
Velkommen til  
skoleåret 2020-21 

Et godt sted at være- 
et godt sted at lære! 

Friskolen 
Bylderup-Bov  



August 2020 
 

Velkommen til Friskolen Bylderup-Bov 
 
 
Et nyt skoleår er startet, og vi glæder os til samværet med børnene og samarbejdet 
med jer. 
 
Velkomstbogen er tænkt som information og hjælp til de spørgsmål, som dukker 
op i hverdagen. Derfor beder vi jer læse den grundigt igennem. 
 
Hvis der dukker spørgsmål op, er I velkommen til at kontakte skolens ansatte. 
 
 
 

 
 

Skolens adresse: 
Friskolen—Bylderup Bov 
Burkal Skolevej 48B 
6372 Bylderup Bov 
 
Tlf. 74762828  
Mail: post@bylderup-friskole.dk 
www.bylderup-friskole.dk 
 





Ansatte på skolen: 
 
SKOLELEDER  
 Helle Bonde-Petersen 
 
VICESKOLELEDER 
Britta Nørgaard 
  
LÆRERE:  
 Charlotte F. Asmussen,  
 Anne-Marie Delfs    
 Martin Olsen 
 Anita Rasmussen  
 Lisbeth Refslund-Nørgaard 
 
SFO  
 Karina Wiborn  
 Henriette Nissen 
 
KONTORET: 
 Britta Nørgaard 7476 2828 
 - træffes normalt mandag-fredag fra kl. 14-16 
   
 

Skolebestyrelse:    
 Formand:  
 Ivan Petersen  
 
 Hester Kluin 
 Anne Tychsen  
 Dennis Pedersen 
 Ester Esmarch 



   
 

F E R I E P L A N  2020/21 
 
 
 

Sommerferie: lørdag 27. juni 2020 – søndag den 9. august 2020 

Efterårsferie: lørdag den 10. oktober 2020 – søndag den 18. oktober 2020 

Juleferie: lørdag den 19. december 2020 – søndag den 3. januar 2021 

Vinterferie: lørdag den 13. februar 2021 – søndag den 21. februar 2021 

Påskeferie: lørdag den 27. marts 2021 – mandag den 5. april 2021 

Store Bededag: fredag den 30. april 2021 

Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 13. maj 2021 – søndag den 16. maj 2021 

Pinseferie: lørdag den 22. maj 2021 – mandag den 24. maj 2021 

Sommerferie: lørdag den 26. juni 2021– søndag den 8. august 2021 

Alle de nævnte dage er incl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forældremøder  

• 0.-1. klasse: mandag d. 31/8 

• 2.-3. klasse:  mandag d. 7/9 

• 4.-5. klasse: tirsdag d. 8/9  

• 6.-7. klasse: tirsdag d. 1/9 

• 8.-9. klasse: mandag d. 31/8      

 
Skole-hjemsamtaler 

• 0.-1. klasse: tirsdag d. 27/10 

• 2.-3. klasse:  mandag d. 9/11 

• 4.-5. klasse: mandag og tirsdag d. 9/11 og 10/11 

• 6.-7. klasse: mandag d. 2/11 

• 8.-9. klasse: mandag d. 2/11   

D. 1. marts er der mulighed for en samtale for de hjem der ønsker det. 

 
Andre arrangementer i øvrigt: 

• Sponsorløb: Fredag d. 4/9 

• Fotografering: Torsdag den 24/9 

• Forældredag og forældre- og skolekredsmøde: Fredag den 25/9 

• Bedsteforældredag og juleklip fredag d. 27/11   

• Julefest: fredag d. 11/12  

• Forældredag og fastelavnsfest: lørdag d. 6/2     

• Forårsmarked og veterantræf: lørdag d. 17/4   

• Sankt Hans Fest: Onsdag den 23/6 



 

På de følgende sider kan I læse nyttige informationer 
og praktiske bestemmelser om skolens hverdag. 

 
Tryghed: 
Vi lægger vægt på at sikre den enkelte elev en tryg hverdag. 

• Vi ønsker at undgå mobning ved at opdrage til respekt og hensyn til 

hinanden.  

• Vi lægger vægt på en god omgangstone, og at eleverne lærer at værne 

om skolen.  

• Vi vil, at eleverne skal opleve sig som en del af et godt fællesskab på 

tværs af klasserne.  

• Skolen skal være en positiv oplevelse og et godt sted at være for den 

enkelte elev. 
• Yderligere informationer om værdier og mobbepolitik: Se hjemmesi-

den. 

 

Morgenandagt 
Hver dag har vi morgenandagt, hvor alle deltager. Vi læser/hører fra Bi-

belen, beder og nogle gange synger vi også sammen. 

 

Tilsyn: 
Skolen åbner kl. 7.30. Lærerne er i klassen kl.8. 

I frikvartererne er eleverne ude bortset fra første del af spisefrikvarteret. 

I vinterperioden og ved dårligt vejr kan andet aftales. 

 

Læsning og motion 
Vi har 20 minutters morgenlæsning/motion hver dag, som regel to dage 

med motion og tre med læsning. Vi forventer som en selvfølge, at I som 

forældre hjælper jeres barn til at få læst hjemme hver skoledag og også 

gerne i ferierne.  

 

”I skoletasken”: 
Sørg for at eleverne medbringer de nødvendige arbejdsredskaber til sko-

ledagen: Bøger, penalhus, computer, mv. 

 



 

Matematikredskaber: 
I matematik har eleverne brug for: 

Fra 4.kl.: Tegnetrekant, vinkelmåler, passer og lommeregner, skolen an-

befaler Texas Instrument Ti-30 X, kan købes på skolen for 160 kr. 

 

Forhold omkring skolevejen: 
For 0. til 5. kl. aftales forholdene omkring skolevejen med hjemmet, og 

børnene følges over vejen. 

 

Fravær: 
Hvis en elev ikke kommer i skole pga. sygdom, skal hjemmet kontakte 

skolelederen via SMS og evt. klasselæreren første sygedag inden kl.8.00. 

Fritagelse i enkelte timer aftales med faglærer eller klasselærer. I øvrige 

tilfælde kontaktes skolelederen.  

Hjemmet skal ved fravær støtte barnet i at arbejde med dets skolesager, 

så fravær ikke fører til forsømmelse af skolearbejde.  

2 gange om året modtager hjemmet en opgørelse over antallet af fraværs-

dage/timer. 

Det forventes, at ferier lægges i skolens ferieperioder, så det ikke medfø-

rer fravær for barnet. 

 

Buskort: 
Buskort bestilles gennem skolen! 

Aabenraa kommune giver buskort til skoleelever bosiddende i kommu-

nen. For elever, der bor i Tønder kommune, er der en særlig ordning - 

kontakt Britta 

 

Skolen har Taxiordning til Øster Højst-området og Ellum. Prisen for at 

benytte taxien er: 

 

 Et barn:    1665 kr. pr. år 

 To  børn:   2270 kr. pr. år. 

 Tre eller flere:  2675 kr. pr. år 

 

 

 



Frugt: 
Skolen tilbyder alle elever et stykke frugt et antal dage om ugen. Dette er 

indeholdt i skolepengene. 

 

Mobiltelefoner/tablets: 
For 0.-4. klasse: Brug af mobiltelefoner/tablets aftales med klasselæreren. 

For de ældre elever: Egne mobile devices kan bruges i mellemtimer, fri-

kvarterer og ved ventetid på skolen, så længe det ikke er til gene for an-

dre. I timerne og under morgensang skal de være på lydløs og kun bruges 

til undervisningsmæssige aktiviteter. 

Hvis dette ikke kan administreres, vil de blive lagt på kontoret/

lærerværelset, hvor de kan afhentes efter skoletid.  

Der forventes at eleverne overholder aldersgrænserne for de forskellige 

spil og sociale medier i skoletiden. 

 

Computere/tablets: 
Computere kan medbringes til undervisningsbrug. 

Vi forventer at 4.-9. kl. har mulighed for at medbringe computer/tablet. 

Når eleven får en ny computer, kan Office-pakken downloades via intra-

net.easyiqcloud.dk, hvor eleverne har adgang via deres unilogin. 

 

Højttalere 
Højttalere medbringes ikke i skolen, med mindre det er aftalt i forbindelse 

med undervisningen. 

