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”Fokus vil være Elevernes trivsel på Ørding friskole. 

Blandt andet planlægges trivselsundersøgelse, opbygning 

af klasseidentitet-klasseaftener og dage, italesætte 

fællesskabets betydning, legepatrulje, perioder med flere 

gårdvagter/flere aktiviteter, opdatering af skolens 

mobbeplan, opdatering af skolens ordensregler m.m.” 

 

Trivsel, blandt eleverne i de forskellige fællesskaber, har stor betydning 

for børnenes fortsatte positive trivsel, deres muligheder for optimal 

læring og motivation for læring og lyst til livet. At eleverne trives er et 

bærende element for undervisningen på Ørding friskole.  

Trivsel er ligeledes en grundsten for elevens positive personlige udvikling 

og identitetsdannelse i et trygt miljø med flere muligheder for at være 

med i fællesskaber.  Fællesskaber omkring værdier, traditioner og 

interesser, fag – alle sammen forankrede på skolen, i klassen eller i 

SFO’en.   

På Ørding friskole har vi i 2018 haft ekstra fokus på trivslen blandt 

børnene og har haft nye tiltag i gang for at øge denne. 

Legepatruljen kører stadig. De var med succes på kursus i september 

2018. Hver uge mødes de med Karen og planlægger ti-pausens aktiviteter. 

Vi har perioder, hvor det er lidt mere stille og det er svært for patruljen at 

finde nok deltagere. Men mest kører det og spreder glæde i frikvarterne. 

Vi belønner i dette skoleår med en tur til Fårup Sommerland. Vi skal 

huske at rose og motivere legepatruljens hårdt arbejdende elever  



Ligeledes har vi nu altid to gårdvagter i ti-pauserne for at skabe mere 

synlighed blandt eleverne, tage konflikter i optakten, få talt og set alle 

børn.  

Vi genindførte forældreråd i de 4 klasser med henblik på at få 

forældrerådet til at arrangere minimum et arrangement per klasse. Dette 

er delvist en succes-men vi tænker at forsøge igen næste skoleår. Ting 

tager tid. En klasse aflyste pga. af for få tilmeldte. Her kan siges, at i 

denne klasse går alle eleverne i SFO, hvor der hver anden måned er 

forældrekaffe og mulighed for at mødes og sludre. En klasse har afholdt 

et superfint arrangement samt arrangeret bordtennisaftener for 

drengene i klassen på tværs. En tredje klasse har forsøgt at arrangere tur 

til skoleskydning, hvilket blev aflyst pga. for få deltagere. Også her er der 

arrangeret bordtennisaftener for hele klassen, hvilket kører rigtigt godt. 

Denne klasse har ligeledes med succes inddelt drengene i legegrupper, 

der leger 1 gang i måneden på tværs-for at styrke fællesskabet i klassen 

samt danne nye bånd blandt kammeraterne. Et flot tiltag. Skolens ældste 

klasse har ikke haft et decideret arrangement, men klassen har hver 14. 

dag klubaftener, hvor forældre skiftes til at komme fra efteråret til 

påskeferien. 

Skolens ansatte og bestyrelsen har, på flere bestyrelsesmøder, debatteret 

problematikken: At øge elevernes trivsel på Ørding friskole. Der er blandt 

andet blevet udarbejdet et internt dokument, hvor der er blevet studeret 

grunde til, at nogle elever desværre har valgt at finde en anden skole. Her 

er hver enkel elev vendt med henblik på, om vi fremtidigt kan gøre mere 

for at øge trivslen hos de elever, vi har.  

Se i øvrigt særskilt, på skolens hjemmeside, kommentarer og handleplan 

for nyeste trivsel-samt undervisningsmiljøundersøgelse forår 2019. Findes 

fra april 2019. 

Af nye tiltag i 2018 har ligeledes været at øge motivation og skoleglæde 

hos skolens ordblinde samt de elever, der ligger i nederste del af gul 



gruppe i ordblindetest. Laura mødes to dobbelt lektioner i ugen med 

denne gruppe af elever, der er fordelt på to små hold. Her fokuseres på et 

kompetenceløft for børnene, således at de langsomt og trygt støttes i at 

bruge de givne og mange hjælpemidler på området. Der har ligeledes 

været to workshops afholdt- hvor også forældre er inviterede med.  

Margit er blevet ”kaptajn” for Maskinrummet. Et værested for de elever, 

vi i samarbejde med PPR har søgt støtte hjem til samt de elever, skolen 

selv vurderer i samarbejde med forældre, skulle og kunne have brug for 

et andet være- og lærested end i klassen. For disse elever arbejdes der 

med individuelle handleplaner samt individuelle skemaer, således at vi 

systematisk støtter eleven bedst muligt. Maskinrummet besøges af 

diverse faglærere, samt hele grupper af børn, så fleksibiliteten er i top. 

Her trænes sociale færdigheder i form af spil, være duks, social stories, 

samtaler m.m. Her arbejdes inden for egen trygge udviklingszone, så 

selvværdet støttes og udvikles. Der belønnes efter endt arbejde m. 

