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Psykologen Donald W. Winnicott.
”Når jeg ser og bliver set, så er jeg”.

- Alle børn har krav på en tryg skoledag
uden konflikter, hvor der tages hensyn
til den enkelte og alle bliver set. En
skoledag, hvor der er ro til at fokusere
og lære, og hvor der arbejdes i me-
ningsfulde helheder.

- Det er afgørende at eleverne udnytter
deres muligheder og tilegner sig de bed-
ste faglige og sociale færdigheder. Der-
for har vi fokus på fagligheden og
forsøger konstant at udfordre eleverne i
forhold til deres nærmeste udviklings-
zone. Vi søger succeserne, så eleverne
udvikler tillid til egne evner og lyst til

læring.

- Forældrene har krav på at være med-
bestemmende omkring deres barns sko-
legang og skolens arbejde.

- Vores samfund er i konstant for-
andring. Bedsted Friskole forbereder
eleverne til dette samfund. Vi tilpasser os
også hurtigt nye krav og videnskabelige
erkendelser.

- IT er en hjørnesten af vores  moderne
samfund. På Bedsted Friskole lærer ele-
verne at bruge IT på en afbalanceret,
faglig og kreativ måde, så den bliver en
hjælper i hverdagen.
Brug af iPads, pc’er og multimedier er en
integreret del af skoledagen.



· Gode lærere – lytter til eleverne
· Få regler
· Eleverne har det godt sammen
· Alle er gode ved hinanden
· Lærer mens vi har det sjovt
· Fællesskab
· Dejligt med eget valg i IF og kreative

fag
· VPP er godt, da der er mulighed for

fordybelse
· Krop og Bevægelse er godt, da

det ikke kun er frikvarter.
Bevægelse hver
dag

· iPads er godt – god hjælp i hverdagen.
Lige ved hånden

· Fællesspisning er godt, da der er
mulighed for at tale sammen

· Plads og tid til alle elever
· Der er større frihed
· Sofaerne er gode i

klasserne

Søren Kierkegaard:
Når det i sandhed skal lykkes en at føre
et menneske hen til et bestemt sted,  må
man først og fremmest passe på at finde
det der, hvor det er, og begynde der.
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Skolepenge
-Det er billigere end du tror!
Et indskolingsbarn med behov for SFO
koster mindre på Bedsted Friskole end
fx i den kommunale skole.
Månedlige takster - 1/1 2013:
Skole:
●1. Barn: 950,- i 11 måneder
●2. Barn: 550,-
●3. og efterfølgende børn - gratis

SFO:
●1. barn: 745,- i 11 måneder
●Efterfølgende børn: 545,-
●Kun morgenåbning uden
eftermiddagspasning: 400,-