 

Den enkelte klasses lærere kan i det omfang, det skønnes nødvendigt, 

lave særlige regler for ovenstående og lignende apparater. 

 

Tyveri eller anden skade: 
Skolen kan ikke pålægges ansvar i forhold til tyveri af elevers ejendele. 

Såfremt der opstår skade på elevernes ejendele herunder computere og 

mobiltelefoner, må elevernes forældre og evt. forsikringsselskab afgøre 

sagen indbyrdes. 

 

Ulykkesforsikring: 
Skolen har ikke en ulykkesforsikring, som dækker eleverne ved hændeli-

ge uheld mv. Derfor opfordrer vi kraftigt forældrene til at have en familie-

ulykkesforsikring. 



Alkohol og euforiserende stoffer: 
Eleverne må under ingen omstændigheder medbringe eller nyde eufori-

serende stoffer og drikke, der indeholder alkohol, i skoletiden og på 

skolen i det hele taget. Overtrædelse af denne regel vil normalt medfø-

re, at vi udmelder eleven af skolen. Dette gælder også i forbindelse 

med skolerejser. 

 

Pornografisk materiale mm.: 
Vi ønsker ikke, at eleverne medbringer pornografisk/sexistist, racistisk, 

satanistisk eller voldeligt materiale af nogen art på skolen. Heller ikke 

at eleverne deler/kigger på det via devices. 

 

Idræt: 
Vi forventer at eleverne har idrætstøj, håndklæde og passende fodtøj 

med. Evt. ændringer aftales mellem hjem og idrætslæreren. 

 

Ophold på skolen: 
I skoletiden: 

Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden, eller mens de er 

i SFO.  

Efter skoletid: 

For elever fra 5. klasse og opefter er der mulighed for at opholde sig på 

skolen efter endt undervisning frem til kl.15.00. Der bliver ikke ført til-

syn med dem, og det forventes, at adfærden er fornuftig. 

 

Konfirmationsforberedelse: 
Konfirmationen foregår som regel i ens hjemsogn. Skolen er behjælpe-

lig med at aftale med præsten og giver mulighed for, at man kan følge 

ens lokale kirkes undervisning. Skolen varetager ikke nogen konfirma-

tionsforberedelse. 

 

Lektiecafé: 
Der udbydes lektiecafé for udvalgte klassetrin, når skemaet muliggør 

det. 

 

Skoletandpleje: 
Elever bosiddende i Aabenraa kommune bruger skoletandplejen på 



Tinglev skole. Elever bosiddende i andre kommuner bruger det lokale 

tilbud. 

 

Skolesundhedsplejerske: 
Skolen har tilknyttet skolesundhedsplejerske Anne Juul Lorentzen. Hun 

kan kontaktes på: ajl@aabenraa.dk 

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): 
Skolen er tilknyttet Aabenraa kommunes PPR, og skolepsykolog Tove 

Kjeldsen.  PPR kan kontaktes på  73 76 72 37  

 

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU): 
Michael Hadberg er vejleder, han kan kontaktes på mnh@aabenraa.dk 
 

Skolepenge: 
Der betales skolepenge i 11 måneder således: 

1 barn:    1330 kr. 

2  børn:   1995 kr. 

3 eller flere børn 2230 kr. 

 
Betaling sker til skolens konto:  
Sydbank Bylderup Bov 7970-2001615  
Sørg for, at jeres barns navn nævnes ved automatisk overførsel, så kon-
toret kan identificere betaleren på skolens kontoudtog.  
Betaling skal ske senest den 15. i måneden. 

 

Skole-hjem-samarbejde: 

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og 

skole til gavn for den enkelte elev. Det kommer konkret til udtryk på 

forskellig måde: 

 

• Der er hjemmebesøg i 0. klasse. 

• I begyndelsen af skoleåret er der forældremøder i alle klasser, hvor 

klasse- og matematiklæreren deltager. 

• Der afholdes mindst en årlig skole-hjem-samtale. (Elever fra 5-9. 

klasse deltager). Forud for samtalen i okt/nov har klasselærerene 

evalueringssamtaler med hver enkelt elev. 



• Lærerteams i de enkelte klasser med klasselæreren som koordinator 

drøfter løbende klassen og de enkelte elever. 

• Vi ønsker et godt samarbejde omkring elevernes skolegang. Vi regner 

med, at forældrene aktivt støtter op om deres barns skolegang og delta-

ger i de arrangementer, som er på skolen i løbet af året. 

 

Kommer I forældre i en situation, hvor I ikke forstår, hvad der sker på 

skolen eller mener, der er noget, der skal belyses, så henvender I jer til 

den berørte lærer eller klasselæreren. 
 

Evaluering/karakterer: 

Eleverne i 0.-6. klasse får to gange om året meddelelse om standpunkt. 

Eleverne i 7.-9. klasse får karakterer to gange om året. 

 
Friplads: 
Der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge og SFO-

betaling. Hvert år i januar tildeles skolen efter ansøgning et beløb, som 

skolen fordeler efter en medsendt fordelingsnøgle. Alle hjem får 1. skole-

dag et ansøgningsskema. 

Skemaet afleveres på skolen senest d. 1. september.  

For at kunne komme i betragtning til fripladstilskud, må forældrenes sam-

lede indkomst i 2019 ikke overstige 342.000 kr. + 14.000 kr. pr. barn un-

der 18 år. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SFO i 2020-21: 
 

Personale: 
Karina Wiborn er ansat i fritidsordningen.  

 
Åbningstider: 
SFO er åben på skoledage. Normal åbningstid er mandag til torsdag til kl. 
16.00, fredag til kl. 15.00. Om morgenen fra kl.6.30-7.30. Hvis der er 
tvingende behov, kan der aftales med Karina, at man lader barnet hente 
lidt senere. 
Morgen-SFO efter aftale og med ekstrabetaling.  
 

Tilmelding: 
Efter aftale med Karina. Tilmelding sker for hele måneder. Dog kan pris-
fastsættelsen ske ved et gennemsnit af mødetid over en 14 dages periode.  

 
Takster: 
Betaling sker i 11 måneder. Der udsendes særskilt opgørelse, og betaling 
kan ske sammen med skolepengebetaling. 
 
Fuldtid/morgen: 
 

1 barn:  850 kr./225 kr. 
2 børn:  1270 kr./335 kr. 
 

Brugere: 
Elever fra 0. – 3. klasse er automatisk tilmeldt SFO indtil kl. 14.00. 
Hvis de skal være på skolen længere end til kl. 14.00, betales normal må-
nedspris/klippekort. 
SFO er for elever i 0.-4. klasse. Evt. 5. klasse hvis der er plads. SFO hol-
der ikke åbent for 5. klasses elever alene på dage, som ikke er skoledage. 

 
Klippekort: 
Ved brug af SFO enkelte dage eller ved enkelte dage med ekstra timer kan 
klippekort anvendes. Ved første brug får hjemmet en regning på 260 kr., 
som er betaling for 20 x ½ time. Karina har et klippekort, hvor hun admi-
nistrerer forbruget. 

 
Morgenmad: 
Der serveres morgenmad for de børn, der kommer i SFO mellem kl. 6.30 
og 7. Morgenmad er inkluderet i prisen 



 
Forfriskning: 
Hver dag ca. kl. 14.30 drikkes der "kaffe", som kan være vand, flûtes, 
frugt eller andet godt. Dette er der betalt for via månedsbetaling. 

 
Bus: 
I SFO er det en væsentlig opgave at sørge for at hver enkelt kommer med 
den rigtige bus og bliver fulgt til bussen efter behov. 
 

Aktiviteter: 
Der er meget fri leg - udenfor, i gymnastiksal eller billedkunst. Ofte er 
der mulighed for at være med i en aktivitet, hvor man fremstiller noget til 
at tage med hjem. 
Vi har også bagning, bål, mm. 
Fredag er legetøjsdag og IT-dag. 
Brug af mobile devices aftales med Karina. 
 
 

Meddelelser: 
Når der er ændringer i forhold til normalt afhentningstidspunkt, er det 
vigtigt, at I giver besked. 
Leg imellem børnene efter SFO-tid, aftales hjemmefra. 
 

Åbningsdage 2020-21 
 
Alle hverdage fra den 27.07.20  til og med 09.07.21  
bortset fra 21.12.20-01.01.21; 29.03.21-31.03.21 og 14.05.21  