”legetid”, hvor der er et væld af muligheder for at bygge lego, med 

plusser, med ingeniørsæt, tegne, lave modellervoks m.m. Her findes 

ligeledes et hjørne med sækkestole, madrasser og massagebolde m.m.  

Ekstra tilbud i fritiden: Jens Jørgen har i løbet af skoleåret flere små ture 

om eftermiddagen, hvor bilen fyldes op og der kigges på fugle. En unik 

mulighed for at styrke et lille fællesskab/relationer.  

Simon kører et tegnehold en gang i ugen. Her er der pt 17 elever, der 

frivilligt samles.  

Tøzer på tværs startede efter sommerferien. Vi er bevidste om, at vi skal 

styrke båndene mellem pigerne. Karina og pigerne laver i fællesskab et 

program med forskellige kreative aktiviteter en eftermiddag i ugen. På 

tegnebrættet er ligeledes Friske Fyre 3.-5. kl.-som et nyt tiltag efter 

sommerferien 2019.  

Nogle elever har i løbet af året kørt et frivilligt dansehold en eftermiddag 

hver uge, nogle elever kører-også pt et sport og legtilbud.  



Der har i august-december 2018 kørt et samarbejde på tværs for 

Sydvestmors friskole, Lødderup og Ørding m. mål at øge kendskabet til 

hinanden, udvide elevernes kammeratgruppe m.m. De store piger fra 6/7 

har hjulpet i SFoén nogle eftermiddage i løbet af året til stor glæde for 

alle med de ekstra aktiviteter, smil og hænder. 

Dannelsesture prioriterer vi gennem hele forløbet på Ørding friskole. I 

2018 gik turen for alle skolens elever samt ansatte til Ålborg. Her besøgte 

vi Musikkens hus og Ålborg Zoo. Begge med personlige rundvisninger 

samt skoletjeneste for alle. Ligeledes er 6/7 klasse altid afsted to gange 

før jul. I år til Lemvig samt Jenle m.m. en stor succes. Ligeledes tager 

Ørding friskole hvert år afsted på fantastiske lejrture. 6/7 skiftes til 

Bornholm + sejle med skoleskibet Fulton. Detektiverne-5. klasse nyder en 

fælles tur med to overnatninger.  

På de ugentlige blokdage og i P-fag har vi altid elevernes motivation samt 

trivsel og glæde i fokus. Her er det muligt at lege og lære, at være 

sammen på skiftende hold på tværs af køn og alder, at være mere 

udenfor, at arbejde kreativt og i dybden.  

Vi er på Ørding friskole bevidste om den nyere forskning indenfor blandt 

andet fokus på børns skærmforbrug. Vi fortsætter derfor skolens 

principper; der kort beskrives her. Ingen mobiler i skoletiden-dog må man 

spille, se Youtube om fredagen i begge pauser og i SFO.  Vi har udarbejdet 

ordensregler inden for området, men det kører pt så godt, at ingen 

sanktioner er blevet brugt! Fedt! På Ørding friskole er det stadig for 

underviseren og for eleven et bevidst valg at kunne/ville bruge pc, Ipad, 

mobil-på linje med alle mulige andre inddragelser som fx fortælling, 

musik, natur, billedkunst, science/innovation m.m. Vi har dog i 

undervisningsåret 2018-2019 lavet vor helt egen Youtube-kanal, som 

Thomas står for. Her inddrages elevernes færdigheder og kunnen 

indenfor IT og her videns deles i samarbejde med en lærer.  



Mobning tolereres ikke på Ørding friskole! Denne grundsætning er vi alle 

ambassadører for! Vi reagerer hver gang, vi ser en tendens eller hører om 

en. Her samarbejdes på alle planer mellem faggrupper, med forældre og 

vi kalder, hvis nødvendigt og brugbart gerne fagpersoner ind.  

På Ørding friskole starter hver morgen med dejlig morgensang. Her nyder 

vi at starte dagen fælles ud med masser af sang og musik, som det 

bærende element. Morgensang kan give følelse af fællesskab, sangglæde 

og kan fastholde den vigtige kulturelle arv. Ligeledes har vi på Ørding 

friskole hvert skoleår to emneuger, der skaber glæde og øger trivsel samt 

motivation hos både børn og voksne. Ingredienser for og i et fællesskab 

samt for at eleverne på Ørding friskole lærer med glæde og lærer mest 

muligt.  

Tilslut skal nævnes at vi bevidst har en UDESFO tilhørende skolen. Her er 

der et inspirerende, kreativt miljø med masser af natur, shelters, bålplads, 

snitte-og tømrerværksted m.m.  

I marts 2019 tilføjes skolens eksisterende legeplads et flot nyt og 

moderne klatrestativ! Et nyt legeområde, der skal invitere til endnu mere 

leg og bevægelse i både frikvarterne og i SFoén samt selvfølgelig øge 

mulighederne for at lege og dermed øge trivsel blandt alle børnene. En 

investering, der går direkte til børnene.  

Fokus for 2019 bliver hermed motivation for læring og engagement.  

 


