Et Overblik
fællesskab er
noget,
over
vi alle er med til at skabe

traditioner

– en lille skole med store
ambitioner og stolte
traditioner

– og hvornår vi har
brug for hjælpende
forældrehænder

En af skolens opgaver er at opdrage til
demokratisk bevidsthed, social
og interkulturel forståelse og
deltagelse i skolens fællesskaber
Vi forventer, at alle på skolen – elever,
forældre og medarbejdere – deltager
i skolens store fællesskab

Første skoledag
Første skoledag er en kort dag på Bagsværd Friskole.
Her møder alle kl. 9.00 og har fri klokken 12.00. Vi
starter alle klasser sammen og byder hinanden
velkommen, hvorefter vi går ud i klasserne. Alle er
velkomne til at være med til første skoledag.

Forældremøder, skole-hjemsamtaler og børnerunden
I løbet af skoleåret bliver der afholdt to forældremøder, et i aug./sep. og et i april/maj. Derudover har
vi to skole-hjem-samtaler. En samtale i november og
en i juni. I jan./feb. afholder vi børnerunde for 0. til
4.klasse. Børnerunden er en runde, hvor I forældre har
fokus på jeres oplevelse af jeres barns trivsel i klassen.
I vil kunne læse mere om børnerunden på Intra under
dokumenter.

Kontaktforældre
Kontaktforældre bliver valgt i alle klasser og er på
valg en gang årligt ved det første forældremøde.
Deres rolle er at deltage i kontaktforældremøder
ca. 4 gange om året, hvor der tales om, hvordan
klasserne fungerer, hvad der sker på skolen, julemarkedet m.m. Kontaktforældremøderne er ikke et
beslutningsorgan, men skolen lytter til pointerne.
Kontaktforældrene er ”tovholdere” i klassen. Det vil
sige, at det er dem, der melder ud, hvis der sker noget
på skolen, hvis der er problematikker, som skal tages
op eller lignende.

Trivselsudvalg
Trivselsudvalget består af minimum 2 forældre, hvis
rolle er at organisere arrangementer for hele klassen,
og i samarbejde med klasselæreren at etablere
legegrupper. Skolen anbefaler at arrangementer
holdes på et niveau, hvor alle kan være med.
Legegrupper
Det er trivselsudvalget, som i samarbejde med
klasselæreren laver legegrupper, hvor der både
er drenge og piger. Også her anbefaler skolen at
ambitionsniveauet for aktiviteter og tid holdes på
et plan, hvor alle kan være med. Det er det at være
sammen, der er vigtigst.
Børnefødselsdage
Fra 1.kl. og frem er det op til forældrene i den
pågældende klasse at nå til enighed om en struktur
på børnefødselsdage herunder også gaver og pris.
Dette vil blive drøftet til årets første forældremøde,
hvor trivselsudvalget via inmputs samler til en form.

Skolen krav er at fællesskabet har højeste prioritet.
Der er naturligvis mulighed for at låne skolen til et
fødselsdagsarrangement.

Arbejdsdage
Der er to arbejdsdage om året. Det er det man
”binder” sig til, når man melder sig ind på skolen.
Kan man ikke deltage de dage kontaktforældre
melder ud, deltager man med nogle af de andre
klasser eller på den planlagte opsamlingsdag.
Vi mødes, arbejder og spiser en fælles frokost.
Børnene er mere end velkomne. Formålet er, at man
som samlet forældregruppe er med til at vedligeholde
skolen og viser børnene en fælles interesse for skolen
og børnenes hverdag, og at vi alle er med til at passe
på skolen.

BF-uger og BF-dage
(Emneuger og emnedage)
I løbet af skoleåret har vi særlige dage, hvor vi ændrer
skemaet til fordel for fællesskab og fordybelse. Disse
særlige dage kalder vi for BF-dage eller BF-uger.
I løbet af året har vi tre BF-uger, hvor vi arbejder med
forskellige temaer i klasserne og på tværs af klasserne
i henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning.
Tre BF-dage: en elevrådsdag, en billedkunstdag og
en musical dag. Her bliver elever blandet på hold på
tværs af alle aldre og trin.
Sidste uge inden sommerferien er en klasselæreruge, hvor vi runder skoleåret af i klasserne
med ture, oprydning, og flytter til nye lokaler.

