
 
 
 
 
 

Principper for Den Grønne Friskoles 
Forældre, voksne og børn 

 
 
 
Vi ønsker at skolens forældre tænker over og øver sig på disse principper: 
 

o du har tillid til at børn lærer i forskellige tempi og på forskellige måder 
o du har tiltro til at kreative fag, bevægelse og håndværk er betydningsfulde at kunne på 

samme niveau som de akademiske discipliner. 
o du har tillid til at børns læring optimeres af deres aktive deltagelse i evaluering, og at test, 

prøver og karakterer er unødvendige.   
o du vil gerne deltage aktivt i skolens arbejde med at opbygge en bæredygtig kultur. Her 

gælder det både praktiske indsatser med rengøring og byggeri og sociale indsatser som at 
byde ind med hjælp hvor der er behov. 

o du har lyst til at deltage i den grønne omstilling. Børnene skal opleve, at familien bakker op 
om de værdier, som skolen repræsenterer. 

o du øver dig i at være et forbillede for dit barn og vise vejen for, hvordan man opbygger et 
skolesamfund sammen. 

o du prioriterer at deltage i forældreakademier, fordi de har til formål at opbygge den fælles 
viden og kultur på skolen og i familien. 

o familien forholder sig til projekternes temaer og I arbejder på at være nysgerrige sammen. 
Ugens vigtigste opgave er at læse det ugentlige nyhedsbrev sammen med dit barn.  

o du vil gerne tage ansvaret for at dit barn er klædt på til udeliv året rundt, har god og nærende 
mad med og har sovet godt, så det kan være læringsparat både inde og ude.  

o du øver dig i at have is i maven og ikke være bange for om dit barn kan eller ikke kan 
nøjagtig det samme som naboens. Faglighed er mange ting, og på Den Grønne Friskole 
tænker vi i helheder og metoder snarere end i færdighedstræning og opdelte fag. 

o du tror på, at alle mennesker vil det bedste. Det er fundamentet for at sende sit barn hen på 
en skole, hvor de voksne tager den tid og de omveje, der skal til for at dit barn lærer gennem 
egne erfaringer. 

 
 
  



Vi ønsker at skolens voksne arbejder ud fra disse grundholdninger: 
 

o du skal have tiltro til at kreative fag, bevægelse og håndværk er vigtige at kunne på samme 
niveau som de akademiske discipliner. 

o du skal tro på, at børns læring optimeres af deres aktive deltagelse i evaluering, og at test, 
prøver og karakterer er unødvendige.   

o du skal kunne omsætte tanker og ideer til handlinger og skaberkraft. 
o du skal have tillid til at børn lærer i forskellige tempi og på forskellige måder. Det betyder 

bl.a. at du skal turde afvente og se, hvad der så sker.  
o du vil gerne opleve, undersøge og lære sammen med børnene. Vi producerer viden sammen 

og meget lidt er givet på forhånd.  
o du skal være åben når børnene vælger en anden vej til målet end den du har udstukket: følg 

med på barnets rute med nysgerrighed. Alle børn vil gerne lære. 
o du er ikke bange for at fejle, vise dine svagheder og prøve dig frem, både sammen med børn 

og voksne. Vi hjælpes ad med at turde det. 
o du kommer ikke til en færdig skole – du skal være med til at udvikle en skole og en grøn og 

bæredygtig pædagogik. Du tør godt at arbejde og udvikle dig udenfor dine kerneområder. 
o du forstår konflikter som en del af dagligdagen og har fokus på respektfuld og berigende 

kommunikation både mellem børnene, voksen til barn, og barn til voksen. 
o du arbejder for ligestilling af kønnene og er normkritisk. 
o du skal have lyst til at deltage i den grønne omstilling. Børnene skal opleve at de voksne 

bakker op om de værdier, som skolen repræsenterer, og går forrest som rollemodeller.  
o du skal tro på, at alle mennesker vil det bedste. Det er fundamentet for at drive en skole, 

hvor vi giver børnene den tid, der skal til for at lære gennem egne erfaringer. 
 
 
Skolen tilbyder dig, som er barn på Den Grønne Friskole: 
 

o en skole, hvor du får lov at lære i dit eget tempo uden at blive testet. Vi stoler på, at du gerne 
vil vide mere og gør dit bedste.  

o en skole, hvor du er med til at bestemme, hvad din tid skal bruges på, så du kan 
eksperimentere og fordybe dig i det, du interesserer dig for. 

o en skole, hvor du lærer både praktik og teori som, håndværk, madlavning, havebrug, dans, 
yoga, meditation  

o en skole, hvor du får en dyb og sanselig indsigt i naturen. Du lærer om naturens fantastiske 
kredsløb og hvor din plads er, og hvordan du respekterer og passer på naturen. 

o en skole hvor vi holder fast i vores nysgerrighed og giver den masser af spillerum 
o en skole, hvor du lærer at tage dine idéer og føre den ud i livet.  
o en skole med masser af bevægelse og leg og hvor du er meget udenfor 
o en skole, hvor du kan øve dig i at være modig og tage ansvar for både fællesskabet og dig 

selv. 
o en skole, hvor de voksne altid gerne vil hjælpe dig med både det sociale, det faglige og det 

praktiske 
o en skole vi alle sammen er med til at udvikle – familier, børn og voksne. 

 
 


