ET TRINBRÆT TIL VOKSENLIVET
Vi ser det som en af de vigtigste opgaver at gøre 

vores børn uddannelsesparate og klar til et 

arbejdsliv. Vi har derfor fokus på høj faglighed og 

varierende og IT-baserede undervisningsformer, 

således at jeres børn får mulighed for at prøve 

forskellige læringsformer. De skal inspireres, 

vejledes og motiveres, så de får mod på livet efter 

skolen. Vi ser det også som en vigtig opgave at gøre 

jeres børn til livsduelige samfundsborgere, der kan 

reflektere, fordybe sig og tage stilling til den 

verden og det samfund de lever i.  De bliver 

introduceret for fag som samfundsfag, hvor de 

gennem spændende dialoger lærer om vores 

demokrati og samfund. De skal for første gang 

prøve at gå til eksamen,  fordybe sig i et emne og 

fremlægge deres egne synspunkter og holdninger - 

og altid med stærkt kompetente  lærere, der støtter 

dem hele vejen både fagligt og personligt. 

REJSER, KULTUR OG IDENTITET

PERSONLIGE VALG OG VEJLEDNING

Vores elever i udskolingen kommer på fantastiske 

udlandsrejser til USA og Berlin i løbet af skoleåret. 

Vores 10. klasse rejser også til udlandet, fx har de 

været i Barcelona på en "inspirations-rejse", som en 

del af deres entreprenørskabslinje. Det er en vigtig 

del af elevernes dannelsesproces at møde andre 

kulturer - de udvikler en forståelse om, hvem de 

selv er, og deres horisont og perspektiv udvider sig. 

De lærer at stå på egne ben og mærke, at de kan 

begå sig i andre kulturer og fremmede lande. 

Derudover  giver vores udlandsrejser også et 

fantastisk sammenhold i klasserne, og de får en 

oplevelse som de kan være fælles om.  

  

Det er en betydningsfuld tid for eleverne i 

udskolingen. De begynder at træffe beslutninger 

om hvem de er, hvad de vil og hvordan de passer 

ind i samfundet. Vi gør en stor indsats for at 

vejlede, støtte og motivere eleverne i deres 

udvikling i samarbejde med forældrene. Dette er 

både i eksamenssituationerne, til forældremøder og 

i den daglige praksis i og udenfor klasseværelset.  



"Vi valgte Randers Kristne 
friskole fordi, At skolen har 

en høj faglighed som vi vægter 
meget højt. Der er Kompetente 

lærere og pædagoger, som  Har 
stor fokus på trivsel og 

læring. Der er Dejlige grønne 
omgivelser, og skolen har 

Fokus på at skabe venskaber 
imellem klassetrinene. 
 begge vores piger kommer 
glade og smilende hjem fra 

skole hver dag." 

Pia, 
Forælder til elev 

Tlf:  86420360 

Mail:kontor@randers-kristne-friskole.dk 

Web: www.randers-kristne-friskole.dk 

Facebook: @RandersKristneFriskole

KONTAKT:


