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Kære Forælder 

Hermed en lille oversigt med et par stikord omkring Storeklassens aktiviteter 

på Ørding Friskole. 

Har dette vakt din/jeres interesse, er man meget velkommen til at kontakte sko-

len for en rundvisning, snak m.m. med henblik på at blive elev på skolen. 

Vi vedlægger desuden indskrivningspapirer, hvis man føler sig nogenlunde sik-

ker. Disse ser vi gerne personligt afleveret, så vi lige kan få en snak omkring 

lige netop jeres barn/børn. 

 

Ørding Friskole er en tryg og god grundskole med 0. –7. klasse, hvor vi tror 

på, at det enkelte barn lærer i samspil med fællesskabet. 

  

De sidste to år går man som elev i Storeklassen, altså samlæsning af 6. og 7. 

klasse. 

Dette giver mulighed for flere niveauers undervisning på samme tid samt mu-

lighed for at se, høre og lære et stof/et område helt naturligt flere gange, hvis 

nødvendigt. Eller en mulighed for at springe til et højere niveau lidt hurtigere 

og dermed få flere udfordringer.  

 

Én gang årligt laves der af Storeklassen en spændende Skoleavis-helt fra bun-

den af og med hele processen i fokus. Brainstorm, redaktionsmøder, journali-

ster på skrivearbejde på og udenfor skolen, redigering og layout, samt tryk og 

distribution, hvor alle elever sælger i lokalområdet m.m. 

 

Skoleåret på Ørding Friskole indebærer en lang række af gode, hyggelige og 

lærerige traditioner.  

Her får man som ”en af de store” ofte lidt ekstra ansvar. 

På bedsteforældredag skal der fx serveres kaffe og kanelsnegle.  

 

Hver fredag kan der på skolen købes  hjemmelavede pizzasnegle og pølsehorn; 

disse sælges ligeledes på skift af Storeklassens elever. 

Praktisk matematik med budgetter og hovedregning! 

 

I blandt andet engelsk og tysk  køres desuden spændende emneundervisning, 

hvor sprogets tale, skriftsprog-med grammatik, historie og det kulturelle skifte-

vist kommer i fokus. 



Hver tirsdag har vi på skolen en såkaldt blokdagsformiddag, hvor vi har et 

særligt fokus/emne. Af og til blander vi alle skolens elever på kryds og 

tværs-alt efter emne m.m. Vi forsøger at arbejde både med hoved, hænder 

og hjerte! Tit får Storeklassens elever her et ekstra ansvarsområde– fx at 

være makker med en mindre-lære fra sig og kunne formidle er i centrum. 

 

Alle ugens dage har alle elever på Ørding Friskole en lektietime, som natur-

ligt indgår i et bånd, vi kalder Fordybelsestimen midt på dagen. Alle klasser 

har relevante lærere tilstede i løbet af ugen, så man kan få hjælp til alle fag.  

       

Lejrturene for Storeklassen går skiftevist til Bornholm samt sejle med Sko-

leskibet Fulton. Max forældrepr is er  500 samt lommepenge. Nogle dej-

lige og oplevelsesrige dannelsesrejser!!! 

 

Fysikundervisningen star ter  på Ørding Fr iskole i 6. klasse. Hver må-

ned har Storeklassen, som et nyt tiltag,  ca. en formiddags undervisning 

”ude i marken-i fx Blidstrup Efterskoles fysiklokale. 

 

4 gange om året rykker hele skolen afsted til fx Durup Svømmehal en hel 

eftermiddag. Her svømmes, leges og tages diverse svømmemærker. 

 

Projektuge!!!Jubiii!!!Storeklassen har én gang år ligt en spændende 

projektuge, hvor de vælger et selvvalgt emne at fordybe sig i-enten indivi-

duelt eller i små grupper alt efter interesser.  Hele processen er i fokus: ind-

samling af materialer og viden, skrive en rapport, lave et kreativt produkt 

samt fremlægge for klassen og deres forældre.  

 

I øvrigt deltager Storeklassens elever i Morgensang, teateruger, emneuger 

m.m. på lige fod med skolens andre elever. 

 

Med venlig hilsen 

Alle voksne på Ørding Friskole samt skoleleder 

Hanne Have Ward 


