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Åbent hus torsdag d. 19. januar kl. 17-21

Musik Morgen-
samlingslokalet

Kl. 17.45
Kl. 18.30

fremvisning af projektarbejde 6. klasse 17.00 – 19.00

fysik – åbent værksted for alle 
interesserede.

Multirummet Kl. 17.20
Kl. 18.00

dramaværksted – kom og vær 
med til nogle øvelser sammen 
med nogle af friskolens elever

7. klasse Kl. 17.05
Kl. 18.50

ProgrAm:
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for ”friskolens dag” 
Torsdag d. 19. januar

Elever fra Aller Friskole vil vise 
rundt og fortælle om skolen.

der vil være dækket op i gymnastiksalen 
med kaffe, saft og kage – hvor lærere, 
bestyrelsesmedlemmer, vil være til stede 
og besvare eventuelle spørgsmål. ellers 
bare til en hyggesnak.

fra klokken 19.00 til 21.00 er der
”sodavandsdiscotek”  med aftensmad 
for unge gæster og vores egne elever.                                                                                                          
for forældre + lærere er der arrangeret 
café i de tilstødende lokaler. 

Vel mødt til nogle hyggelige timer

Elever og lærere ved Aller Friskole

Musik Morgen-
samlingslokalet

Kl. 17.45
Kl. 18.30

fremvisning af projektarbejde 6. klasse 17.00 – 19.00

fysik – åbent værksted for alle 
interesserede.

Multirummet Kl. 17.20
Kl. 18.00

dramaværksted – kom og vær 
med til nogle øvelser sammen 
med nogle af friskolens elever

7. klasse Kl. 17.05
Kl. 18.50

ProgrAm:



 

Skole-Hjem samtaler  
og Hjemmebesøg

Skolebus
Skolens egen busser kører morgenture til første 
time og eftermiddagsture efter sidste time, 
i rute rundt om bl.a. Chr.feld, Fjelstrup, Taps, 
Hejlsminde, Vonsbæk og Hejls.
 
Børn, der ”strander” med den offentlige bus 
i Chr.feld uden videre forbindelse, hentes af 
skolens egne busser.
 
Forældrene bestiller skolebuskort på kontoret. 
Hvis barnet er befordringsberettiget, refun-
derer skolen et beløb, så egenbetalingen bliver 
på 100,- kr./mdr. 
 
Er barnet ikke berettiget, men alligevel ønsker 
buskort, bliver prisen pr. måned 190,- kr./mdr. 
i 11 mdr.

> > >

> > >

Skolepenge

Aller Friskole lægger vægt på, at 
eleverne er fagligt, men også socialt, 
godt rustede når de forlader vores skole. 
Vi er p.t. placeret som nr. 4 i Kold-
ing Kommune med et gennemsnit på 
7,6, hvad angår karakterer til 9. klasses 
afgangseksamen.
 
Et gennemsnit som skolen dagligt arbej-
der på at bevare gennem udvikling af 
arbejdsmetoder, samt kontinuerlig opda-
tering af skolens materialer og bygninger.
 
6. klasse får karakterer for deres pro-
jektopgave, men bliver som hovedregel 

evalueret gennem samtaler og udtalelser.
 
7. klasse får karakterer for stile, diktater, 
læseprøver og projektopgaver. 
Derudover bliver eleverne evalueret 
gennem samtaler og udtalelser.
 
8. og 9.klasse får karakterer 2 gange 
om året. Karaktererne er givet på bag-
grund af terminsprøver og det arbejde 
som eleven yder i det daglige. 
Derudover bliver eleverne evalueret 
gennem samtaler og udtalelser.
 

I 0., 1., 4. og 7. klasse vil der være hjem-
mebesøg af en times varighed. 
Lærer, forældre og elever kan i ro og 
fred diskutere stort og småt, på elevens 
hjemmebane. Der vil være udtalelser fra 
elevens andre lærere.
 
I 2., 3., 5. og 6. klasse er der samtaler to 
gange årligt a’ 20 minutter, hvor af den 
ene er med 2 lærere. Til samtalen om 
efteråret vil der være to lærere med. 
Der vil også være udtalelser fra elevens 
andre lærere.
 
I 8. klasse er der to gange om året sam-
taler mellem skole og hjem. Om efteråret 

er det en 20 minutters samtale med 
klasselæreren, hvor der bliver fulgt op på 
de karakterer som eleven har fået inden 
samtalen, og lagt planer for resten af året. 
Om foråret er der konsultation med 
klasselæreren, samt faglærerne i 
eksamensfagene.
 
I 9. klasse er der en gang om året sam-
taler mellem skole og hjem. Det er en 20 
minutters samtale med klasselæreren, 
hvor der bliver fulgt op på de karakterer 
som eleven har fået inden samtalen, og 
lagt planer for resten af året.

Den Sociale  
dimension  
Alle elever på skolen har en store- eller lilleven. Det betyder, 
at når eleverne starter i 0.klasse så får de en storeven fra 
5. klasse. Vedkommende følger dem, og sidder ved siden af 
dem til fællessamling, indtil de selv skal i 5. klasse. På den 
måde bliver der skabt blivende bånd eleverne imellem, som 
er stærkt medvirkende til at forhindre mobning.
 
Den gennemsnitlige klassestørrelse på skolen er 14 elever.

Lejrskoler
For at sikre elevernes trivsel og 
sociale sammenhold, har skolen 
valgt at investere midler i at sende 
eleverne på lejrskole. 
Vores erfaringer er, at det er med 
til at opbygge sociale bånd eleverne 
imellem, men også mellem eleverne 
og lærerne. Bånd som er stærke og 
anderledes i forhold til de bånd der 
bygges op i dagligdagen.
 
I løbet af indskolingen vil der være 5 
lejrskoledage i alt. I 5. eller 6. klasse 
går turen til Bornholm. 8.klasse er 
på skitur til Norge eller Sverige og 
9. klasse er 4 dage i Berlin.

Karakterer og eksamen
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Aller friskole er en fri grundskole 
beliggende i Kolding Kommune i 
byen Aller 4 km fra Christiansfeld.
 
skolen er en etspors skole fra 0. til og 
med 9. kl. - afsluttende med folke-
skolens afgangsprøver i alle fag.
 
skolen har ca. 130 elever, der kom-
mer fra hele den sydlige del af 
kommunen. der er ca. 20 voksne 
tilknyttet skole, skolefritidsordning 
og div. servicefag.

skolen er en moderne friskole med 
rødder i de Grundtvig/Koldske skole-
tanker. der lægges stor vægt på 
de faglige, såvel som de sociale og 
motoriske kompetencer.
 

der betales skolepenge i 11 måneder. 
Beløbet dækker alt - undtagen skole-
rejser og specielle udflugter. 
 
skolepengene for skoleåret 2011/2012 
andrager som følger 

 

Har man i familien flere 
børn på skolen, gives der 
søskenderabat på 340,- 
kr./mdr. for barn nummer 
to og op til 800 kr./mdr. 
for barn nummer 3. 
(det yngste). 

0. til 3. kl. - 820,- kr. / mdr.                        

4. til 6. kl. - 934,- kr. / mdr.

7. til 9. kl. - 1048,- kr. / mdr.

Skolepenge


