
 

HVORFOR 

THISE FRISKOLE 

& 

                   BØRNEHUS? 

                        

 

          
    
 



 

At vælge det rette daginstitutionstilbud og/eller skole til sit barn er en af 

de allervigtigste valg, vi som forældre bliver stillet overfor. 

 

Vi ved alle, at en meget vigtig betingelse for læring i såvel de allerførste år 

som senere i skolen er, at barnet trives og er tryg og glad i hverdagen. 

 

Når man står og skal vælge, vil man de allerfleste steder blive mødt af 

personale og leder, som jo i sagens natur vil gøre deres bedste for at 

fremhæve alle de positive ting, som kendetegner netop deres sted. Det er 

jo helt naturligt og ok, men mon ikke mange – som vi – har tænkt, at det 

ville være rigtig dejligt lige at tale med nogen – elever eller forældre - som 

allerede bruger stedet. 

 

Vi har derfor valgt at bede nogle af stedets forældre fortælle, hvorfor de 

netop bruger tilbuddene på Thise Friskole og -Børnehus – læs med på de 

følgende sider.     

                                          

 

                                           



 

                        Maria, mor til barn i 1. kl. og barn i 4. kl.: 

Vi stod med valget om et skoleskift, og havde besluttet på forhånd at 

skulle børnene flyttes fra den kommunale skole, de gik på, skulle de på 

friskole. 

Problemet var, at den friskole, der lå i byen havde kun plads til vores 

yngste på daværende klassetrin, mens vores ældste skulle rykke et 

klassetrin ned for at få plads. 

Det var ikke en mulighed, da han er en dreng med et godt hoved. Så vi 

måtte se ud over bygrænsen. 

Min lillebror gik i sin tid på Thise friskole, så det var oplagt at prøve om 

det var plads der, også selvom logistikken ikke var helt optimal. 

Det havde de heldigvis, og ville gerne tage vores børn ind. 

Det er allerede nu et valg vi på ingen måde har fortrudt. Vi afleverer og 

henter glade børn, børn der glæder sig til at komme i skole, og der er 

trætte i hovedet når de skal hjem. Positivt trætte heldigvis. 

Skolen er ikke så stringent som en kommunalskole oftest er, den er mere 

fri - der er plads til den enkelte elevs personlighed, ressourcer og eller 

svagheder. Antallet af elever i klasserne er ikke så store, så der er ikke 

nogen elever der bliver glemt eller overset. Alle, også de stille elever, 

bliver set og hørt. 

 

 

                                                



 

           Marianne, mor til et barn i 1. kl. og 1 barn i børnehave: 

For det første var det den nærmeste skole, så vil det blive nemt at tage 

kammerater med hjem efter skole når børnene bliver større og selv kan 

gå hjem. 

Jeg kan godt lide de små klasser, så man ved, der bedre er tid til at få ens 

barn hørt, fremfor i en klasse med op til 28 elever. 

Jeg har aldrig hørt om nogen, der har valgt Thise friskole fra pga mobning, 

ligesom jeg har med andre skoler i kommunen. 

Skolen, føler jeg, har haft et godt ry for at have et godt sammenhold, og 

fællesskab forældrene imellem. Der er en god ejerskabsfølelse overfor 

skolen, føler jeg. 

 

 

                                                       

 

 

                                        Maria, mor til barn i 8. kl.: 

Jeg har valgt Thise Friskole, fordi jeg mente, at det var en god skole for 

min søn. 

Vi oplever, at der på skolen er nærhed og en god ånd. Der er et godt 

kammeratskab mellem elever og lærere, og vi oplever, at der er et godt 

sammenhold og samarbejde mellem forældrene. 

Det er den bedste skole, som vi har haft kendskab til. 



 

    Ulla, plejemor til et barn i vuggestue, et barn i børnehave og et barn i 4.kl: 

Thise er bare ”vores” sted, vi bor ikke i nærområdet, så for os er det et meget 

bevidst tilvalg. Vi har tidligere haft 2 nu voksne børn gående på skolen, og vi har 

aldrig et sekund været i tvivl om, at det har været det rigtige valg. Vi var lidt 

skeptiske over, at skolen var karakter- og prøvefri, var lidt bekymrede over ikke at 

kunne ”følge med” i deres læring vha. karakterer, men begge valgte at tage 10. kl. 

på efterskole, og såvel her som senere på ungdomsuddannelserne fik vi bekræftet, 

at de fagligt var (mindst) på højde med de elever, som kom fra de kommunale 

skoler. 

Vi har oplevet skolen som et meget rummeligt sted, især vores ene store havde ved 

start i Thise meget store problemer med det faglige, dette blev der på allerbedste 

vis taget hånd om i et tæt samarbejde mellem skolen, eleven og hjemmet, og det 

gav fuldstændig fantastiske resultater. 

Da vi allerførste gang besøgte stedet for nu mange år siden, fornemmede vi en helt 

speciel stemning, man følte sig i den grad velkommen og man var slet ikke i tvivl om, 

at såvel børn som personale trivedes. 

Noget af det allerførste, vi lagde mærke til, var den måde som personalet omgås 

børnene på, her bliver der ikke talt TIL børnene, der bliver talt MED, vi har gennem 

hele vores lange forløb oplevet et personale, som er nærværende og engagerede, 

de forstår simpelthen på allerbedste vis at gøre børnene trygge og glade i 

hverdagen, det faglige niveau er meget højt, og børnene føler et ejerskab med 

stedet, som gør, at de passer godt på både det og på hinanden, de sociale 

kompetencer bliver vægtet rigtig højt. 

Vores erfaring med børnehuset går ikke helt så langt tilbage, men også her oplever 

vi et meget engageret og dygtigt personale, vi oplever, at der er fokus på det enkelte 

barn og dets behov. Det er helt tydeligt, at stedet (både skolen og børnehuset) har 

meget fokus på det pædagogiske, det betyder tydelige voksne, som arbejder efter 

de samme principper, hvilket resulterer i trygge og glade børn. 

Det, at vi kan give vores børn muligheden for at gøre deres 15-16 første år ude i den 

virkelige verden til et godt sammenhængende forløb i Thise Børnehus og på 

Friskolen, ja det tænker vi bare er helt fantastisk. Vi kan helt ærligt sige: Thise – et 

valg, vi aldrig har fortrudt. 



              Malene, mor til 1 barn på vej i børnehave, 1 barn i vuggestue:                                                                                                                                        

 Jeg flyttede her til sammen med min mand, der er barnefødt i Thise. Min 

mand har haft en fantastisk skolegang på Thise friskole, og jeg faldt hurtig 

for ideen om at vores børn skulle gå på en friskole. Det har jeg ikke 

fortrudt.  

Om lidt når vores pige skal starte i børnehave, er det dejligt at det er i 

samme hus, hvor hun allerede har sin daglige gang i trygge rammer.  

 

 

                                            

 

 

                                    Mette, mor til barn i 7. kl.: 

Vi har altid hørt godt om Thise Friskole og kan kun konstatere at omtalen 

taler sandt. Hvor man i en folkeskole bliver mødt af en skoleleder i skjorte 

og slips, møder man måske her Dan i shorts og bare tæer. Alting er bare 

helt nede på jorden og man føler sig velkommen med det samme man 

træder ind ad døren. 

De små klasser og den ægte omsorg for børnene gør, at der bare er plads 

og rum til alle. 

Vi har fået en datter der glad og smilende kommer hjem fra skole hver 

dag og har ikke et eneste sekund fortrudt at vi flyttede. 

 



Det faglige niveau hos personalet i såvel børnehuset som på skolen er 

meget højt, de deltager ofte i relevante kurser for hele tiden at være helt 

opdaterede med de nyeste undervisningstrends, og man møder som 

forældre altid et meget engageret og professionelt personale. 

 

Mindst lige så vigtigt er det sociale, som vægtes meget højt i dagligdagen. 

Gennem året er der forskellige arrangementer, bl.a. kan nævnes 

sponsordag, grillaftener, musical, arbejdsdage mv, hvor alle fra såvel 

børnehus som fra skolen – og deres familier – kan deltage. Der er ikke 

mødepligt til disse arrangementer, men de allerfleste deltager – meget 

ofte hele familien incl. bedsteforældre - og det betyder, at de fleste børn 

og deres familier lige fra vuggestuealderen er en del af fællesskabet. 

 

Og netop det, at alle føler sig som en del af ”Thise-familien” gør jo, at 

dagligdagen for vores guld er tryg og god, og når de små når skolealderen, 

ja så er det på ingen måde ”farligt”, det er bare vildt sejt og spændende, 

at man nu er så stor, at man skal være på skolen – og trygt, fordi man 

allerede kender såvel stedet som personalet. 

 

 

 

                                                     

 

 



Vi håber, at omstående har givet jer lyst til og mod på at lade jeres guld 

være en del af vores fantastiske sted. 

 

Er der spørgsmål til os, forældre til forældre, er i meget velkomne til at 

kontakte os: 

 

Mette (formand for bestyrelsen for Thise Friskole og Børnehus): 

Mettebro32@hotmail.com – mobil: 22 36 42 44 

 

Ulla (medlem af bestyrelsen for Thise Friskole og Børnehus): 

ullalinde@hotmail.com – mobil: 20 25 89 47 

 

 

                                   

 

 

 

(Denne folder er på ingen måde sponseret af - eller på anden vis dikteret 

af Thise Friskole og Børnehus, det er helt og aldeles vores ærlige mening). 