Motionsdagen
Motionsdagen ligger fredagen før efterårsferien og
foregår i skoven med start ved Bagsværd Rostadion.
Vi mødes først i klasserne til afkrydsning, hvorefter
vi klassevis bevæger os mod stadion. Her har vi brug
for forældrehjælp til at guide eleverne, så de følger
den planlagte rute. Der vil blive afholdt et møde
morgenen inden motionsløbet starter for de forældre,
som melder sig.

Julemarkedet
– et forældrearrangement
I slutningen af november holder vi julemarked her
på BF. Her er det skolens forældre, som står for
arrangementet. Der er udarbejdet en drejebog, som
hver klasse kan følge, og det er kontaktforældrenes
ansvar at uddelegere opgaver, gerne med deltagelse

fra børnene. Der vil være en masse boder, med et
forskelligt indhold, som koster et beskedent beløb.
Overskuddet går til elevrådet, som bestemmer,
hvordan pengene skal bruges. På dagen skal klassernes boder bemandes og kontaktforældrene udarbejder en bemandingsplan.

Lærerløs dag
Lærerløs dag ligger sidste fredag i februar eller første
fredag i marts, og er en pædagogisk udviklingsdag for
lærere og pædagoger. Det er forældre, som forestår
undervisningen og pasningen af børnene i skole-og
klubtid. Det er forældrenes opgave at planlægge
dagen for børnene. Her kan der også være brug for
forældrehænder ift. Pasning alt afhængig af, hvornår
det planlagte program slutter.

MGP
MGP er en af vores helt særlige dage. En festdag,
hvor elevernes kreativitet indenfor det musiske felt
er i fokus. Scenen er sat i bedste MGP-stil, og her
konkurrerer trinnene mod hinanden i håb om at få
kåret årets bedste nummer henholdsvis i indskolingen,
på mellemtrinnet og i overbygningen. Arrangementet
er kun for elever, men der kan være et behov for
forældrehjælp i forhold til udklædning m.m.

Musical
Hvert år i maj sker der en fantastisk forvandling af
skolen. I ca. 10 dage arbejder eleverne på hold og
komponerer musik, laver kulisser, skriver replikker,
øver teater m.m. De laver det hele på tværs af
klasserne, og det hele afsluttes med 2 forestillinger;
en torsdag eftermiddag og en torsdag aften.
Vores musicalkoordinator vil melde ud om vores
behov for hjælp, når musicalen nærmer sig. Der skal
bestilles billetter på forhånd, og kontoret melder ud,
hvornår billetsalget starter. Vi har både før, under og
efter forestillingerne brug for hjælpende hænder. Bl.a.
har vi brug for tre hold med hver en overnatning
i teltet, til at passe på alt vores musikudstyr, op til
det hele går løs om torsdagen.

Løvspringstur
Løvspringsturen som ligger i maj er en skovtur,
hvor hele skolen skal ud i det grønne for på egen
krop at mærke det ivrige og skønne forår. Her leger
vi, spiser frokost i det grønne og hygger, indtil vi er
hjemme igen ved 13.00 tiden.

Hyttetur, lejrskoler og
studieture
I 0.kl. tager vi på hyttetur i 3 dage.
Det er en sjov, spændende og social tur, som ikke
foregår længere væk, end man kan hente sit barn,
hvis det bliver nødvendigt.
I vil høre nærmere ved forældremødet i april/maj.
Vi vil til turen bede jer om hjælp til kørsel af bagage
og bagning af boller/kage.
•

•

•

•

I 2.klasse tager vi på en naturfaglig lejrskole til
Røsnæscentret, hvor vi i samarbejde med deres
naturvejleder planlægger programmet for turen.
I 5.klasse tager vi på lejrskole typisk på Sjælland.
Her er eleverne med til at planlægge turen.
Temaet for lejrskolen kan derfor variere fra år til år.
I 8.klasse tager vi på studietur til Tyskland, for
at træne sproget, møde kulturen og for at skabe
sammenhæng mellem bøger og egne billeder.
I 9.klasse tager vi længere ud i verden, et sted
som eleverne selv er med til at bestemme, og
selv er med til at skabe midler til. Her møder vi i
samspillet mellem sprog, medborgerskab og kunst,
nye kulturer, hvor oplevelser bliver til ny viden.

