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SKAB DIG
SAMMEN MED OS
Mit navn er Rikke.
Jeg er iværksætter og skoleleder på Fjaltring Friskole.
Her brænder vi for at give dig de bedste skoleår.
At gå i skole skal være sjovt, spændende og
inspirerende. Vi giver børn og unge de bedste
forudsætninger for at skabe et liv med høj livskvalitet.
Sammen skaber vi læring, der giver mening i det
samfund, vi lever i.

På Fjaltring Friskole er vi vilde med Iværksætteri og
Bæredygtighed. Derfor har vi nu skabt linjen SKABDIG!
For os er iværksætteri at tage ansvar og forstå, man er
en del af noget større. Vi bruger lokale iværksættere
som vores sparringspartnere, og de fungerer også som
mentorer for vores elever. Derudover har vi vores
dygtige lærerteam, som I kan glæde jer til at møde.

dergaard
Rikke Skræd

Jeg håber at vi ses.

SKABDIG!
VED VESTERHAVET
Har du lyst til et anderledes
skoleophold, hvor fællesskab,
og udvikling er i fokus? Du
bliver undervist i en lille
gruppe, og vi sætter fokus på
din udviklingsproces.
Vi har sammensat et
undervisningsforløb, hvor du
får mulighed for at opleve
skole på en ny måde. Du bliver
både fagligt og personligt
klædt godt på til at komme
videre i livet.

Hos os har vi mulighed for at
give dig det læringsrum, der
passer til dig, hvor der er plads
til, at du udvikler dig.
Der er undervisning i alle de
obligatoriske fag, og vi følger
folkeskolens fællesmål. Skolen
er prøvefri, men vi tilbyder
tests efter behov, udtalelse og
samarbejde med UU-vejleder
om de videregående
uddannelser.

Udover de obligatoriske fag
følger du din "SKABDIG"
undervisning, som du kan læse
mere om på de følgende sider.
Her får du får undervisning af
vores dygtige lærerteam, og så
får du en iværksætter koblet
på som mentor.
Vores værdier er fællesskab,
tryghed og plads til fordybelse.
Er det vigtigt for dig, så er et
SKABDIG forløb måske lige
noget for dig?

VI ARBEJDER MED
FOKUSOMRÅDER
OG PROJEKTER
SKABDIG er navnet på vores nye
iværksætterlinje, og i SKABDIG
timerne arbejdes der med forskellige
fokusområder, som du kan få en
forsmag på, på de næste sider.

SKABOPMÆRKSOMHED
SKABFORANDRING
SKABOPLEVELSER
SKABDIGSELV
Iværksætterlinjen inspirerer og
motiverer unge til at arbejde med sig
selv og nørde med et projekt over en
længere periode.
Vi åbner fagene mere op, end du
kender det fra den traditionelle
undervisning og arbejder med
opmærksomhed, forandring og
oplevelser og den unge selv.
Vi arbejder med forskellige
fokusområder, og her inspireres og
motiveres eleverne til at blive klogere
på sig selv og verden.
Undervisningen foregår både
individuelt og i mindre grupper, hvor
der kan arbejdes i forskelligt tempo
og med helt forskellige vinkler.
Som elev på iværksætterlinjen er du
en del af Fjaltring Friskoles miljø og
kultur. Du vil altså også nyde godt af
vores fællesskab, traditioner og den
fantastiske natur.

SKABOPMÆRKSOMHED

Fokusområder der
kan arbejdes med:
Kommunikation
Formidling
Markedsføring og branding
Sociale medier
Medier (podcast, magasin)

Vi deler, linker og liker som aldrig
før. Vi kommunikerer på de sociale
medier og mange andre platforme,
men hvordan kommunikerer vi i dag
og i fremtiden?
Hvordan ser mediebilledet ud?
Fremtidens brugere og forbrugere
er krævende. Derfor er det
vigtigere end nogensinde, at jeres
kommunikation er strategisk.
Har du lyst til at skabe et projekt
hvor du skal skabe
opmærksomhed, så er det vigtigt at
vide hvordan.

SKABFORANDRING

Fokusområder der
kan arbejdes med
Tech
Design
Opfindelse
Bæredygtighed

I er på en rejse ind i
fremtiden, hvor I kan være
med til at skabe store og små
forandringer i samfundet.
Vi kigger på forandringer i
samfundet og gør jer skarpe
på, nogle af de udfordringer,
vi står overfor.
Vi udfordrer hinanden,
ideudvikler og arbejder med
fremtidens løsninger.
Har du lyst til at skabe et
projekt, hvor du skal skabe
forandring - så er det godt at
kende til udfordringerne.

SKABDIGSELV

Fokusområder der
kan arbejdes med:
Psykologi
Kroppen
Livsstil
Personlig udvikling

Kender du dig selv, kan du
nemmere møde verden, men
hvordan?
Her styrker du kendskabet til
dig selv og du udvikler dig
personligt. Hvordan sætter
du dine personlige mål og
fastholder dem.
Vi inspireres af forskellige
mindset og filosoffer og har
blandt andet fokus på trivsel,
lykke, bevidsthed og ro.
Har du lyst til at skabe et
projekt - så skaber du også
dig selv, og så er det
nødvendigt at kende dig selv.

SKABOPLEVELSER

Fokusområder der
kan arbejdes med:
Musik
Kunst
Events
Udstillinger

Mennesket elsker oplevelser, og du
kan være med til at skabe dem. Men
hvordan griber du det an og fører
det ud i livet?
Vi giver jer en forsmag på, hvorfor
og hvordan andre har gjort det.
Oplevelser er et vidt begreb, og her
inspireres I til også selv at opleve.
Har du lyst til at skabe et projekt,
hvor du skal skabe oplevelser -så er
det fedt at have oplevet noget.

HVEM ER VI?
I Fjaltring er iværksætterånden stærk. Her får ideerne lov til at vokse og gro.
Fjaltring Friskole er fra 1884, og vi er formet af det samfund og de mennesker, der levede og lever her.
Fjaltring Friskole har iværksætteri på skoleskemaet helt fra 0.klasse, hvor eleverne arbejder med at
udvikle og skabe deres egne projekter.

Vi er lidt som en stor familie, vi kender hinanden rigtig godt, og her er trivsel og tryghed i højsædet.
Derfor er alle elever en del af skolens fællesskab.
Vi lærer af livet og ikke om livet. Vi griber nuet og har god tid. Her er tid til fordybelse og tid til at
tænke ud af boksen. Der er ikke så langt fra ide til virkelighed.
Hos os er du vigtig. Vi kender vores elever rigtig godt. Det betyder, at vi kan give den enkelte lige
det, der er brug for. Her må du gerne lave fejl, det er sådan du lærer.
Vi tænker bæredygtigt og ofte tager vi, hvad vi har, og laver hvad vi skal bruge. Vi arbejder tæt
sammen med lokalsamfundet og inviterer gerne verden udenfor ind.

Vores værdier er fællesskab, tryghed og plads til fordybelse.
Er det også værdier som er vigtige for dig, så er et SKABDIG forløb måske lige noget for dig?

PRAKTISK INFO:
Er du interesseret i at høre mere, så kontakt skoleleder Rikke Skræddergaard på 53277012.
Prisen for et skoleophold er 1400,- pr. måned. Juli og december er betalingsfri.
Der kan være mindre ekstraudgifter til ture og oplevelser.
Der er gratis busforbindelse til og fra Lemvig og store dele oplandet.
Tilmelding til næste skoleår 2021-2022 senest fredag d. 28. maj, 2021.

Optagelse :
Er du interesseret i at tilmelde dig, så send en mail til kontakt@fjaltringfriskole.dk med kontaktinfo
eller udfyld formularen på vores hjemmeside, www.fjaltring-friskole.dk.
Vi inviterer efterfølgende dig og dine forældre på besøg på skolen, så kan I høre mere om mulighederne
og vi kan finde ud af om dette er det rette skoletilbud for dig.

