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Stepping Friskole er en Grundtvig-Koldsk frisko-

le. Den blev oprettet i 2011 af en kreds af lokale 

beboere, der ønskede selv at tage ansvar for deres 

børns skolegang, og som ønskede at bevare en 

tryg og god lokal skole. Med vores eget børnehus 

og byens idrætsforening som nærmeste nabo og 

naturen lige rundt om hjørnet, ligger skolen godt i 

et hyggeligt landsbymiljø.

Skolen går fra 0.-9. klasse og afslutter med folke-

skolens afgangsprøve.  

Skolen er ikke større end, at vi kender hinanden.

Lærerne er ansat i tillid til, at de sammen med for-

ældrene kan skabe et godt fundament for børne-

nes liv. Tillid, fællesskab og samarbejde er skolens 

hjørnestene. 

Velkommen til Stepping Friskole



Stepping Friskoles Grundtvig-Koldske grundlag 

kommer blandt andet til udtryk ved, at hver 

skoledag indledes med morgensang, fadervor og 

fortælling.

Lærerne fortæller på skift verdens-, danmarks- og 

bibelhistorie, præsenterer eleverne for stor litte-

ratur samt eventyr, sagn og myter. Fortællingen 

skal udvide elevernes verden, vække deres fantasi, 

undren, nysgerrighed og eftertanke – og samtidig 

give dem en stor almen viden med god fornem-

melse for ikke alene den historiske udvikling, men 

også livets poetiske sider.

Hver morgen efter morgensang er der bevægelse 

for alle, inden vi går i gang med de boglige fag. Vi 

vil gerne fremme elevernes gode vaner og deres 

indlæring. Derfor bliver der også stillet frugt og 

grønt frem, som børnene kan gå og tage af. Skolen 

har desuden en mælkeordning.

Stepping Friskole har ikke et egentligt lærerværel-

se, men de voksne holder pause i fællesrummet, 

der ligger i åben forbindelse med resten af skolen. 

Det giver mulighed for at følge mere med i, hvad 

der sker rundt omkring på skolen, og såvel lærerne 

som de øvrige voksne er hele tiden tilgængelige 

for eleverne.

Skolen skal være hjemlig – et sted, som eleverne 

forbinder med varme og tryghed.

Fritidsordning/SFO
Fritidsordningen/SFO åbner hver morgen kl. 6.15 og 

lukker kl. 16.45. Fredag dog kl. 15.45.

Børnene får eftermiddagsmad, som de oftest selv er 

med til at tilberede.

De kan gå i skolens SFO så længe, der er behov for det.
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Stepping Friskole søger at fremelske børnenes 

stærke sider og sætter ind med støtte, hvor det er 

påkrævet. Der skal være plads til, at vi er forskelli-

ge, og målet er, at hvert barn udnytter sit potentia-

le bedst muligt. Vi er ambitiøse, og undervisningen 

skal både være levende, kreativ og på et højt fag-

ligt niveau. Det opnås ved, at lærerne brænder for 

deres fag og har hjertet med i det, de underviser i.

Skolen samarbejder med PPR i Kolding og tilbyder 

specialundervisning.

I grundskolen undervises der hver formiddag i de 

boglige fag og om eftermiddagen ud fra story-line- 

metoden, som er en tværfaglig undervisningsform. 

Her får eleverne mulighed for at fordybe sig i et 

emne og arbejde med fagene i en sammenhæng, 

der giver mening.

Som elev på Stepping Friskole skal man selv med-

bringe sin egen iPad. Meget af vores undervisning 

foregår med en iPad, og mange af de bøger vi bru-

ger er digitale, så det er absolut en nødvendighed. 

Undervisningen
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Det er vigtigt, at det er en forholdsvis ny model, og 

at der er den nødvendige lagringsplads ellers kan 

den ikke trække de apps, vi bruger. Spørg på skolen 

hvad kravene er, inden I går ud og investerer.

Vort bedste argument for at bruge megen energi 

og mange ressourcer på at tænke iPads ind i det 

meste af undervisningen er, at teknikken giver 

eleverne redskaber og lyst til at arbejde kreativt 

med det faglige stof. Derved bliver it ikke målet, 

men midlet. Undervisningen er ofte projektorien-

teret og skal munde ud i et produkt, som kan vises 

frem for andre. Det at andre skal se det, højner 

både fagligheden og seriøsiteten, og med iPads 

oplever vi en helt særlig arbejdsiver og deltagelse i 

undervisningen.

Det er vigtigt, at I lærer jeres barn, at iPadden skal 

sættes til opladning, inden man går i seng. 

I frikvartererne er telefoner og iPads låst inde i 

skabe i klasserne.

I 7.-9. klasse er medier, internationalt fokus, 

samarbejde og udveksling de overskrifter,  

vi arbejder ud fra.

