
Thise Friskole i forhold til: Frihed og folkestyre, Sundhed og seksualitet, Kultur, medborgerskab, 

levevilkår og samfundsforhold. Religion og livsanskuelse, Negativ social kontrol. 

Frihed og folkestyre. 

Thise Friskole er en skole, hvor vi dyrker fællesskabet, samtidigt med, at vi danner det enkelte barn. På friskolen 

er demokrati et begreb, som eleverne allerede stifter bekendtskab med i vores børnehave. Her lærer vi børnene at 

træffe valg gennem dialog og demokrati. Står vi i en situation, hvor de er et valg, er det flertallets, som 

bestemmer på et oplyst grundlag. Demokratibegrebet er en integreret del af vores hverdag. I forbindelse med 

undervisningen får eleverne ofte lov til at være medbestemmende i, hvilke aktiviteter/tilrettelæggelse læreren 

vælger.  

Skolen har et aktivt elevråd, som har foretræde for ledelsen/lærerrådet, hvis elevrådet ønsker det. Elevrådet tages 

med på råd i forbindelse med større anlægsændringer såsom legeplads m.m. Elevrådet planlægger og 

gennemfører frikvarters aktiviteter for skolen øvrige børn.  

I overbygningen undervises eleverne i FNs verden mål og præsenteres for FNs børnerettigheder. Ligesom det 

danske demokrati og dets virke er en del af læseplanen i samfundsfaget. 

Vi har i flere omgang haft emneuger eller fagdage, hvor vi har inddraget verdensmålene og børnerettigheder for 

eleverne på alle skolens klassetrin. 

Vi vil gerne, at vores elever er oplyste, derfor benytter vi bl.a. Ultra nyt til at formidle aktuelle 

problemstillinger/nyheder for vores børn – speciel på mellemtrinnet. 

Gennem skolen undervisning i fortælling og historie kommer vi løbende ind omkring de grundlæggende friheds 

– og menneskerettigheder. 

Sundhed og seksualitet. 

Thise Friskole er en skole med fokus på idræt og bevægelse. Alle vores elever har fire timers idræt om uge. Vores 

elever modtager undervisning i kost og motion i natur/teknik og biologi. Vi har morgenløb en gang om ugen i to 

særskilte perioder af et skoleår.  

Skolen underviser i seksualundervisning og deltager i den landsdækkende uge 6 (Sex). Skolen samarbejder med 

Skive Kommune sundhedsplejersker om elevernes sundhed. 

Kultur, medborgerskab, levevilkår og samfundsforhold:  

Vi afholder morgensamling hver mandag, hvor vi synger sange fra højskolesangen og den danske sangskat. 

Under morgensamlingen formidler vi ofte emner såsom filosofi, rejser til andre lande, historiske emner og andre 

fortællinger. I overbygninger underviser vi eleverne i samfundsfag, hvor vi arbejder med medborgerskab, 

levevilkår og samfundsforhold. På mellemtrinnet benytter vi bl.a. Ultra nyt til at formidle aktuelle 

problemstillinger/nyheder for vores børn og give dem en indsigt i medborgerskab og samfundsforhold. Alle 

skolens elever fra 0.kl. – 9.kl. modtager undervisning i fortælling/historie, hvor pensummet dækker mange 

aspekter omkring levevilkår i Danmark og andre lande, samt tidernes skiftende samfundsforhold. 

Religion og Livsanskuelse:  

Friskolen er Grundtvig Koldsk, hvilket betyder, at vi bygger vores hverdag på et kristent menneskesyn, hvor der 

er plads til alle. Vi har gennemåret haft elever med andre trosretninger, og vi har altid været imødekommende 

overfor og respekteret deres tro og traditioner. Vi lever i et land med religionsfrihed, hvilket vi har stor respekt 

for. I forhold til livsanskuelse modtager vores elever undervisning i kristendomskundskab, deltager i 

minikonfirmandkurser, konfirmationsforberedelser m.m. Til morgensamling har vi jævnligt filosofi på tapetet, 

hvor vi sammen med elever tager de store diskussioner.  



Negativ social kontrol: 

Skolen har ingen erfaring med negativ social kontrol og tager afstand fra det. Skulle vi møde det i fremtiden, vil 
vi italesætte det og inddrage de sociale myndigheder gennem en underretning. Vi mener grundlæggende, at alle 
skal have ret til at træffe egen valg uden pres eller sanktioner fra omgivelserne. 

 

 