Kommunikation
Brug af forældreIntra på BF
Det er vigtigt at besøge Intra hver dag, da der ofte
bliver lagt vigtige informationer ud til forældrene
fra skolen og Klubben. Beskedsystemet skal anvendes
til små, klare beskeder og spørgsmål, ikke til længere
korrespondance. Det må klares pr. telefon eller ved,
at man aftaler et møde mellem lærer og forældre.
Beskedsystemet kan evt. bruges til at skitsere den
problemstilling, man ønsker en samtale om, så
begge parter kan være forberedte.

God skik ved brugen af
ForældreIntra
•
•
•
•
•
•

Skriv kort, præcist og i en sober tone.
Brug et sprog, som du vil bruge, hvis du står
ansigt til ansigt med modtageren.
Afsenderen er ansvarlig for god kommunikation,
men det er modtageren som bedømmer det.
Overvej hvem der skal være modtager, og om
beskeden er relevant for alle.
Overvej om det er bedre med personlig kontakt.
ForældreIntra må ikke benyttes til negativ omtale
eller sladder af tredje personer (lærere, elever
eller forældrer).

Sygemeldinger
Skal ske til klasselæreren over Intra. (eller via sms,
hvis dette er aftalt med klasselæreren).

Forretningsgang
På Bagsværd Friskole må man gerne undre sig over de
ting, vi gør, og hvorfor vi gør, som vi gør. Man må bare
ikke undre sig for længe, så undren bliver større og til
et problem. Derfor er det vigtig, at I hurtigst muligt får
en snak med klasselæreren, hvis I går og undrer jer.
Fortsætter jeres undren efter en dialog med klasselæreren, er I velkommen til at kontakte skolens
ledelse. Skulle der være behov for at inddrage
bestyrelsen, kan det først ske efter dialog med
klasselæreren og ledelsen, og husk at nogle gange
er et møde ikke nok.
Skriv til den du gerne vil skrive til uden at
indblande alle mulige andre
At undre sig er forskelligt fra person til person og
fra familie til familie. Derfor er det også vigtig ikke
at indblande andre i sin undren, f.eks. ved at sende
en mail ud til én forælder, lærer eller ledelse, og
samtidig sætte hele klassen på som CC. På den måde
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indblander man alle mulige andre i en problematik,
som kun tilhører en selv, hvilket kun skaber usikkerhed,
uro og en masse tråde på Intra.
Ris og ros
Her på skolen har vi lidt over 200 elever og mange
flere forældre, som vi elsker at lave skole sammen
med. Vi har et stærkt forældreengagement, hvilket
er vigtigt for os, så eleverne oplever, at vi alle er
interesseret i børnenes skolegang. Vi modtager tit og
ofte via vores forældreengagement mange gode idéer
til skoleudvikling og lytter meget gerne til dem alle
sammen og tager dem alvorligt. Det er dog ikke alle
idéer, vi kan realisere, fordi vi tænker på hele klassen
eller på alle 200 børn som helhed, på vores personale
og på vores værdigrundlag. Derfor er det vigtig, at
man som forælder tænker, hvad der er godt for hele
klassen eller skolen, og ikke bare hvad der er godt for
sit eget barn.
Vi arbejder altid konstruktivt med den ris vi får, og vi
bliver altid glade for den ros vi får.

Års- og feriekalender
Findes på skolens intraside – det er vigtigt at orientere
sig i disse og notere datoer ned.