Eleverne føres ikke op til prøve i kristendom 

og historie, men til gengæld i tysk, som på 

Stepping Friskole er obligatorisk. Derved 

tæller prøven som en hel afgangsprøve. 

Eleverne får først karakterer for deres  

opgaver efter terminsprøverne i 8. klasse.

Overbygningen

Skolebus
Skolen har egen busordning. Skolebussen henter og 

bringer børn fra bl. a. Sommersted, Vamdrup, Ødis og 

Frørup.
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På Stepping Friskole forventes det, at alle forældre 

engagerer sig og tager aktivt del i skolens liv og 

arrangementer. Har man valgt at sende sine børn 

på Stepping Friskole, har man også sagt ja til at 

deltage i arbejdsdage, generalforsamling, julemar-

ked, friskoleaften, hovedrengøring og møder om 

barnet og klassen. 

Alle familier er inddelt i mødehold, som skal hjæl-

pe med at dække bord og lave kaffe inden et af 

årets arrangementer. I kan se på kalenderen i Intra, 

hvilket mødehold og arrangement, I er sat på.

Til friskolens Julemarked er alle forældre fordelt 

på forskellige opgaver, og hele dagens indtjening 

går til elevernes lejrture. Det er en utrolig hyggelig 

dag, som børnene glæder sig til, og det er også er 

et fint vindue for skolen udadtil. 

Der er hovedrengøring på skolen inden skolestart, 

så lokalerne er klar til at modtage eleverne efter 

endt sommerferie. Der er to arbejdsdage på et år.

V I  F O R V E N T E R :

•  forældrene holder sig orienteret på skoleintra

•  at eleverne har fået morgenmad, inden de kom-

mer i skole, er udhvilede og medbringer overtøj, 

de kan lege i, og som passer til vejret

•  at eleverne har en sund madpakke med, der ikke 

indeholder, slik, sodavand, kakao

•  at eleverne har idrætstøj med i mellemtrinnet og 

overbygningen

•  at man taler pænt om lærerne og de andre elever 

der hjemme. Hvis der er problemer, så ringer 

man til læreren eller skolederen

•  at man hjælper sine børn med at få lavet og 

organiseret hjemmeopgaverne.

 

Undervisningen er vores kerneydelse, men vi øn-

sker også at yde vort bidrag til et aktivt lokalmiljø. 

Det skal være interessant, spændende og udbytte-

rigt at være elev og lærer, men også forældre på 

Stepping Friskole.

Hvad forventer vi af jer forældre?
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Hvert år drager vi på lejrtur med eleverne. Vi 

benytter lejligheden til at vise dem Danmark samt 

ting og steder, vi har arbejdet med i undervisnin-

gen. Turene skal styrke fællesskabet og elevernes 

selvstændighed.

Overbygningen er på lejrskole i udlandet to gange. 

Enten i 7. eller 8. klasse samt igen i 9. klasse.

Lejrturen i Danmark bliver betalt via skolepengene 

og overskud fra julemarkedet. Udlandsturene er 

der en egenbetaling på, men eleverne er ofte med 

til at tjene penge til deres rejser, så det nedbringer 

beløbet.

Forældrene bliver bedt om at levere forskellige 

madvarer til vores lejrture i Danmark. Det kan 

være f.eks være en portion frikadeller, boller eller 

en kage. At have “fastfood” med gør, at vi ikke skal 

bruge al tiden på at lave mad. 

Lejrture

Indskrivning
Der foretages indskrivning og optagelse af nye elever 

hele året, men skolen inviterer i efteråret til en ind-

skrivningsaften til den kommende børnehaveklasse/ 

førskole. Vi opkræver et indskrivningsgebyr.

Når man indskriver sit barn på Stepping Friskole, reg-

ner vi med, at vi er familiens skole. Det betyder, at vi 

forventer, at yngre søskende som ikke er startet i skole 

endnu skal gå her hos os. Søskende som allerede går 

på en anden skole er selvfølgelig velkommen, men skal 

selvfølgelig ikke flyttes, hvis de trives. Det betyder, at 

vi ikke kun vil bruges som problemløser, men gerne vil 

hjælpe med at løse problemer, hvis I vælger os helt.
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Vi har eget Børnehus 
Vores nærmeste nabo er Natur- og Idrætsbørnehuset, der 

rummer vuggestue og børnehave. Vi har et meget tæt sam-

arbejde, der skaber en helhed i børnenes dag og understøt-

ter en god overgang mellem børnehave, skole og SFO. 

Førskole
1. april starter førskolen.  

Efter skoletid kan  

børnene gå i SFO.
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K O N TA K T 

Skoleleder Lise V. Klausen på 

tlf. 74 56 20 02 eller 61 68 71 80.

Læs mere på www.www.stepping-friskole.dk 

S T E P P I N G  F R I S K O L E

Søndre Allé 20 · Stepping

6070 Christiansfeld

Tlf. 74 56 20 02

www.stepping-friskole.dk 

friskole@stepping-friskole.dk 
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